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Že sedaj vas vabimo, da nam v uredništvo pošljete do konca 
februarja 2015 vaše prispevke, da jih bomo lahko objavili v 
aprilski številki časopisa. Gradiva nam pošljite po elektronski 
pošti na e-naslov: info@selnica.si ali na naslov slobodan.
tatalovic@selnica.si s pripisom za Selniške novice. Seveda pa 
lahko prinesete svoje prispevke, zapisane na CD ali na ključek. 
Zaželeno je, da so le-ti opremljeni s fotografijami primerne 
kakovosti. Vašega sodelovanja smo zelo veseli. Še posebej 
nas veseli, da svojim prispevkom prilagate tudi kvalitetne 
fotografije. S tem seveda prispevate k dvigu kvalitete oziroma 
prepoznavnosti našega časopisa. Do sedaj smo vas v vsaki 
številki časopisa pozivali, da nam tudi tisti, ki niste najbolj 
vešči dela z računalniki in digitalno fotografijo, pošiljate svoje 
prispevke, in da najdete nekoga, ki vam bo le-te pretvoril v 
elektronsko obliko. V tej smeri je narejen velik korak.
K temu lahko dodamo – le tako naprej.  Tudi v bodoče bomo 
veseli vsakega vašega prispevka in vsakega bomo z veseljem 
objavili. 

Uredništvo

Slovenci smo narod, ki se po eni 
strani ravnamo po pravilih, ki nam jih 
predpisujejo drugi – v sedanjem času 
je to Bruselj – po drugi strani pa sosedu 
nočemo priznati, da je uspešnejši 
od nas. Pripravljeni smo tudi zatožiti 
oziroma prijaviti sodelavce ali 
skupnost, če se ne strinjajo z nami – 
seveda »anonimno«. Osebno se zelo 
trudim in delam v nasprotni smeri. 
Prepričan sem, da moramo spoštovati 
drug drugega in delati pošteno. Še 
posebej je to dejstvo pomembno, 
če smo nekateri odgovorni tudi 
za druge oziroma smo prevzeli 
odgovornost za gospodarjenje s 
skupnim premoženjem. Jasno je, 
da posameznik zelo težko spremeni 
karkoli ali doseže kakšno spremembo, 
zato je najpomembnejše, da 
spodbudimo ljudi okoli nas, da sami 
predlagajo in oblikujejo določene 
rešitve. Te rešitve je potem treba 
izpeljati in uresničiti. Vsega pa tudi 
tako ni mogoče izpeljati. Zato se 
moramo nekateri odločati po svoji 
vesti, znanju in izkušnjah. 
V današnjem času zelo odmeva 
besedna zveza »zategovanje pasu«. 
Sliši se pravično in nujno, vendar je 
pomembno tudi to, da si nekateri 
predstavljajo zategovanje samo pri 
drugih, ne pa tudi pri sebi. Bolj ali 
manj se nam to dogaja že skoraj deset 
let. In tisti, ki so imeli več, imajo še 
več, srednji razred se izgublja, vedno 
več pa je tistih, ki potrebujejo pomoč. 
Pri teh dejstvih marsikaj ni normalno 
ali, bolje rečeno, pravično. Razvoj 
družbe bi lahko merili tudi po tem, 
kako skrbimo za »malega« človeka 
in kako se on poistoveti z družbo, v 
kateri živi. Najbolj žalostno je dejstvo, 
da tudi z redno zaposlitvijo in plačo ni 
mogoče pokriti vseh nastalih stroškov 
v tekočem mesecu. Takšnim družinam 
res ni lahko, zato bo treba spremeniti 

tudi zakonodajo, če ne bo šlo drugače. 
Država vlaga ogromno sredstev v 
banke, v tako imenovano sanacijo 
bank. Povprečnemu človeku je 
nerazumljivo, da se tam pogovarjajo 
o milijardah evrov, na mikro nivoju 
pa pritiskajo na socialo in zdravstvo, 
kjer pa se številke vrtijo okoli sto 
evrov. Preprosto povedano, banke 
polnimo v milijardah, varčujemo pa 
pri zanemarljivih številkah. Že na 
prvi pogled je jasno, da se tako ne bo 
mogoče izviti iz primeža krize, zato 
bo treba staviti in graditi prihodnost 
na drugačnih vrednotah. Osnovna 
vrednota morajo postati človek 
in njegove minimalne potrebe po 
dostojnem življenju. Dobrine in 
sadovi, ki so na voljo, bodo morali 
postati dostopni ljudem v bolj 
pravičnem razmerju, kot je to danes. 
Ljudje smo v preteklosti napravili 
veliko napak, saj nismo razmišljali, da 
je treba ohraniti pogoje za življenje 
tudi za zanamce. Poiskati moramo 
pravo razmerje med spremembami 
in sedanjim načinom življenja. 
Nemogoče je namreč popraviti 
napake, ki smo jih ljudje počeli zadnjih 
sto let, v nekaj letih. Vsekakor je treba 
spoštovati naravna bogastva in jih 
tudi racionalno trošiti, zadnji čas pa bi 
tudi bil, da začnemo naravi vračati to, 
kar smo ji v stoletjih jemali.
Naša občina Selnica ob Dravi kot 
tudi občanke in občani  se zavedamo 
nalog, ki nas čakajo. Stopnja razvitosti 
naše občine je ravno v povprečju, saj 
je naš faktor, s katerim se to prikazuje, 
ena. Pod to mejo so bolj, nad njo pa 
so manj razvite občine. Evropska in 
državna sredstva so odvisna tudi od 
razvitosti posamezne občine. Sledilo 
se je cilju bolj enakomernega razvoja 
Slovenije. Sedaj pa ima država namen 
ta sredstva odpraviti, ob tem pa še, 
v cilju varčevanj, zmanjšati primerno 

porabo. Za ponazoritev naj povem, 
da bi za našo občino to pomenilo več 
kot 250.000 evrov prihodkov manj na 
letnem nivoju. Proti temu se občine z 
veliko energije borimo in dokazujemo, 
tako z argumenti kot z analizami, 
da to ni prava pot razvoja in enakih 
možnosti v Sloveniji. Ne glede na vse 
to pa naša občina ne bo zmanjševala 
sredstev za zaščito in reševanje, 
socialo, zdravstvo, šolstvo in otroško 
varstvo, pomoč starejšim, ljubiteljski 
kulturi in športu, sredstev na razpisih 
za kmetijstvo in gospodarstvo itd. 
Skratka, ohranjali bomo vlaganje v 
človeka. V najslabšem primeru bomo 
primorani manj vlagati v cestno 
infrastrukturo. Ker pa sem osebno 
zmeren optimist, pričakujem, da bo 
že v bližnji prihodnosti bolje in bomo 
lahko nadaljevali z uresničevanjem 
zastavljenih nalog. 

 Župan  Jurij LEP
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!

Ob bližajočih se božičnih in 
novoletnih praznikih vam 
želim obilo družinske sreče in 
zadovoljstva. Naj vam pri druženju 
z domačimi in prijatelji spomini 
obujajo dogodke, ki vas navdajajo z 
veseljem. 

V letu 2015 pričakujemo, da se 
bodo razmere ter pogoji za razvoj in 
življenje izboljšali. Na osebni ravni 
pa vam želim, da premagate vse 
ovire, ki onemogočajo vašo srečo, 
in veliko zadovoljstva.

Župan  Jurij LEP

SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi | Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič | 
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, Simona GRUŠOVniK, Janez URbaS, Katja 
GRabROVEC | Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO | Oblikovanje in priprava na tisk, 
tisk: agencija nOVELUS, d.o.o. | naklada: 1600 izvodov | Glasilo je vpisano v razvid 
medijev Ministrstva za kulturo. | Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo 
brezplačno vsa gospodinjstva ter javne institucije in zabodi na območju občine 
Selnica ob Dravi. Posamezni izvodi se dostavijo sosednjim občinam in javnim 
knjižnicam. | Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov, sprememb 
naslovov in razporejanja prispevkov glede na aktualnost vsebin.
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Spoštovane bralke in spoštovani 
bralci Selniških novic!

Uredniški odbor se je že pred časom 
odločil, da ne bo objavljal prispevkov 
politične vsebine, prispevkov, ki na 
neprimeren način sprožajo polemike, 
ali prispevkov, ki so morda celo 
žaljivi. Ponovno poudarjam, da ne 
gre za to, da si nečesa ne bi upali 
objaviti, kot smo že slišali očitke. 
Verjetno kaže tudi tokrat in na tem 
mestu ponovno pojasniti naravo 
našega občinskega glasila. Glasilo je 
namenjeno poročanju o dogajanju 
v občini, o življenju v raznih društvih 
– tako kulturnih, športnih in seveda 
vseh drugih društvih, v katerih so 
naše občanke in občani našli svoj 
interes in željo po delovanju. Glasilo 
je seveda namenjeno poročanju o 
drugih dogodkih iz našega okolja, 
pri tem pa želim posebej izpostaviti 
dejstvo, da o vsem, kar se dogaja, 
poročate, drage občanke in dragi 
občani, samoiniciativno. Iz našega 
uredništva nismo nikoli komurkoli 
naročali, o čem naj piše. V zadnjem 
času se namreč soočamo z nekaterimi, 
resda maloštevilnim kritikami, da 
Selniške novice niso aktualne, da so 
tiskane na predobrem papirju in da 
niso v elektronski obliki – čeprav so 
na spletni strani www.selnica.si .  Naj 
ponovno pojasnim, da so Selniške 
novice štirimesečnik in da kot takšne 
seveda ne morejo biti enakovredne 
različnim dnevnikom in tednikom. 
Tudi namen izdajanja občinskega 
glasila ni v tem, da poroča o dnevnih 
dogodkih s kateregakoli področja. 
Za tovrstno poročanje imamo na 
voljo več kot dovolj drugega tiska in 
drugih medijev. Razni kritiki, ponovno 

poudarjam, da jih je relativno malo, 
menijo, da bi morali Selniške novice 
v duhu sodobnega časa pošiljati 
vsem, ki imajo elektronsko pošto, v tej 
obliki. Samo tistim, ki le-te nimajo, pa 
v takšni obliki, kot to počnemo sedaj 
– v papirnati obliki. Osebno menim, 
da so tovrstne ideje zelo dobre, a na 
žalost povsem nerealne. Le kdo, na 
primer, ima pregled s pregledom 
opremljenosti posameznih 
gospodinjstev z elektronsko pošto in 
ni ga, ki bi lahko ocenil, koliko občank 
in občanov je sploh usposobljenih 
za tovrstno branje. Pri tej trditvi ne 
gre za  kakršnokoli podcenjevanje 
kogarkoli – gre predvsem za realno 
oceno. Ta ocena pa je, da starejša 
populacija elektronske oblike 
Selniških novic ne bi brala. Seveda se 
tukaj pojavi dilema, kaj je boljše in kaj 
ima perspektivo – branje v elektronski 
obliki ali branje s tiskanega papirja. O 
tej dilemi morda kdaj drugič – bolj 
poglobljeno. Ob robu te dileme pa 
le tole: zadnje raziskave kažejo, da 
se vrača prepričanje, da elektronski 
mediji ne bodo nikoli izpodrinili 
tiskanega na papirju. Pa še nekaj o 
očitku, da Selniške novice tiskamo 
na predobrem papirju. Pri tem naj 
povem, da smo se zavestno odločili 
za kakovostnejši papir in s tem tudi za 
lepši videz glasila. In še to – ali občanke 
in občani Selnice ob Dravi res nismo 
vredni nečesa kakovostnejšega? 
Menim, da smo! 
Ob vsem zapisanem in ne glede na 
nekatere kritike, ki sem jih navedel, naj 
povem, da v novem letu razmišljamo 
o nekoliko drugačni vsebini in obliki 
Selniških novic. Razmišljamo o uvedbi 
posameznih rubrik in še o čem. 
Najverjetneje bomo izvedli anketo 

o vašem zadovoljstvu s Selniškimi 
novicami, spoštovane občanke in 
spoštovani občani. 
Zaradi aktualnosti zopet pišem o 
tem, da h kraju peljemo največjo 
investicijo v zgodovini občine - 
izgradnjo primarne kanalizacije in 
centralne čistilne naprave. Avgusta 
je bil opravljen tehnični pregled 
centralne čistilne naprave in le-ta je 
začela s poizkusnim obratovanjem, 
ki bo trajalo do julija prihodnje leto, 
ko bo izdano uporabno dovoljenje. 
Trenutno zaključujemo dela na tako 
imenovanem cevnem zadrževalniku, 
katerega funkcija bo zadržati in ločiti 
meteorne vode od fekalnih odpadkov, 
ki prihajajo iz starega in delujočega 
kanalizacijskega sistema, v katerem 
meteorna voda do sedaj še ni bila 
ločena. Končanje del pri izgradnji 
cevnega zadrževalnika pomeni konec 
gradbenih del  na celem projektu. V 
prihodnje nas velik zalogaj čaka še s 
širitvijo sekundarnih kanalizacijskih 
vodov in s priključevanjem 
posameznih gospodinjstev na 
kanalizacijo. 
Naj povem tudi to, da se v času 
trajanja te investicije srečujemo tudi 
z nekaterimi postopki in ravnanji 
posameznikov s posameznih 
ministrstev, ki jih normalen človek 
ne more razumeti. Včasih je prisoten 
občutek, da se nekateri uradniki iz 

BESEDA 
ODGOVORNEGA UREDNIKA

Ljubljane prav trudijo, da Slovenija ne 
bi iz evropskih skladov načrpala toliko 
sredstev, kot bi jih sicer lahko. A vsi 
uradniki k sreči le niso takšni. Mi smo 
imeli srečo, da smo delali z razumnimi 
ljudmi, ki so kdaj pa kdaj s svojimi 
nasveti pomagali hitreje in bolje rešiti 
kakšno situacijo. 
Zadnje čase smo bili priča pogajanjem 
med vlado in sindikati v javnem 
sektorju. In zopet se je pojavila dilema, 
ali je javnih uslužbencev preveč. Moje 
mnenje je, da je javnih uslužbencev 
res preveč – a ne v vseh poklicih in 
branžah. Ali lahko kdo trdi, da je 
preveč policistov in da le-ti delajo v 
spodobnih razmerah, ali lahko kdo 
trdi, da je preveč medicinskih sester 
in da so le-te spodobno plačane za 
svoje težko delo? Navedel sem le 
dva primera, ki kažeta na nesmiselno 
trpanje različnih branž in poklicev v 
en kotel, ki se mu reče javna uprava. 
In potem teče posplošena razprava 

o preveč javnih uslužbencih, o tem, 
da je potrebno le-tem zmanjševati že 
tako majhne plače. Pogrešam, da bi 
naša vlada kadarkoli dala primer, ko bi 
si za vzor vsem drugim, znižala plače 
– vsaj simbolično. Da o poslancih 
sploh ne govorim. Vsi vemo, da 
je naša država v škripcih in da je 
potrebno nekaj storiti, da se stanje 
izboljša. Menim pa, da mora s svojim 
varčevanjem dati vzgled politika. 
In potem ne bo več nepotrebnega 
dodatnega zaposlovanja ob 
vsakokratni zamenjavi vlade in ne bo 
več nesmotrnega trošenja javnega 
denarja za različne zgrešene zadeve.
Tudi tokratna priprava Selniških novic 
je potekala hitro in brez običajne 
nervoze, ki drugače spremlja priprave 
na novo številko novic. Tokrat ste, 
spoštovane sodelavke in sodelavci-
dopisnice in dopisniki, začeli pošiljali 
svoje prispevke že zelo hitro. Le nekaj 
sodelavcev-dopisnikov je, ki svoje 

prispevke pišejo zadnji trenutek. 
Moram priznati, da mednje sodim 
tudi sam. Morda prav zaradi tega, ker 
pišem svoj prispevek med zadnjimi, 
postane vse skupaj nekoliko bolj 
vznemirljivo.
 
V tej številki Selniških novic pišemo o 
vaših dejavnostih, o vašem življenju, 
spoštovane bralke in spoštovani bralci 
našega štirimesečnika. Verjamem, da 
bo vsakdo zase našel kaj zanimivega 
branja.

Zima je tu. Najlepšo jo dela veselo 
pričakovanje božičnih in novoletnih 
praznikov. V imenu Uredniškega 
odbora in v svojem imenu vam 
želim vesele in lepe božične 
praznike, v prihajajočem letu pa 
obilo uspeha ter medsebojnega 
razumevanja in spoštovanja.

Vaš urednik Slobodan TATALOVIČ

Slovensko knjižničarstvo je v zadnjih šestih desetletjih 
izjemno napredovalo in doseglo razvoj, ki je primerljiv z 
najbolj naprednimi knjižničnimi sistemi v svetu: nekdanje 
ljudske knjižnice so se postopoma profesionalizirale, 
notranje organizirale, tehnološko opremljale in 
modernizirale ter prerasle v informacijska središča in 
središča vseživljenjskega učenja. Slovenske splošne 
knjižnice, ki so danes organizirane v mrežo 57 osrednjih 
knjižnic z 260 krajevnimi knjižnicami in skoraj 700 
postajališči bibliobusov, letno obišče skoraj 10 milijonov 
obiskovalcev. Tudi Mariborska knjižnica je skozi čas 
razgibano in dejavno spreminjala svojo podobo in 
posodabljala svojo organiziranost.

Od žlahtnega ljubiteljstva do profesionalne 
dejavnosti 
Za njen začetek štejemo ustanovitev Mestne knjižnice 
KUD Jože Hermanko 8. februarja leta 1949 s prostori na 
partizanski cesti 7. V okviru sindikata je takrat že delovala 
tudi Delavska knjižnica na Taboru, leta 1953 pa je Zveza 
prijateljev mladine ustanovila  Pionirsko knjižnico, ki je 
dobila prostore v zadružnem domu na Partizanski cesti 
8. Pri kulturnih in prosvetnih društvih so delovale številne 

ljudske knjižnice. To je bil čas, ko je splošno knjižničarstvo 
še temeljilo na žlahtni ljubiteljski tradiciji številnih 
zagnanih posameznikov, ki pa so postavili trden temelj za 
kasnejšo profesionalizacijo in razmah dejavnosti. 
Na Partizanski cesti 7 so v šestesetih letih odprli prvo 
samopostrežno trgovino, zato so Mestno knjižnico 
preselili na Rotovž. Tudi Pionirska knjižnica je morala 
zgradbo nekdanjega zadružnega doma zapustiti skupaj 
z lutkarji KUD Jože Hermanko. Mariborski knjižnični 
vizionarji so proti koncu 60-ih let uresničili idejo o enotni 

65-LET MARIBORSKE KNJIŽNICE               

Rotovški trg leta 1965 – ob knjižnici knjižni sejem
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knjižnični mreži v mestu in okolici 
in zasnovali današnjo Mariborsko 
knjižnico: najprej združitev Mestne 
in delavske knjižnice, potem pa 
postopno pridružitev ljudskih knjižnic 
v celotnem takratnem mariborskem 
okraju. Stavba na Partizanski, 
od koder so pregnali pionirske 
knjižničarje in lutkarje, ki je bila 
namenjena za rušenje, stoji še danes, 
Lutkovno gledališče Maribor je po 
več desetletjih sobivanja s knjižnico 
dobilo svoj kulturni hram, knjižnica pa 
še vedno čaka na primerne prostore.
Načrt, ki je vključeval centralno 
nabavo in obdelavo gradiva, 
ustanovitev potujoče knjižnice in 
skupne strokovne službe ter upravo 
za celotno mrežo, je v sedemdesetih 
letih začel uresničevati takratni 
ravnatelj Ignac Kamenik. Združena 
knjižnica se je najprej preimenovala v 
Mariborsko knjižnico, v mrežo knjižnic 
so se pridružile knjižnice Tezno, 
Pobrežje, Hoče, Šentilj, Pekre, Ruše, 
Kamnica, z vožnjami je začel prvi 
bibliobus, prve pravljičarke v pionirski 
knjižnici so zastavile svoje dragoceno 
poslanstvo, dobili smo edinstveno 
vzajemno knjižnico s premičnimi 
zbirkami in izposojo po delovnih 
organizacijah, revijo Otrok in knjiga, 
interno glasilo Informator, ki je še 
danes eden od pomembnih načinov 

komunikacije med zaposlenimi.
V 80-ih letih, ki jim je s svojim 
vodenjem dala pečat Darja 
Kramberger, se je mreža knjižnic še 
širila, za krajevne knjižnice smo dobili 
primernejše prostore in telefonske 
povezave. Ukinili smo članarino 
za otroke, kupili prvi računalnik 
Commodore in z  vožnjami je 
začel novi bibliobus. Uvajali smo 
nove dejavnosti, racionalizirali in 
posodabljali procese, delo Mariborske 
knjižnice je bilo opaženo v javnosti – 
leta 1985 je knjižnica prejela Listino 
mesta Maribor.

Vse naše potujoče knjižnice…

       
     

Devetdeseta leta je zaznamovala 
informacijska doba – kupili smo prvi 
računalnik Mikrowax in se vključili 
v sistem znanstvenih in tehničnih 

informacij in potem v vzajemni 
katalog COBISS. Avtomatizirali smo 
obdelavo gradiva, izposojo in druge 
postopke, dobili knjižnice smo 
računalniško povezali. Leta 1992 smo 
odprli Knjižnico Nova vas in Pionirsko 
knjižnico Nova vas, ki sta bili naši 
prvi enoti z računalniško izposojo in 
komunikacijsko povezavo z osrednjo 
knjižnico. Ukinili smo članarino, mrežo 
enot še razširili, uvedli izposojo igrač, 
univerzo za 3. življenjsko obdobje, 
izposojo na domove za tiste naše 
bralce, ki sami ne morejo v knjižnico, 
ustvarili smo prvo spletno stran, kar 
8 krajevnih knjižnic smo posodobili 
ali preselili v večje prostore in dobili 
tretji bibliobus, tokrat sodobno vozilo 
z računalniško izposojo.

Od socialne vloge do virtualne 
dostopnosti na daljavo
Novo tisočletje se je začelo z 
novim Zakonom o knjižničarstvu 
in podzakonskimi akti, Mariborska 
knjižnica pa je prejela Čopovo 
diplomo, najvišje strokovno priznanje. 
Naš bibliobus je bil na Nizozemskem 
razglašen za bibliobus leta, revija 
Otrok in knjiga je prejela Glazerjevo 
listino. Postali smo osrednja območna 
knjižnica, prenovili smo večino enot v 
mreži in uvedli celo vrsto novih storitev 

in dejavnosti: izposojo v bolnišnico, 
pravljično šolo in pravljične večere 
za odrasle, računalniške ustvarjalnice, 
servis Vprašaj knjižničarja, bibliofon, 
Borzo dela, Filmoteko in druge 
posebne zbirke. 
Vzpostavljena imamo strokovna 
sodelovanja in študijske izmenjave 
s knjižnicami po Evropi in delamo 
na področju upravljanja s kadri, 
posodabljamo notranjo organizacijo. 
Z uvedbo sistema vodenja kakovosti 
v letu 2005 smo kot prva knjižnica v 
Sloveniji pridobili certifikat kakovosti 
ISO 9001. 
Danes govorimo o virtualnih 
knjižnicah, vse več je digitalnih 
dokumentov, elektronskih knjig, 
nekaj klikov zadostuje, da se odstre 
pred vami vesolje informacij in vse 
znanje tega sveta. Do elektronskih 
podatkovnih zbirk in do elektronskih 
knjig lahko naši člani dostopajo 
od doma, na daljavo, prek Moje 
knjižnice si lahko od doma naročijo 
in rezervirajo želeno gradivo. Ob tem 
pa poskušamo  knjižnico ohranjati v 
njeni domačnosti in izpolnjevati tudi 
drugi pomemben del poslanstva, 
ki je povezan s pristnim človeškim 
odnosom do vsakega uporabnika, od 
najmlajših do najstarejših. 
Dejavnost Mariborske knjižnice 
dosega prebivalce v Mariboru in v 
občinah Duplek, Hoče – Slivnica, 
Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž 
na Dravskem polju, Pesnica, Rače – 
Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše 
in Šentilj. V občinah in krajih, kjer 
nimamo krajevne knjižnice, se na 48 
postajališčih ustavlja naš bibliobus, 
ki seže tudi na območje Knjižnice 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 
in na bistriško Pohorje. O našem 
delu se lahko seznanite prek spletne 
strani knjižnice, marsikaj pa ostaja 
javnosti bolj skrito: na primer, kako 
pride gradivo med bralce, kako 
poteka nakup in strokovna obdelava  

ter ovijanje in ustrezna oprema. V 
knjižnici so knjigovezi, ki znajo vrniti 
življenje še tako utrujenim knjigam, 
računalničarji, vzdrževalci in drugi, 
brez katerih si sodobne knjižnice ni 
mogoče predstavljati.

Ponovno s članarino
V letu 2013 smo bili zaradi zniževanja 
proračunskih sredstev prisiljeni 
ponovno uvesti članarino in 
ugotavljamo, da je večina naših članov 
ta ukrep sprejela z razumevanjem. 
Sicer pa smo poskušali biti s 
članarino še vedno kar se da prijazni 
in dostopni. Polno članarino 13 
EUR plačajo zaposleni, študentje in 
upokojenci 10 EUR, otroci in mladina 
do 18. leta so oproščeni članarine po 
zakonu, prav tako pa smo možnost 
brezplačnega članstva omogočili 
vsem socialnim kategorijam, tako da 
je knjižnica še naprej ostala dostopna 
resnično vsem. V knjižnici smo s tako 
pridobljenimi sredstvi kupili skoraj 20 
%.
Praznično leto 2014
Praznovanje 65. obletnice Mariborske 
knjižnice je potekalo čez vse leto 
2014.  Rdeča nit praznovanja je bila 
65 obrazov, povezanih z Mariborsko 
knjižnico in okolji, v katerih knjižnica 
deluje, dogajanja so bila razpršena 
po vseh krajevnih knjižnicah. Tako 
smo prišli do zbirke zanimivih 
portretov ljudi, ki bo osnova za 
spletni biografski leksikon Štajerci.
si, s katerim se pridružujemo drugim 
slovenskim knjižnicam pri ustvarjanju 
slovenskega spletnega biografskega 
leksikona Znanislovenci.si. Vse bolj 
uporabljana postajata regijski portal 
Kamra in slovenska digitalna knjižnica 
dLib.

Knjižnična dejavnost v Občini 
Selnica ob Dravi
V preteklosti je v Selnici ob Dravi 
delovala ljudska knjižnica v kulturnem 

domu, ki pa je  v osemdesetih letih 
zamrla. Še vedno je aktivna knjižnica 
v Gradišču na Kozjaku, predvsem 
zaradi vztrajne kulturne delavke 
Makse Hartman. Na Gradišču vsako 
leto enkrat zamenjamo premično 
zbirko, v Selnici in na Fali pa v zadnjih 
letih izvajamo knjižnično dejavnost s 
potujočo knjižnico – bibliobusom, ki 
se v obeh krajih ustavlja na vsakih 14 
dni. V letu 2013 je imel 42 postankov 
in je bil na razpolago krajanom skupaj 
79 ur. Obiskalo ga je 1.199 bralcev, od 
tega 450 otrok, izposodili so si 7.151 
knjig, časopisov in drugega gradiva, v 
Gradišču pa dodatno še 487 knjig.  
Tudi člani potujoče knjižnice lahko 
brezplačno uporabljajo 8 elektronskih 
podatkovnih zbirk, zbirko 30.000 
elektronskih knjig v angleškem jeziku 
EbscoHost in 900 elektronskih knjig v 
slovenskem jeziku na portalu Biblos. 
Vsa ta gradiva so dostopna na daljavo  
in si jih lahko izposojajo tudi od doma 
na svoje mobilne naprave, tablice, 
računalnike. Med drugim lahko tako 
uporabljajo Finance, Podjetnik, Delo, 
Večer, IUS Info, Uradni list, Tax Fin Lex, 
Grove Art, Grove Music…
Kmalu bo v Selnici začela delovati 
občinska knjižnica. V novem 
kulturnem domu bo knjižnici 
namenjenih 400 m2 in Občina Selnica 
je zadnji dve leti že zagotavljala 
sredstva za zbirko, ki bo napolnila 
police v novi knjižnici. Ker bo knjižnica 
na razpolago veliko več kot bibliobus, 
ker bo sodobno in udobno urejena in 
bo delovala kot družabno, kulturno 
in informacijsko središče občine, 
pričakujemo, da se bodo številke 
o uporabi knjižnice zelo povečale. 
Verjamemo, da bo pritegnila večino 
občanov, tako otrok kot odraslih. Se 
že veselimo!

Pripravila: Dragica TURJAK, 
direktorica Mariborske knjižnice

Fotografije: arhiv 
Mariborske knjižnice

Maribor v 60-ih letih: levo Partizanska 7 s prvo samopostrežno, v kateri je bila pred tem Mestna 
knjižnica, desno zadružni dom, kjer je bila v pritličju Pionirska knjižnica.

Prvi bibliobus iz leta 1974 

Drugi je bil na poti od 1987 do 1998.  

Sedanji potuje že 16. leto.
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V ujmi, ki nas je doletela s petka na soboto dne 13. 9. 2014 
je narasla voda poškodovala na novo asfaltirano cesto v 
Šturmovi grabi. Cesta je bila tako močno poškodovana, da 
je bila neprevozna za nekaj dni. Tudi meni je spodnji del 
potoka zalil drvarnico, vse kletne prostore stanovanjske 
hiše, na dvorišču pa je pustil ogromno naplavin.

Želel bi se zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri reševanju pred 
podivjano vodo. To so bili gasilci s Slemena in iz Selnice, 
ekipa javnih del, oba voznika gradbene mehanizacije 
– gospod Milan Flak in gospod Vlado Volmajer, župan 
občine Selnica ob Dravi gospod Jurij Lep in gospod 

ZAHVALA

Igor Grušovnik, ki sta bila ves čas prisotna na terenu in 
spremljala odpravljanje posledic.
Velika hvala velja tudi gasilcem iz Ožbalta, ki so izčrpali 
vodo iz kleti, nato spodnje prostore izpirali s curkom 
in ponovno izčrpali. Civilni zaščiti – gospodu Branetu 
Žaucerju in gospodu Danilu Kuretu ter slovenskim vojakom 
72. brigade iz Maribora,  ter 74. pehotnemu polku.

Lepa hvala vsem plemenitim ljudem za vašo pomoč!

Jožef NAMESTNIK
Vurmat 30

2352 Selnica ob Dravi

JEZIKOVNE DROBTINICE 
SLOVENSKI FRAZEMI (NADALJEVANJE IN KONEC)
Izbrani so nekateri frazemi po slovarju 
dr. Janeza Kebra (Ljubljana, 2011). 
Frazeološke enote ali frazemi so stalne 
besedne zveze, katerih namen ni ali je 
samo delno ugotovljiv iz pomenov 
njegovih sestavin. V Selniških novicah 
so že bili objavljeni nekateri frazemi. 
V tej številki bo objavljenih še nekaj 
primerov.

Biti iz drugačnega testa: imeti 
drugačne, navadno pozitivne 
lastnosti, sposobnosti; ne tič ne 
miš: ki je brez izrazitih lastnosti, 
značilnosti; biti na stranskem tiru: 
biti v položaju, ko je komu, čemu 
odvzeta vodilna vloga; spraviti koga 
s tira: vznemiriti, razburiti koga; 
izgubiti tla pod nogami: dvomiti o 
pravilnosti svojega ravnanja; imeti 
ogrožen družbeni položaj; vdreti se v 
tla: izginiti; po toči zvoniti: prepozno 
začeti delovati, ukrepati; zvišati ton: 
glasneje, odločneje spregovoriti; 
spati kot top: zelo trdno spati; kot 
na tekočem traku: hitro, neprestano, 
neprekinjeno; trda prede komu za 
kaj: komu zmanjkuje časa, ima česa 
premalo; iti s trebuhom za kruhom: 
iskati zaslužek zunaj domačega kraja; 
trgovina z belim blagom: trgovina 
z dekleti; biti komu trn v peti: če 
kdo koga, česa ne mara; iz trte izviti 
kaj: neutemeljeno izmisliti si kaj, 
trditi kaj; kaditi kot Turek: veliko, 
pogosto kaditi; biti zaljubljen do 
ušes: biti zelo zaljubljen; imeti jih 
za ušesi: biti zelo navihan; našpičiti 
ušesa: pazljivo prisluhniti; naviti 
komu ušesa: kaznovati s potegljaji 
za uhelj; piši me v uho/rit: izraža 
veliko omalovaževanje, brezbrižnost; 
zapisati si kaj za uho: zelo dobro 
si zapomniti kaj; gledati kakor 
huda ura: grdo, jezno gledati; točen 

kot švicarska ura: natančen, zelo 
točen; vedeti, koliko je ura: vedeti, 
kakšen je položaj, kako je v resnici; 
medvedja usluga: kar komu bolj 
škodi kot koristi; od ust do ust: od 
človeka do človeka; deveta vas: kar 
je popolnoma neznano; priti na 
zeleno vejo: gmotno si opomoči; 
imeti kaj na vesti: biti kriv česa, 
storiti kaj slabega; vik in krik: veliko 
razburjenje, glasno kričanje; naliti 
komu čistega vina: povedati komu 
resnico brez olepševanja; ujeti zadnji 
vlak: izkoristiti zadnjo priložnost; 
vlečenje za nos: zavajanje, varanje; 
igrati odločilno vlogo: biti pri kakem 
dejanju odločujoč; prepeljati koga 
žejnega čez vodo: z zvitim ravnanjem 
izmakniti se izpolnitvi zahtev koga; 
tiha voda: miren človek; zabit kot 
vol: zelo neumen; biti volk na kaj: 
imeti strašno željo po čem; lačen kot 
volk: zelo lačen; tako, da bo volk sit 
in koza cela: da bo prav za obe strani; 
vrabci že čivkajo (o čem): to je že 
zdavnaj splošno znano; bati se koga/
česa kot hudič križa: močno se bati; 
ne bati se živega vraga: ne bati se 
nikogar; vrag je vzel šalo: položaj je 
resen, težak; pokazati komu vrata: 
odpustiti koga, vreči ga iz stanovanja; 
poskusni zajec: na komer, čemer 
se kaj preizkuša; zakuhati jo komu: 
povzročiti komu kaj neprijetnega; 
hoditi komu v zelje: vtikati se v 
načrte drugega; biti zlata vreden: 
biti zelo dober, koristen; zvonjenje 
po toči: prepozno ukrepanje; z vsemi 
žavbami namazan: zvit, prebrisan; 
zadeti žebljico na glavico: priti do 
bistva stvari; velika žehta: pranje 
umazanega perila v velikem obsegu; 
imeti več želez v ognju: imeti več 
načrtov hkrati za dosego kakega cilja; 
imeti dober želodec: dobro prenašati 

kaj; biti potrpežljiv; v želodcu kruli 
komu: kdo je lačen; prodajati se kot 
vroče žemlje: odlično se kaj prodaja; 
suhe žemlje ribati: samevati, 
dolgočasiti se; lahka ženska: 
prostitutka; plačevati iz svojega 
žepa: plačati sam, s svojim denarjem; 
udariti koga po žepu: finančno 
prizadeti koga; biti kot na žerjavici: 
biti zelo vznemirjen, nestrpen; govori, 
kot bi imel žgance v ustih: govori 
nerazločno, nerazumljivo; imeti 
umetniško žilico: biti umetniško 
nadarjen, imeti smisel za umetnost; 
imeti jeklene živce: biti psihično 
zelo trden; izgubiti živce: razburiti 
se; spraviti koga ob živce: narediti, 
doseči, da se razburi; na žive in mrtve: 
zelo, močno; priti komu do živega: 
bistveno prizadeti koga; garati kot 
(črna) živina: zelo veliko, naporno 
in vztrajno delati; velika živina: kdor 
ima pomembnejši družbeni položaj; 
igrati se z življenjem: podati, spustiti 
se v nevarno tveganje; postavljati 
življenje na kocko: tvegati življenje 
ob pomembni odločitvi; viseti med 
življenjem in smrtjo: biti zelo bolan, 
biti v smrtni nevarnosti; življenje na 
koruzi: življenje moškega in ženske 
brez zakonske zveze; uživati življenje 
z veliko žlico: živeti dobro in obilno, z 
veliko intenzivnostjo; žlica je padla 
komu v med: življenjske razmere so 
se komu nenadoma zelo izboljšale; 
iti kot po žnorci kaj: iti gladko brez 
težav; izliti žolč na koga: zaradi jeze 
zelo neprijazno govoriti; volčje žrelo: 
nevaren kraj, nevarno okolje; stopiti 
komu na žulj: najti šibko točko koga, 
prizadeti koga.

KONEC

Akad. prof. dr. Zinka ZORKO
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Ob svetovnem dnevu kmetic, 15. 
oktobra, so učenci podružnice 
Gradišče na Kozjaku in otroci iz vrtca 
s petjem, plesom, deklamacijo  in 
igranjem na harmoniko razveselili 
kmetice iz Gradišča na Kozjaku in širše 
okolice. 

    Učenci z učiteljico Natašo Javornik

KOSTANJEV PIKNIK              MEDNARODNO IN MEDGENERACIJSKO 
OBARVANA JESEN PRI SV. DUHU 
NA OSTREM VRHU

SVETOVNI DAN KMETIC

Predzadnji dan pred jesenskimi počitnicami smo na 
podružnici Gradišče na Kozjaku za starše in druge 
sorodnike pripravili jesensko delavnico s kostanjevim 
piknikom. Vreme nam je precej nagajalo, zato smo 
se namesto kostanjeve malice posladkali z domačim 
pecivom in jabolčnim ter grozdnim sokom. Kljub 
slabemu vremenu smo ustvarili lepa in uporabna stojala 
za pisala, ki jih krasijo sovice, narejene iz naravnega 
materiala. Hvala vsem staršem za dobro voljo in 
ustvarjalno vnemo. 

Učenci z učiteljico Natašo Javornik

Mama na sprehod je odšla.
Jesenski listi so ji padali z neba.

Po stezi je hodila,
jesenske barve gledala.

Hodila je po stezi še naprej 
in prišla je v raj,

v pravi jesenski direndaj.

Prišla je domov.
Zazrla se je skozi okno.

Pomislil sem na to,
da mama sanjala bo,

jesenske barve in nebo.

Vito Koren, 
3.r. podružnice 

Sv. Duh na Ostrem vrhu 

Tako, kot je pisana jesen, je bilo 
barvito tudi v naši podružnični šoli in 
vrtcu v prvi tretjini šolskega leta.
Že tradicionalno smo se v mesecu 
septembru srečali učenci obeh 
podružničnih šol. To je bilo letos pri 
Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Najprej 
smo si pod strokovnim vodstvom 
Janija Dolinška ogledali etnološko 
zbirko pležuhov in spoznali razvoj 
pležuharstva v novo odprtem 
Pležuharskem muzeju pri Sv. Duhu 
na Ostrem vrhu. Nato so se učenci v 
športnem duhu pomerili v štafetnih 
igrah in igrah z žogo.

V okviru že mednarodnega 
sodelovanja z VS Lučane smo skupaj s 
tretješolci in učitelji iz Lučan preživeli 
čudovit septembrski naravoslovni 
dan v gozdu na Lučanami. Učenci 
so ta življenjski prostor spoznavali 
z vsemi svojimi čutili tako, da so se 
spremenili v gosenico, sovo, veverico 
in risa. Dan smo zaključili z gradnjo 

bivališč iz naravnih materialov, ki jih 
najdemo v gozdu.

V začetku oktobra so učenci s kratkim 
kulturnim programom nastopili na 
otvoritvi Štrudlfesta v organizaciji 
Turističnega društva. Ob njihovem 
petju, recitacijah in plesu sta gledalce 
pozdravila tudi predsednica TD 
Selnica ob Dravi in gospod župan.

 V tednu otroka smo se skupaj s 

petošolci iz centralne šole in učenci 
iz Gradišča na Kozjaku odpravili na 
ekskurzijo v Rogatec. Tam smo si 
pod strokovnim vodstvom ogledali 
muzej na prostem. Ta prikazuje 
srednještajersko ljudsko stavbno 
dediščino subpanonskega tipa in 
kulturno izročilo iz časa od 19. do 
sredine 20. stoletja na območju 
Obsotelja in Kozjanskega. Obiskali 
smo tudi tri delavnice. V prvi smo 
pekli kruh, v drugi izdelali ljudsko 



12 Selniške novice 23 | december 2014 13Selniške novice 23 | december 2014

Občina SELniCa Ob DRaViObčina SELniCa Ob DRaVi

K uri športne vzgoje, katero so 
pripravili in vodili učenci, smo povabili 
dedke in babice. Svoja telesa smo 
najprej ogreli z gimnastičnimi vajami, 
sledili so različni poligoni, uro smo 
zaključili z bowlingom. Za uspešno 
udeležbo smo dedkom in babicam 
podelili priznanja in medalje.
V okviru mednarodnega meseca 
šolskih knjižnic, katerega letošnje 
geslo je bilo: Šolske knjižnice - srce 
šole, so imeli na centralni šoli v 
četrtek, 23. 10. , popoldan odprtih 
vrat naše šolske knjižnice. Osrednji 
dogodek popoldneva je bil, ko so 
se z avtorskimi literarnimi besedili 
predstavili učenci centralne šole, ki v 
prostem času pišejo pesmi ali zgodbe. 
Med njimi je bil tudi naš duhovski 

pesnik Vito Koren, ki se je predstavil 
s tremi pesmimi. Ena izmed njih je 
zapisana v uvodu članka.
Tretji petek v mesecu novembru smo 
se že tradicionalno vključili v projekt 
Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se 
izvaja z namenom, da bi izboljšali 
zavedanje o namenu in razlogih 
za lokalno samooskrbo, domačo 
pridelavo in predelavo hrane. Tokrat 
smo zajtrkovali Tacerjevo mleko in 
jabolka, Volmajerjev med in Rihtarjev 
kruh. Bilo je slastno.
Zadnji jesenski mesec smo zaključili 
z medgeneracijsko obarvanimi 
adventnimi delavnicami in adventnim 
sejmom.
V začetku decembra smo v okviru 
mednarodnega sodelovanja gostili 

glasbilo nunalco in v zadnji smo se 
naučili hoditi s hoduljami.

Pod okriljem Zdrave šole smo se 
vključili v vseslovenski projekt 
Simbioza giba. Namen projekta je bil:

- združiti generacije,
- zbližati različne načine življenja,
- izmenjava izkušenj,
- ozaveščanje o zdravem načinu 
življenja,
- omogočati nove oblike druženja,
- preventivno delovanje na zdravje 
človeka.

učitelje iz OŠ Dositeja Obradovića 
iz Novega Sada. Skupaj s pevkami 
pevskega društva Lipa smo znova 
združili moči in v šolski stavbi pripravili 
kulturni program ter pogostitev. 
V naši šoli in vrtcu se trudimo ohranjati 
čisto okolje, zato smo sodelovali na 
Medexovem in Hoferjevem natečaju 
Eko smreka, ki je letos potekal pod 
sloganom “DELUJ EKO − OHRANI 
ČEBELO IN SMREKO”. Eko smreka je 
izdelana iz lepenke in je razgradljiva 
ter je alternativa pravim smrekam iz 
gozdov, ki jih za obnovo uporabljajo 
desetletja, in plastičnim božičnim 
smrekam, ki onesnažujejo okolje, saj 
potrebujejo zelo dolgo časa, da se 
razgradijo.
Našo Eko smreko smo okrasili z 
lišajem, ki ga je na drevesih pri Sv. 
Duhu zelo veliko in je pokazatelj 
neonesnaženega okolja in čistega 
zraka. Ponosni smo, da lahko dihamo 
tako čist zrak in samo z združenimi 
močmi ter s podobnimi natečaji lahko 
takšno stanje tudi ohranimo.
Hvala vsem, ki ste glasovali za našo 
smreko.

Besedilo zapisala: 
Damjana Očko, profesorica RP

                                   Fotografije: 
Maja Vačun, Lea Deželak, 

Nataša Javornik, Jani Dolinšek, 
Damjana Očko, Lokalec.si.

Na pobudo člana MoPZ 
“Ožbalčki puobi” gospoda 
Janka Verčka smo pristopile 
k projektu “Združeni glasovi”. 
Tako smo pevke ŽePZ Lipa od 
Sv. Duha na Ostrem vrhu in 
pevci MoPZ  “Ožbalčki puobi” 
združili glasove. Pod vodstvom 
gospe Darinke Maček in gospe 
Marjane Ferk smo v mesecu 
oktobru s petjem obogatili 
bogoslužje v cerkvi na 
Remšniku, Breznu, pri Sv. Duhu 
na Ostrem vrhu, v Ožbaltu in na 
Kapli na Kozjaku.
V spomin na druženje in 
prijetna doživetja je nastala ta 
fotografija.

 Besedilo: Polonca Sivec
Foto: Barbara Sivec

ZDRUŽENI GLASOVI

S slovensko narodno 
»Pojdem na Štajersko«, ki je 
tudi himna srečanj pevskih 
zborov na Vurberku, je 
bilo v nedeljo, 31. avgusta, 
sklenjeno letošnje že 23. 
srečanje pevskih zborov 
“Štajerska poje 2014”, ki 
ga organizira Turistično 
društvo Vurberk pod 
častnim pokroviteljstvom 
Občine Duplek. Prireditev 
“Štajerska poje” je najbolj 
množična prireditev 
zborovskega petja v tem 
delu Slovenije. Na letošnjem 
srečanju je nastopilo 25 
zborov iz številnih občin 
severovzhodne Slovenije. 
Že vrsto let se tega srečanja 
udeležujemo tudi članice 
ŽePZ Lipa od Sv. Duha na 

ŠTAJERSKA POJE – VURBERK 2014

Ostrem vrhu in s tem prispevamo k 
ohranjanju slovenske narodne pesmi in 
zborovskega petja.

Besedilo: Polonca SIVEC,  
Foto: Anita KIRBIŠ
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DRUŠTVO ZA OHRANJANJE SOCIALNIH  
STIKOV MOST SELNICA OB DRAVI

ODBOJKARJI SO ZAČELI SEZONO 2014/2015

POHODNIŠKO BOGATO LETO 2014

Spoštovane sokrajanke in spoštovani 
sokrajani! 
Iztekel se je naš poznopoletni ali 
zgodnjejesenski termin, v katerem 
smo ustvarjali, se družili in se 
izobraževali. Od zelišč smo prešli na 
krompir, ki smo ga skupaj z aktivom 
podeželskih žena in deklet ter v 
vaši družbi pražili pod kozolcem. 
Nadaljevali smo z razstavo gob in 
kostanjevim piknikom, za katerega 
nam je sladki jabolčni mošt prispevala 
tudi kmetija Košan, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo. Naša druženja 
»pod kozolcem« smo zaključili s 
humanitarno delavnico, na kateri smo 
prodajali izdelke (volno za nekatere 
je podarilo podjetje Soven), ki so jih 
ustvarili naši člani. Izkupiček smo 
podarili v šolski sklad osnovne šole 
Selnica ob Dravi.

Vendar to še ni bilo vse. Po kratkem 
predahu smo se 21. novembra 2014 
preselili v kletne prostore občinske 
hiše, kjer smo skupaj s predavateljem 
Srečkom Kropejem in člani Lovske 
družine Boč na Kozjaku izvedeli 
aktualne novosti v zvezi z divjadjo. 
Ob zaključku leta 2014 se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste se včlanili 
v naše društvo, vsem, ki ste redno ali 
pa občasno obiskovali naše delavnice, 

predvsem pa tistim, ki ste nesebično 
pomagali soustvarjati naše delavnice 
in pomagali na kakršen koli način 
svojim sokrajanom.
V novem letu 2015 si želimo še 
uspešnejšega sodelovanja z vami, 
zato smo poleg delavnic, ki jih bomo 
še naprej izvajali in o katerih vas bomo 
sproti obveščali, za vas pripravili še 
nekaj dodatnih storitev, kot je pomoč 
na domu, nega starejših in otrok, 
varstvo starejših in otrok, spremstvo 
in družabništvo. Več informacij lahko 
pridobite na 040 644782 ali pa na 
www.facebook.com/drustvomost .
Vam pa želimo v letu 2015 čim manj 
osamljenosti, veliko zdravja, sreče… 
skratka vsega, kar si sami najbolj 
želite.

Zapisala: Valentina REPOLUSK

»Upam da bo bolje kdaj v bližnji 
prihodnosti, seveda, če bodo 
zagotovljeni temeljni pogoji za 
ponovni vzpon selniške odbojke; to je 
večnamenska dvorana v Selnici.«
 Citiral sem besede g.Peršeta - Pepota, 
ki je ob 60-letnici ŠD TURBINA, leta 
2006, zapisal  te besede v publikacijo, 
ki je bila izdana ob tej priložnosti. 
Odbojkarskega trenerja, prijatelja, 
ob katerem sem si kar 30 let nabiral 
izkušnje, znanje, spoštovanje, ter 
spoznaval prijatelje, soigralce, z 
njimi garal, se smejal  in se veselil 
zmag, tudi jokal. Odbojkarji Turbine 
v vseh spoštljivih letih delovanja 
vedno in povsod so spoštovanja 
vreden nasprotnik, z dobrim znanjem 
odbojke, poguma in smelosti. 
Selnica, ta majhna vasica, je imela 
reprezentante, igralce, ki so odhajali 
v velike klube, igrali tam pomembne 

imamo, nekoč rekli, imamo jo, imamo 
ga, ta punca, ta fant je pa naša šola, 
naše znanje…….. Želimo si delati, 
delamo, gostujemo, igramo v tuji 
telovadnici, že veliko let  in  rad bi, da 
bi nas videli, ne nas, fante, punce, vseh 
60, da bi se nam pokazali in dokazali, 
da res delamo dobro in smo jih veliko 
naučili. Ne delamo zase, ampak za 
otroke, fante, punce, ki se potijo že od 
polovice avgusta. Ali jih bo mogoče 
kdo prišel spodbujat, gledat v Ruše, 
jim zaželel uspeh in srečo na tekmi. 
Mogoče si pa želimo preveč ? 
Naj povem, da sem ponosen na fante, 
ki vztrajajo, trenirajo, igrajo, se potijo 

na parketu in prenašajo moje besede, 
ki imajo temelj, znanje in kakovost.
Seveda tudi na punce, prijatelje 
trenerje ter vodstvo našega kluba.
Začel sem z citatom, naj končam s 
citatom gospoda Stanka DUGONIKA, 
staroste odbojke v Selnici: » Bili 
smo tako dobri, zelo dobri, da so 
nas nekatere ekipe prosile, naj jih 
ne premagamo, za nagrado so nas 
povabili k njim na gostovanje. Vsaka 
tekma je bila posebnost zase, največji 
užitek je bil igrati DOMA,  v Selnici, 
kjer se je na tekmi zbralo tudi do 100  
in več gledalcev, to je res bilo nekaj 
fenomenalnega.«

Želim si, da bi g. Stanko res doživel, 
da stopi na domači parket, in povem 
vam, da ni edini.
Delamo pošteno, kakovostno in 
odgovorno, če imate pogum in nam 
zaupate, prosim, pomagajte nam, 
kot nam nekateri že pomagajo, 
tudi gospod župan. Naj se začne 
o nas zopet govoriti  s spoštljivimi 
besedami.
Hvala.

Besedilo in fotografija: 
Bojan LAZAR, trener moške 

odbojkarske ekipe ŠD Turbina

Pohodniki in pohodnice, člani in 
članice Pohodne sekcije ŠD Turbina 
počasi zaključujemo kljub deževnemu 
letu še eno uspešno sezono. Kljub 
nenehnemu dežju in malo sončnih 
koncev tedna smo zopet obiskali kraje 
in vrhove, za katere marsikdo še ni 
slišal, večina pa jih tudi še ni obiskala.
Po zaključku lanskoletne pohodniške 
sezone si pohodniki in pohodnice 
pravzaprav sploh nismo privoščili 
počitka. Zima, skopa s snegom, je 
omogočala planinske ture na bližnje 
sredogorje že od začetka leta. Sobotni 
ali nedeljski, že tradicionalni pohodi 
na Žavcarjev vrh in občasno na Sv. 
Duh na Ostrem vrhu so pripomogli, 
da so člani in članice ohranili in še 
dopolnili v lanski sezoni pridobljeno 
kondicijo in se tako dobro pripravili 
na prihajajočo sezono. Po pohodu na 
Pečke ob 1. maju se je hitro približal 
čas obiska Loga pod Mangartom. 
Obisk je bil izveden od 6. junija do 
8. junija. Kolesarji Kolesarske sekcije 
ŠD Turbina smo si za to leto postavili 
kot cilj vzpon na Planino Kuhinjo. Ker 
planina leži na južnem pobočju Krna, 
je to tudi priljubljen cilj pohodnikov, 
zato so se tudi preostali člani in 
članice Pohodniške sekcije odločili, da 

vloge in ob njih smo bili ponosni, 
poznali smo jih, se o njih pogovarjali in 
tudi navijali zanje.
Imamo znanje, trenerji  se izobražujemo 
na Fakulteti za šport, hodimo na 

tečaje,  predavanja, seminarje, se 
izobražujemo preko spleta, samo da 
bi našim otrokom lahko pokazali, 
kako atraktivno lepa je odbojka, da bi 
s pravilnimi pristopi, znanjem, ki ga 

jo obiščejo. Kolesarji smo se iz Loga 
pod Mangrtom spustili do Kobarida in 
se nato povzpeli do vasi Vrsno, rojstne 
vasi pesnika Soče, Simona Gregorčiča. 
Pot smo nadaljevali skozi vas Krn in 
končno uspeli priti do Planine Kuhinje. 
Strmina vzpona nikakor ni popustila, 
zato nas je želja po nadaljevanju 
vzpona hitro minila in cilj prikolesariti 
v Drežnico je ostal le želja. Pohodniki 
so del omenjene poti prevozili z 
avtomobilom, del pa prehodili peš. 
Obiskali so rojstno hišo pesnika 
Simona Gregorčiča, si ogledali cerkev 

v vasi Krn in nas kolesarje na planini 
pričakali z okrepčili in pijačo. Počitka 
na planini ni bilo veliko. Le toliko, da 
smo se naužili okoliških lepot, vrh 
Krna pa je na žalost bil zavit v meglo. 
Dan se je prevesil v večer, pot do Loga 
je bila dolga, naslednji dan pa nas je 
čakala zahtevna planinska tura. Dan 
se je začel ob svitu. Z avtomobili smo 
se odpeljali v vas Breginj in pričeli 
pohod proti cilju, vrhu Muzec. Pot je iz 
vasi vodila v gozd, ki je kazal grozljive 
posledice žledu. Ponekod je le-ta 
gozd skoraj popolnoma uničil; podrto 
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drevje je zahtevalo prave akrobacije, 
da smo jih preplezali, in kolikor je bilo 
mogoče, sledili označeni poti. Šele 
ko smo prišli nad gozdno mejo, se je 
pogorje pokazalo v vsej svoji veličini 
in lepoti. Vrhovi, porasli s travami in 
posameznimi borovci, so si kar sledili, 
nedaleč zadaj pa so se kazali s snegom 
obdani vršaci Alp. Lepota, da ti dih 
kar zastane. Po krajšem postanku in 
naužitju lepot se je pot nadaljevala v 
strmino proti glavnemu vrhu Muzca. Z 
leve strani nas je pozdravljal Kobariški 
stol, vrh, ki nas je tako namučil, ko smo 
se pred nekaj leti na njega povzpeli s 
kolesi. Ob krajših postankih je pogled 
segal do zadnjih slovenskih vasi in 
tistih naših vasi, ki so ostale zunaj 
naše države. Ko bi se le odgovorni 
posamezniki zavedali, kaj so storili, ko 
so te naše ljudi prepustili tujcem.
Pogled se kar ni mogel ločiti od lepot, 
ki jih najdeš na samo enem kraju. Če k 
temu dodaš pogled čez nepregledne 
gozdove proti Primorju, postane 
vsakemu jasno, od kod pohlep tujcev 
po naših krajih. Domačini teh krajev 
so ta pohlep krvavo plačali. Na vsem 
območju se še vedno vidijo ostanki 
človeške neumnosti, ostanki vojn, ki 
se jim ti kraji niso mogli izogniti.
Pohod proti vrhu je ob takšnem 
razmišljanju in pogovorih hitro 
minil. Dobri fizični pripravljenosti 
pohodnikov in pohodnic gre pripisati, 
da smo se na vrh povzpeli precej bolj 
hitro, kot je to zapisano v vodnikih 
in potokazih. Ni bil še poldan in 
zato je razumljivo hitro bila sprejeta 
odločitev, ki jo je marsikdo tiho skrival 
v sebi. Gremo še na Kobariški stol. 
Čeprav je smerokaz kazal časovno 
kar dolgo pot, ni bilo videti pretiranih 
spustov in vzponov. Pa se je začelo. Pot 
se je spustila v gozd in tako smo se vsaj 
za nekaj časa izognili žgočemu soncu, 
ki je na odprtih predelih neusmiljeno 
pripekalo. Upanje, da bo pot potekala 
čim bolj po ravnem, je kmalu postala 
samo želja. Spusti in vzponi so se kar 

o izbrani turi. S Prehodavcev so se 
spustili nazaj do doline Zadnjice, po 
dolini prehodili še preostalo pot do 
avtomobila in se zadovoljni, ožgani 
od sonca zapeljali proti domu.
Tudi v jesenskem času je vreme krojilo 
planinska potepanja. Redke lepe 
dneve smo izkoristili za vzpone na 
bližnje sredogorje. Na pohodih smo 
kovali načrte za naslednjo sezono. 
V Log pod Mangrtom gotovo zopet 
gremo. Kolesarski in pohodniški cilji 
so že izbrani. Prav tako osrednji cilj 
naslednje sezone. Pa naj to ostane 
zaenkrat še skrivnost. O tem kaj več 
kdaj drugič. Do konca letošnje sezone 
je ostalo le še nekaj dni. Vremenoslovci 
pravijo, da ne bodo tako slabi kot 
poletni. Mogoče pa nam bo le uspelo 
pripraviti pravi zimski božični pohod 
k Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Šturmov 
potok smo vrnili v staro strugo, pot 
je prehodna, bakle so pripravljene, 
manjka še samo sneg in doživetje bo 
pravo. Vabljeni ste tudi drugi ljubitelji 
pohodov, da se nam pridružite.

Prispevek in fotografije: 
Zdravo MARIN

nadaljevali, za zaključek pa je pot zašla 
med borovce, kjer praktično ni bilo 
več čutiti nobenega vetriča, vročina 
pa je samo še narastla. Težave te poti 
je poplačal pogled na planinske orle, 
ki tudi v teh krajih postajajo prava 
redkost. Prava škoda, saj so te kraje 
krasili stoletja.
Davek naporne poti se je kmalu 
začel kazati. Korak je začel postajati 
počasnejši, zmanjkovati je pričelo 
tekočine. Kratek postanek na vrhu 
Kobariškega stola ni prinesel zaželene 
spočitosti. Čakal nas je še spust po 
strmem pobočju, po ozki potki, skriti 
v strmih travah, brez vsake sence. 
Sonce je neusmiljeno žgalo. Bolečine 
v kolenih so se stopnjevale, tekočine 
je zmanjkalo. Naj smo se še tako 
trudili, gozd in z njim želena senca sta 
ostajala tam nekje daleč spodaj. Ko bi 
se do tja lahko le zapeljali, pa toliko 
jadralnih padalcev je krožilo nad 
nami. Prišli so celo tako blizu, da smo 
lahko slišali njihov pogovor. Samo 
pobrati bi nas morali in odpeljali bi 
se do tako želene hladne sence. Nič 
od tega se ni zgodilo. Potrpeti smo 
morali še muke spusta do gozda in 
potem presenečenje. Sredi od žledu 
podrtega gozda se je ob planinski 
poti prikazala čudovita cerkvica Sv. 
Barbare. Utrujenost in predvsem 
žeja sta bila prevelika, da bi si jo 
podrobneje ogledali. Šoferja sta že 

odšla po avtomobile in kmalu smo 
uživali ob zajezenem potoku in popili 
neizmerne količine kristalno čiste 
vode. Samo, da je žeja minila. 
Po večerji, ko smo se pripravljali 
na zasluženi počitek, pa zopet 
presenečenje. Obiskali so nas naši 
prijatelji, domačini iz Loga. Manjkali 
nista niti harmoniki. Potreben počitek 
je moral še malo počakati. V dobri 
družbi in ob dobri glasbi to ni bilo 
pretežko.
Dan se je zopet začel zgodaj 
zjutraj. Po zajtrku, pospravljanju in 
obveznem čiščenju prostorov nas je 
pot vodila na Javorco, do spominske 
cerkve Sv. Duha, ki so jo med prvo 
sv. vojno iz kamna in lesa v času 
počitka med ofenzivami zgradili 
avstroogrski vojaki. Okrasili so jo z 
grbi vseh avtroogrskih dežel,  v les pa 
zapisali imena vseh soborcev, ki so v 
teh pobojih izgubili življenje. Cerkev 
je skozi svojo zgodovino doživljala 
dobre in slabe čase. Zob časa jo je 
načel že do te mere, da je skoraj že 
propadla. Na srečo je premagal zdrav 
razum, cerkev je sedaj obnovljena in 
vzdrževana in še naprej ostaja spomin 
in opomin. Spomin na vse, ki so se 
bojevali v teh krajih, in na vse, ki so v 
teh krajih izgubili mlada življenja, ter 
opomin, da se taka morija ne bi več 
ponovila.
Kot smo obljubili ženskemu delu 

naše pohodniške skupine, smo pot 
nadaljevali do Goriških brd, kjer smo si 
ogledali praznik češenj. Pogledali smo 
prireditve, ki so se odvijale na ta dan, 
nakupili češnje in se pozno popoldan 
polni novih doživetij odpeljali proti 
domu.
Kljub nadaljevanju deževnega 
vremena smo redke lepe dneve 
izkoristili za dodatne priprave za 
osrednji cilj letošnje sezone, kot smo si 
obljubili že v prejšnji sezoni za vzpon 
na očaka Triglav. V času priprav smo se 
ob Lobnici povzpeli do slapa Šumik, 
se ob Jezernikovih dnevih pridružili 
pohodu na Lovrenška jezera in 
Klopni vrh ter se povzpeli na Raduho. 
Planirani vzpon na Triglav je bil zaradi 
slabega vremena zopet odpovedan. 
Najbolj vztrajni so izkoristili naslednje 
prve lepe dneve in vzpon opravili 29. 

in 30. avgusta. Vzpon so začeli v dolini 
Zadnjici, pot jih je vodila po vojaški 
stezi, zgrajeni v času prve sv. vojne, do 
doma na Doliču. Tu so odložili odvečno 
opremo in se preko Škrbine povzpeli 
do Aljaževega stolpa na vrhu Očaka. 
Za tiste, ki so se povzpeli prvič, je 
sledil obvezen krst in za presenečenje 
še kozarček penine. Sledil je spust do 
doma na Doliču, ki je pohodnikom 
nudil nočitev. Naslednji dan se je začel 
zelo zgodaj. Pot jih je vodila preko 
Hribaric v dolino Triglavskih jezer. 
Kot so načrtovali, so se spustili vse do 
Doma pri Triglavskih jezerih, si ob poti 
ogledali lepote jezer, lepote okoliških 
hribov in se po krajšem počitku vrnili 
do planinske hoče na Prehodavcih. Pot 
je bila naporna. Sonce je neusmiljeno 
pripekalo, lepote doline in doživetja 
pa so potrdila pravilno odločitev 

Vesel božič in srečno novo leto 2015!
DAVA D.O.O.  | Zasebna reševalna služba
Gasilska ulica 3, 2352 SELNICA OB DRAVI
www.dava.si | Tel.: 080 11 64 | GSM:  041 761 877

Zahvaljujemo 
se za vaše zaupanje.
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KAJ SMO POČELI PRI TD SELNICA 
OB DRAVI V ZADNJIH MESECIH?
Člani TD Selnica ob Dravi želimo promovirati naš lepi kraj 
z vsemi naravnimi, kulturnimi in tehniškimi lepotami!  
Širšo javnost seznanjamo z lokalno turistično, gostinsko in 
rekreacijsko ponudbo v našem kraju.
Ob tržnici selniških dobrot, ki poteka vsako soboto na 
dvorišču Breznik, je TD torej aktivno na mnogih drugih 
področjih. 
Ker vidimo svoje poslanstvo predvsem v promociji našega 
kraja, smo se odločili, da bomo na svoji spletni strani in 
Facebook strani objavljali tudi dogodke drugih selniških 
društev, ki vsebinsko promovirajo Selnico. Tako boste na 
naši spletni strani dobili aktualne objave o dogajanjih v 
Selnici. Zato obveščamo vse, ki organizirate dogodke za 
širšo javnost, da nam le-te pravočasno javite in objavili jih 
bomo. Kadar gre za dogodek turistične narave, pa jih bomo 
objavili tudi na spletni strani Turistične zveze Slovenije. 
Da bi spoznali naše delo, vam tokrat predstavljamo 
prepoznavnejše aktivnosti. 

Avgust 2014
Kuhanje slivove marmelade in breskovega kompota 
na Jabolčni poti
Selniška jabolčna pot je zaživela. Poleg številnih 
sprehajalcev in kolesarjev, ki se vsakodnevno podajo na 
njo, so se pričeli predstavljati tudi lokalni ponudniki. Tako 
se nam je v soboto, 2. avgusta 2014, na dvorišču Sadjarstva 
Grahor predstavila Lucija Grahor. Ob širokem izboru 
pridelkov, ki jih prideluje in predeluje, so tudi slive.  Ob 
tej priložnosti se je odločila, da nam predstavi postopek 
kuhanja marmelade iz sliv na star, tradicionalen način. Na 
svoj račun so prišli tudi otroci, ki so skuhali svojo, bananino 
marmelado.
V soboto, 9. avgusta 2014, ob 16. uri nas je na kmetiji 
Košan pričakala pestra ponudba. Naužili smo se lahko 
odličnih izdelkov iz breskev, od kompotov do marmelad in 
najrazličnejšega peciva. Seveda pa ni manjkalo tudi lepih 

in sočnih breskvic, ki so kar vabile, da zagrizete vanje. 

Strokovna ekskurzija na cvetlično-vrtnarski sejem 
Tulln in ogled Dunaja
Ogledali smo si enega največjih cvetličarskih sejmov v 
Evropi. Seveda pa smo zavili še na sacher torto na Dunaju, 
kjer nas je čakalo presenečenje: Love Parade.  

September 2014
Čezmejni  projekt  SLOVENIJA BREZ MEJA in (NE)
ZNANO ZAMEJSTVO
V okviru čezmejnega  projekta  SLOVENIJA BREZ MEJA in 
(NE)ZNANO ZAMEJSTVO smo se aktivno udeležili sejma 
Bonaca, kjer smo na stojnici kar 4 dni  predstavljali naš kraj 
in lokalne ponudnike. 
Predlagali smo Tehniški muzej HE Fala za nagrado za 
dosežke pri ohranjanju tehniške kulture. Na 5. podelitvi 
priznanj »Naša Slovenija« so se z nami družili  predsednik 
Državnega sveta RS g. Mitja Bervar, ki je nagrado HE Fala 
tudi podelil, in  župan občine Piran dr. Peter Bossman.

Ruška nedelja
TD Selnica ob Dravi se je na Ruški nedelji predstavilo v 
“Selniški ulici” skupaj z Vino Breznik, Sadjarstvom Grahor, 
čebelarstvom Čepe, Kobanaro in Godi mi.

2. otroški tek po jabolčni poti
Pomagali smo pri organizaciji 2. otroškega teka po jabolčni 
poti.

Nabiranje, sušenje, shranjevanje in raba zelišč na 
Festivalu polstenja pri Sovenu
Na festivalu polstenja volne pri Soven-u smo skupaj z 
OZARA, d.o.o., in bio trgovino Konabara izvedli predavanje 
o pravilnem nabiranju, sušenju, skladiščenju in uporabi 
zelišč in začimb. Tistim, ki so se predavanja udeležili, je 
Janez Urbas iz Kobanare zaupal male skrivnosti zeliščarjev, 
ki pa so za uspeh in kvaliteto posušenih zelišč in začimbnic 
zelo pomembne.  Pri Ozari pa so na pobudo TD Selnica 
ob Dravi izdelali načrte in končni izdelek lesenih stojal za 
sušenje zelišč in začimb. Stojala so zelo priročna, saj jih je 
možno nalagati enega na drugega.

 
Oktober 2014
Štrudlfest 2014
Drugi vikend v oktobru je bil v Selnici ob Dravi festival 
jabolčnega štrudla, ročnega dela, kulinarike, športnih 
aktivnosti in druženja v objemu jablan. Bogat program 
festivala je vključeval razstave kmečkega orodja, 

kmečkih dobrot, Dravskih vodovnic, degustacije vin, 
kmečkorokodelsko tržnico, odbojko, kolesarjenje po 
jabolčni poti, šport za otroke, vodene oglede po jabolčni 
poti, voden obisk po botaničnem parku ob gradu Viltuš, 
kreativne delavnice za otroke, tekmovanje v pripravi 
jabolčnega zavitka in še marsikaj.
S Štrudlfestom ustvarjamo vsebine, ki ljudem dajejo 
možnost druženja na poučen, zabaven, kreativen in 
aktiven način. Ob tem želimo graditi prepoznavnost 
Selnice, ki v bližini mesta Maribor ponuja veliko možnosti 
za sprostitev in aktivno preživljanje prostega časa.
Oglejte si, kako smo se imeli letos, in če niste utegnili, 
vabljeni naslednje leto! Ker je bilo prvič, smo se med 
drugim naučili tudi to, da štrudla ni nikoli dovolj, saj ga 
je kar sproti zmanjkovalo in so ga pridne roke društva 
podeželskih žena in deklet prinašale še vročega.

Predsednik državnega sveta RS na pobudo TD Selnica 
ob Dravi na gradu Viltuš
Na pobudo TD je Selnico obiskal g. Mitja Bervar, predsednik 
Državnega sveta RS, saj si je želel ogledati grad Viltuš in 
botanični park ob njem! S seboj je pripeljal delegacijo 3 
ljudi z Državnega sveta RS. Pridružila sta se nam je tudi 
župan Jurij Lep in Rajmund Vavra. Naš namen je, da bi 
končno uredili status botaničnega parka ob gradu in bi ga 
dobila v upravo občina. 
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Najprostovoljka leta 2014

Na srečanju predsednikov turističnih društev in zvez v 
Portorožu, 14. 10. 2014, je naša predsednica Ivanka Frešer 
prejela priznanje TZS za “naj prostovoljko leta 2014” na 
področju turizma. Čestitamo!

Metagibalnica: pohod po Jabolčni poti in ogled HE Fala

Promocija Jabolčne poti že kaže prve rezultate. Vse več 
organiziranih skupin se želi podati po Jabolčni poti in 
obiskati lokalne pridelovalce in ponudnike. Ena izmed teh 
skupin je Metagibalnica iz Ruš.

November 2014
Selnica v Slovenskih novicah
Selnico je na naše povabilo obiskal novinar Slovenskih 
novic. Prišel je raziskat žalostno zgodbo gradu Viltuš. Nad 
krajem je bil tako navdušen, da nas je obiskal še enkrat. 
Nastala sta dva obsežna članka na dveh straneh Slovenskih 
novic, ki je dnevnik z najvišjo naklado v Sloveniji. Prvi 
o Viltuškem gradu »Gotof je: grad duhov, tatov in 
narkomanov« in drugi o Jabolčni poti »Med jabolčnimi 
nasadi do HE Fala in nazaj«.

Gostovanje v Mercator centrih

TD je predstavljalo Selnico, lokalno ponudnike, Jabolčno 
pot in še več v Mariboru in Celju v Mercator centrih.

Koruzo smo pobrali in zličkali

Koruzo smo pobrali in zličkali-kožuhali! Sedaj se suši na 
podstrešju in čaka, da jo uporabimo. Mogoče za koruzne 
žgance, koruzni kruh…?
Hvala Marici Maček in njeni družini za topli obrok na žlico 
in vsem, ki  ste sodelovali, za dobro voljo!

December 2014
Gostovanje na adventnem sejmu v Vogauu v Avstriji

TD promovira Jabolčno pot 3 adventne vikende v Vogauu 
v Avstriji. Povabili so nas na adventni sejem, kar smo 
izkoristili za promocijo Jabolčne poti in ponudnikov ob 
njej na Avstrijskem.
 
Miklavževanje v Planetu Tuš v Mariboru

28. in 29. novembra je dišalo po piškotih in drugih 
dobrotah, ki smo jih pekli na licu mesta za vas!
Ob domačih, še toplih piškotih pa smo predstavili 
Turistično društvo Selnica ob Dravi in naš kraj z vsemi 
naravnimi, kulturnimi in tehniškimi lepotami! Obiskovalci 
so izvedeli,  kje je Jabolčna pot, HE Fala, grad Viltuš. Povabili 
smo jih, naj obiščejo naš kraj, da bodo med drugim lahko 
ugotovili tudi, kaj so pležuharji, kako so včasih izdelovali 
čevlje, kako danes pridelujejo ovčjo volno in ne nazadnje, 
kaj sta v naših krajih mošt in zaseka. 

Predstavili smo vam nekatere naše aktivnosti. Če se v njih 
prepoznate tudi sami, vabljeni k sodelovanju!

Prispevek in fotografije: Bernarda KOREZ, 
podpredsednica TD Selnica ob Dravi

VKLJUČEVANJE MLADIH INVALIDOV V 
DELO IN DRUŽBO S PROGRAMOM 
ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE
Vsako leto se ob koncu šolskega leta 
v evidenco brezposelnih vpišejo 
mladi, ki jim je potekel status v 
izobraževalnem procesu. Največkrat 
življenjsko pot nadaljujejo z iskanjem 
delodajalca, ki bo pripravljen 
izkoristiti njihovo znanje in tudi 
izkušnje, pridobljene s študentskim 
delom ali prakso v šoli. Skozi 
svetovalni proces na Zavodu RS za 
zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) 
spoznajo in natančneje določijo svoje 
zaposlitvene cilje ter pridobivajo 
informacije, kako najti zaposlitev.

Za večino mladih iskalcev dela 
predstavlja največjo oviro 
pomanjkanje delovnih mest v okviru 
pridobljene izobrazbe. Sicer se zelo 
dobro znajdejo v svetu informacijske 
tehnologije, uporabljajo različna 
družbena omrežja, govorijo tuje jezike, 
njihov adut je mladost, aktivnost in ne 
nazadnje tudi zdravje. Pri svojem delu 

pa svetovalci srečujemo tudi ljudi, 
ki se zaradi zdravstvenih težav brez 
dodatne pomoči ne zmorejo vključiti 
v delo in družbo, in tem je namenjena 
zaposlitvena rehabilitacija, ki jo 
izvajamo na Zavodu. 

Strokovni delavci, ki izvajamo 
programe za osebe s težavami 
na področju zaposlovanja, ki so 
posledica zdravstvenih dejavnikov, 
ugotavljamo, da šolski sistem precej 
dobro poskrbi za otroke in mladino. 
Že od vrtca naprej je mogoče 
izkoristiti dodatno strokovno pomoč 
in prilagoditve, če je otrok prepoznan 
kot otrok s posebnimi potrebami. Šole 
so se v glavnem pripravljene potruditi 
in zagotavljajo maksimalno podporo 
tem otrokom, mladostnikom in 
staršem. Seveda je v času vključenosti 
v izobraževalni proces vloženega 
ogromno truda, energije in dostikrat 
tudi garanja vseh udeleženih, da se 

doseže uspeh, katerega vrhunec je 
seveda dan, ko se pridobi zaključno 
spričevalo in s tem potrditev, da napor 
ni bil zaman.

Ravno zato, ker je sfera šolstva pri nas 
razmeroma varen sistem, ki zagotavlja 
vključenim kar nekaj ugodnosti, se 
mladi vpisujejo v različne programe 
in s tem ohranjajo status dijaka ali 
študenta. Žal pa država odpove pri 
programih, ki bi zagotavljali socialno 
in delovno vključenost mladih po 
izteku izobraževanja. Na Zavodu se 
zato večkrat zglasijo starši z otroki, 
ki so zdaj ‘brezposelne osebe’ in 
pričakujejo pomoč v smislu ‘vključite 
ga nekam, saj ne more biti doma 
ves dan sam’. Kljub integraciji otrok 
s posebnimi potrebami v redne 
izobraževalne programe in čeprav ti 
otroci šolske obveznosti z ogromnim 
angažiranjem in podporo največkrat 
zmorejo, pa na socialnem področju 
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ostajajo na robu in jih sovrstniki ne 
vključujejo v svojo družbo. Potem, 
ko nehajo obiskovati izobraževalne 
programe, se njihovo družabno 
življenje skrči na družinske člane, ki 
so zaradi službe pogosto odsotni, 
in na uporabo družbenih omrežij iz 
domačih prostorov. 

Svetovalci zaposlitve so največkrat 
tisti, ki prepoznajo potrebo po 
dodatni strokovni pomoči pri ljudeh, 
ki jih obravnavajo. Se pa zgodi, da 
starši otrok s posebnimi potrebami 
sami poiščejo stik z rehabilitacijsko 
svetovalko na Zavodu, saj jim je že 
ob vstopu v svet odraslih jasno, da 
njihov otrok zaradi zdravstvenih 
težav ne more konkurirati drugim 
iskalcem zaposlitve. Po pogovoru 
in pregledu zdravstvene in druge 
dokumentacije se lahko odločijo za 
vložitev vloge za priznanje statusa 
invalida, če tega nimajo priznanega 
po drugih predpisih, in pravico do 
zaposlitvene rehabilitacije. Vključijo 
se k enemu od izvajalcev zaposlitvene 
rehabilitacije na krajšo obravnavo, 
kjer strokovni delavci (zdravnik, spec. 
med. dela, prometa in športa, socialni 
delavec, psiholog in delovni terapevt) 
na podlagi pregledov, testiranj in 
delovnih preizkusov oblikujejo 
mnenje o vplivu zdravstvenega 
stanja na delazmožnost, delovanju 
v delovnih situacijah ter predlagajo 
nadaljnje aktivnosti. Mnenje in 
zdravstveno dokumentacijo pregleda 
še rehabilitacijska komisija na 
Zavodu in na podlagi obravnave pri 
tej komisiji Zavod izda odločbo o 
priznanju statusa invalida in pravice 
do zaposlitvene rehabilitacije. 

Program zaposlitvene rehabilitacije 
je zelo podoben vključitvi v ‘pravo’ 
zaposlitev, vendar poteka prilagojeno 
posameznikovim zmožnostim. To 
pomeni, da je treba vsak dan vstati, 
priti na delovno mesto in se potruditi 

za čim boljšo delovno učinkovitost. 
Ker se v zaposlitveno rehabilitacijo 
velikokrat vključujejo invalidi brez 
delovnih izkušenj ali dolgotrajno 
brezposelni, je na začetku pričakovana 
šesturna navzočnost, ki pa se v skladu 
s pridobivanjem delovne kondicije 
podaljšuje do polnega delovnega 
časa. V začetku se izvaja v prilagojeni 
delovni sredini pri izvajalcih 
zaposlitvene rehabilitacije, ob 
nenehnem spremljanju in s podporo 
strokovnih delavcev. Ko invalid 
napreduje do te mere, da je zmožen 
vključitve v realno delovno okolje ali 
prilagojene oblike zaposlovanja, kot 
so invalidska podjetja ali zaposlitveni 
centri, se prične usposabljanje na 
konkretnem delovnem mestu, 
seveda spet s strokovno pomočjo 
in spremljanjem tako strokovnih 
delavcev izvajalca zaposlitvene 
rehabilitacije kot tudi rehabilitacijskih 
svetovalk Zavoda. Če je invalid 
na delovnem mestu uspešen, ga 
delodajalec največkrat zaposli. Vpliv 
invalidnosti na zaposljivost pa je 
lahko tudi tako pomemben, da kljub 
doseženi izobrazbi invalid ni zaposljiv. 
Kadar se v postopku zaposlitvene 
rehabilitacije ugotavlja, da tudi 
ob veliki angažiranosti invalida in 
strokovni podpori njegova delovna 
učinkovitost daljše obdobje (vsaj tri 
mesece) ostaja pod 30 % pričakovane 
delovne učinkovitosti, invalid ni 
zaposljiv.
Trajanje zaposlitvene rehabilitacije 
prilagajamo potrebam vključenih 
invalidov. V času vključitve invalid 
dobi povrnjene prevozne stroške, 
upravičen je tudi do denarnega 
prejemka v višini 40 % minimalne plače 
mesečno, če se storitve zaposlitvene 
rehabilitacije izvajajo v obsegu 
najmanj 100 ur in če rehabilitant ni 
prejemnik denarnega nadomestila 
ali denarne pomoči po predpisih z 
naslova pravic brezposelnih oseb ali 
nadomestila po predpisih z naslova 

invalidskega zavarovanja. 

Ob zaključku zaposlitvene 
rehabilitacije Zavod izdela 
oceno zaposlitvenih možnosti in 
izda odločbo o zaposljivosti ali 
nezaposljivosti. Kar se je v programu 
zaposlitvene rehabilitacije izkazalo 
kot dobro, je možnost postopnega 
obremenjevanja in napredovanja 
invalidov, strokovna podpora pri 
vključevanju v delo, dodatna pomoč 
pri iskanju ustreznega dela in ne 
nazadnje tudi umestitev v programe 
socialne vključenosti, če gre za 
invalida, ki zaradi svoje invalidnosti ni 
zaposljiv. 

Praktične izkušnje kažejo, da je za 
mnoge mlade invalide res velik 
šok spoznanje, da jim pridobljena 
izobrazba ne koristi pri vstopu na 
trg dela, vsaj ne v smislu možnosti 
opravljanja svojega poklica. Proces 
soočanja z realno situacijo je 
dolgotrajen in lahko zelo boleč. Še 
teže je sprejeti dejstvo, da po vsem 
vloženem lastnem angažiranju in 
angažiranju okolja v času šolanja 
invalid ni zaposljiv. Tudi vključevanje v 
programe socialne vključenosti, ki so 
namenjeni tem invalidom, je proces, 
zaradi katerega del zaposlitvene 
rehabilitacije večkrat poteka ravno 
na način, da se invalida umesti v 
program. Pogrešamo pa možnosti za 
invalide, ki se ne najdejo v obstoječih 
programih in ki jih je vedno več. 
Zanje je žal za zdaj edina realnost, da 
ostajajo osamljeni za zidovi domov. In 
naša skupna družbena odgovornost 
je, da oblikujemo nove možnosti za 
povezovanje, s tem pa odvzamemo 
skrb z ramen staršev in obogatimo 
življenja tudi tej skupini mladih ljudi.  

Pripravila: Mira ZAPEČNIK

HVALA ZA ZAUPANJE, TUDI V NOVEM LETU 
BOMO ZANESLJIV PARTNER
Leto, ki se izteka, je na področju 
ravnanja z odpadki prineslo kar 
nekaj novosti. Najpomembnejša se 
je v občini Selnica ob Dravi zagotovo 
zgodila v juniju, ko smo obratovanje 
zbirnega centra v Rušah, kamor tudi 
občani občine Selnica predajate 
odpadke, razširili na četrtke. Tudi v 
zimskem času, na katerega smo prešli 
v začetku novembra, bo zbirni center 
odprt ob torkih in četrtkih med 12. in 
18. uro, v soboto pa med 9. in 17. uro. 

V mesecu juliju smo med našimi 
uporabniki, tudi v občini Selnica 
ob Dravi, izvedli telefonsko 
javnomnenjsko raziskavo in izsledki 
so pokazali, da ste uporabniki naših 
storitev zelo zadovoljni z našim 
delom. Za izkazano zaupanje se 
vam zahvaljujemo, zavezujemo 
pa se, da bomo še naprej vestno, 
kakovostno in strokovno skrbeli, da 
bo vaše okolje čisto. 

Snaga namreč v občini Selnica izvaja 
javno gospodarsko službo ravnanja z 
odpadki. Poenostavljeno to pomeni, 
da smo zadolženi, da odpeljemo 
in ustrezno predamo vse mešane 
komunalne in biološke odpadke, ki 
pri vas nastanejo – in to ne glede na 
to, ali ste fizična ali pravna oseba. Tudi 
majhna, srednja in velika podjetja 
morajo namreč v skladu z zakonodajo 
mešane komunalne in biološke 
odpadke predajati izbranemu 
komunalnemu podjetju, ki v občini 
izvaja javno gospodarsko službo. 
Gospodinjstvom po tem avtomatizmu 
odpeljemo še odpadno embalažo, 
papir in steklo, podjetja pa lahko 
na trgu izberejo, kateremu izvajalcu 
bodo prepustila skrb za ravnanje s 
temi vrstami odpadkov in drugimi, 
ki nastajajo v delovnem procesu. V 

Snagi smo pripravili ugodne pakete, s 
katerimi lahko na področju ravnanja z 
odpadki v vašem podjetju še dodatno 
privarčujete. Preverite na naši 
prenovljeni spletni strani www.snaga-
mb.si, kaj vse vam lahko ponudimo – 
zavedamo se namreč, da je za stranko 
najlažje, če dobi vse na enem mestu 
po ugodni ceni.

V zadnjem mesecu smo v želji po 
čim bolj enostavnem poslovanju 
z našim podjetjem osvežili našo 
spletno stran, dostopno na naslovu 
www.snaga-mb.si in vpeljali mobilno 
aplikacijo za pametne telefone, ki 
smo jo poimenovali Moja Snaga. 
Prenovljena spletna stran omogoča 
hiter in enostaven vpogled v 
koledarje odvozov različnih 
vrst odpadkov glede na vašo 
lokacijo bivanja. V obrazec Odvoz 
gospodinjskih odpadkov preprosto 
vnesite svoj naslov prebivališča in 
izberite vrsto odpadka, za katerega 
vas zanima odvoz.  Iskalnik Kam 
z odpadki omogoča enostavno 
iskanje odgovorov na vprašanje, 

kam sodi kateri odpadek. Mobilna 
aplikacija Moja Snaga, prilagojena 
za operacijska sistema iOS in Android, 
omogoča prijazen in hiter dostop 
do največkrat iskanih informacij, to 
je Kam z odpadki in Koledar odvoza 
odpadkov. Z uporabo mobilne 
aplikacije ne boste več zamudili 
dneva, ko odvažamo odpadke, saj 
vas bo na naslednji odvoz opozoril 
opomnik, če si ga boste nastavili. 
Mobilno aplikacijo Moja Snaga si 
lahko enostavno namestite s pomočjo 
QR kode.

Tudi v prihodnje se bomo potrudili, 
da bodo vaši odzivi naše vodilo 
pri izboljšavah. Želimo vam mirne 
božične praznike, v novem letu pa 
veliko zdravja, zadovoljstva, osebne 
sreče in poslovnih uspehov. Mi se 
bomo trudili, da bomo tudi v 2015 
zanesljiv poslovni partner vašemu 
gospodinjstvu ali podjetju na 
področju celovitega upravljanja z 
odpadki. Srečno! 

 Pripravila: Petra HERCOG
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ČEBELARSKI MUZEJ

V ne ravno rožnatem obdobju pridejo v ospredje ustvarjalni 
ljudje. To so ljudje, ki odkrivajo vedno kaj novega in imajo 
jasno zastavljene cilje. Čeprav je pot do cilja polna vzponov 
in padcev, kritik, zavidanj in nasprotovanj okolja, le-tega 
dosežejo sami ali s pomočjo prijateljev in dobrih sosedov. 
Vztrajnost je odlika ustvarjalnih ljudi in takšen je Marjan 
Čepe – Čebelko.

V mladih letih se je pognal v ledeno hladno reko Dravo 
in jo preplaval po njeni dolžini še pred Martinom Strelom. 
Pokazalo se je, da moraš bit za takšen podvig resnično več 
kot vztrajen. Njegov naslednji cilj je bil izziv v čebelarstvu. 
Svoje znanje je nabiral in ga še povsod, a ni želi kopirati 
drugih, vedno raziskuje sam in razvija vedno nove in 
nove metode pri čebelarjenju. Nadgradnja njegovega 
življenjskega dela je 22. novembra odprt Čebelarski 
muzej, v katerem vidimo razne pripomočke za čebelarstvo 
skozi stoletje, spoznamo delo čebelarja in poskusimo tudi 
tisti pravi kobanski med. Muzej in sama okolica sta vzorno 
urejena  in resnično vredna ogleda.

Muzej je ob otvoritvi blagoslovil gospod župnik Franc 
Pečnik. Pod strokovnim vodstvom Čebelkota so si muzej 
ogledali vsi povabljeni z županom Jurijem Lepom. Po 
ogledu je sledila bogata pogostitev ob prijetni domači 
glasbi. 

Muzej se nahaja na Sp. Slemenu 7. Ogled muzeja je možen 
vsak dan oziroma vedno, ko je Čebelko doma. Splača se 
ga ogledati pod njegovim strokovnim vodstvom. Izvedeli 
boste veliko in zraven še uživali ob Čebelkovi duhovitosti. 
Upam, da se bo v dobro vseh nas našel kdo, ki bo sledil 

temu vzgledu in pripomogel dodatno popestriti dogajanje 
v naših krajih.

Prispevek: Janez URBAS
            Fotografija: Rajnhold VAVRA

PREHLAD
S spremembo zunanjih temperatur pride obdobje 
prehladnih obolenj. Običajno je to prehod jesen-zima in 
zima - pomlad. Za prehlad že od nekdaj velja pregovor, ki 
predstavlja dejansko stanje tega obolenja: »Prehlad traja 
sedem dni, če ga zdraviš, in en teden, če ga ne zdraviš.« 
Kljub temu si pri prehladnih obolenjih pomagamo z 
zdravili. Vendar so pri tem zdravljenju bistveno bolj 
uspešni naravni pripravki iz domače lekarne.

Pri prehladu načeloma ni potrebno jemati ničesar, saj po 
sedmih dneh se človek, ki ne boleha za kakšno drugo 
boleznijo, pozdravi sam. Seveda to še ne pomeni, da 
bi morali teden dni trpeti vse spremljajoče težave, ki jih 
prinaša prehlad. Prehlad običajno poleg zamašenega nosu 
in kašlja spremljajo bolečine v grlu, prsnem košu, sklepih 
in glavi, običajno pa tudi povišana telesna temperatura. 
Zakaj bi se ob prehladu morali počutiti slabo in nejevoljno. 
Okrog nas je polno naravnih pripravkov in rastlin, ki nam 
blažijo vse težave pri prehladnih obolenjih. Dejansko 
nam ni potrebno obiskati zdravnika, razen v primeru, da 
neprijetnost traja več kot sedem dni.

Obisk pri zdravniku je običajno povezan z receptom za 
različna zdravila, ki imajo poleg dobrih lastnosti celo 
paleto stranskih učinkov. V najslabšem primeru pa vam 
napiše antibiotike, ki pri prehladnih obolenjih sploh 
nimajo učinka (antibiotik uničuje bakterije in ne viruse. 
Imajo pa zelo slab učinek na naše telo.

Da se izognemo prehladnim obolenjem, moramo celo 
leto skrbeti zase in za naš organizem, in to predvsem 
z zdravo prehrano, bogato z vitamini in antioksidanti. 
Uživati moramo čim več doma pridelane hrane (zelenjava, 
sadje) ali kupljene od domačih, nam znanih pridelovalcev.  
Poleg hrane nam pri dvigu odpornosti veliko pripomorejo 
vsakodnevno gibanje na svežem zraku in športne 
aktivnosti. Prav tako si odpornost pred prehladnimi 
obolenji dvignemo s pomočjo naravnih pripravkov. 

Grgranje timijanove tinkture: Izvleček timijana 
ima dokazano protivnetne in protivirusne lastnosti. 
Preventivno ga grgramo enkrat na dan, v času nevarnosti 
za prehladna obolenja pa grgramo tudi do trikrat na dan. 
Pri grgranju moramo biti pazljivi in moramo prvo in drugo 
grgranje obvezno izpljuniti, pozneje lahko pripravek tudi 
popijemo.

Ameriški slamnik: Uporabljamo ga v obliki čaja ali 

tinkture. Pri prehladnih obolenjih se najbolj izkaže, ko se 
pojavijo prvi simptomi, takrat zmanjša njihovo jakost tudi 
za polovico. Seveda pomaga pa že prej in nam dvigne 
odpornost. Ameriški slamnik je uporaben od korenine 
do cvetov. Je ena najpomembnejših zdravilnih rastlin 
ameriških Indijancev.

Med z ingverjem veliko pripomore veliko k dvigu 
odpornosti in tako zaščiti pred prehladnimi obolenji. Med 
je že sam po sebi zelo zdravilen, k temu še pripomore 
ingver. Ingver ima v svoji sestavi snovi, ki preprečujejo 
prehladna obolenja in povečujejo odpornost organizma.

Ingver očistimo in narežemo na palčkice, limono na 
rezine, damo v kozarec in vse skupaj prelijemo z medom. 
S staranjem je ingver vedno bolj prijetnega okusa,limona 
daje potrebno svežino. Vendar bodite pazljivi, da bo iz 
ekološke pridelave.

Baobab je bogat naravni  vir C vitamina (o njem je bilo v 
Selniških novicah veliko napisano).
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Medova pasta: sami si lahko pripravimo med z različnim 
suhim sadjem, ki je bogato s C vitaminom in antioksidanti. 
Za to uporabimo med, fige, temne rozine, slive, šipek, 
koprivova semena, jerebiko, timijan, lučnik, teran in 
aronijo. (Celotno recepturo in še vse drugo  lahko dobite 
ob sobotah na tržnici v Selnici).  

Šipek, bogat vitamina C iz našega kobanskega hribovja se 
mora za pripravo čaja ali medene paste temeljito očistiti. 
V kolikor naberemo zelo zrel šipek, ga je najbolje posušiti 
celega, zatem pa ga očistimo. Šipek naj ne vsebuje koščic 
in dlačic, ki so zdravju škodljive. (Desno je neočiščen, levo 
očiščen šipek).

Poleg navedenih preventivnih pripravkov so bistvenega 
pomena naslednji ukrepi:

Izogibajmo se prekomernemu pitju alkoholnih pijač, kave 
in kajenju cigaret.
Čim manj se zadržujmo v javnih zaprtih prostorih (zlasti 
trgovskih centrih, čakalnicah, …).
Pazimo na higieno rok (pogosto umivanje).
Z rokami se ne dotikajmo ust, nosu in oči.
Za brisanje nosu uporabimo papirnate robčke, ki jih po 
uporabi zavržemo na ustrezno mesto.
Od sogovornika, ki je nahoden, bodimo oddaljeni vsaj en 
meter.
Vedno dihamo skozi nos. Zato moramo biti pozorni, da 
je dihalna pot vedno prosta. V primeru večjih prehladnih 
obolenj je dobra zaščita z masko ali šalom.
Redno zračimo stanovanje in ustrezno vlažimo prostore. 
Suh, topel zrak je idealno mesto za razvoj prehladnih 
obolenj.

Prehladna obolenja običajno prenašajo otroci (vrtci, 
šole) in pozneje okužijo odrasle. Od okužbe do izbruha 
prehladnega obolenja običajno poteče od 2 do 5 dni. 
Priporočljivo je, če je kdo že okužen, da pričnejo drugi 
družinski člani s preventivnimi ukrepi. S tem se bodo 
izognili okužbi. Če se pa bodo okužili, bo to prehladno 
obolenje v blažji obliki oziroma ga bomo laže prenašali.

Prehladno obolenje traja teden dni in v teh dneh moramo 
prehlad nekako ublažiti, da bomo vse skupaj premagali 
z najmanj težavami. Ukrepi pri prehladnem obolenju 
so različni in njihovih verzij se je skozi stoletja nabralo 
nešteto. Vse z namenom, da bi nam bilo laže in da bi se 
čim bolje počutili.

Običajno pijemo različne  čaje. Pri tem je dobro vedeti, da 
naj čaj vsebuje tudi rastline, ki nam pomagajo izločiti čim 
več tekočine iz telesa.

Primer mešanic:                                               
1. 

•	 Cvet kamilice,
•	 cvet bezga,
•	 materina dušica,
•	 cvet lipe,
•	 pelin.

2.
•	 Korenina sladkega korena,
•	 korenina sleza,
•	 korenina in cvet vijolice,
•	 plod komarčka,
•	 list žajblja,
•	 list breze.

Poleg čajev si lahko že preko leta pripravimo različne 
sirupe, pri katerih vzamemo za osnovo trsni sladkor ali 
med. V kozarce polnimo izmenično plast rastline, plast 
medu ali sladkorja. Ko kozarec napolnimo, ga postavimo 
na sončno mestu, kjer stoji toliko časa, da se vse temeljito 
predela, potem precedimo in si napravimo shranek za 
dneve prehladov. Na tak način pripravimo: smrekove 
vršičke, borove vršičke, lučnik, materino dušico, …

Pripravimo si lahko tudi sveže sirupe s čebulo ali črno 
redkvijo. Oba sirupa sta hitro pripravljena in po izkušnjah 
zelo učinkovita.

Recept: Čebula in med
Čebulo olupimo in narežemo na kockice, damo v kozarec 
in prelijemo z medom (meda naj bo toliko, da prekrije 
čebulo). Zmes pustimo stati preko noči, da čebula spusti 
svoj sok. Celotno vsebino precedimo in precejeno uživamo 
po čajnih žličkah preko dneva.

Seveda si lahko pri prehladnih obolenjih pripravimo tudi 
inhalacije, ki nam odprejo dihalne poti. Za inhalacije lahko 
uporabimo eterična olja (obvezno morajo biti ekološke 

pridelave), a jih ne svetujem preveč, ker imajo kar nekaj 
stranskih učinkov. Zlasti niso primerna za otroke, nosečnice 
in doječe matere. Za inhalacijo je bolje pripraviti zelo vroč 
čaj (materina dušica, meta, žajbelj, smrekovi vršički, borovi 
vršički) ali povsem običajno morsko sol.

Pri povišani telesni temperaturi si naredimo obkladke. Za 
obkladke so primerni: skuta, krompir, bezgovo listje ali 
hladne obloge.

Ob prehladu se pojavijo velikokrat težave z dihanjem skozi 
nos in težave s sinusi. V tem primeru uporabimo zelišči 
timijan in korenino sleza, ki nam v kratkem času (2-3 dni) 
uredita tudi to težavo.

Recept: Žličko slezove korenine namočimo v 1 dcl hladne 
vode in pustimo stati preko noči. Zjutraj si pripravimo 1 

dcl vroče vode in z njo prelijemo 1 žličko timijana. Pustimo 
stati 15 minut in precedimo. Precejen in ohlajen timijanov 
pripravek zmešamo s pripravkom iz slezove korenine. 
Tako imamo pripravljene kapljice za nos in grgranje. V 
vsako nosnico si damo nekaj kapljic in to tokom dneva 
ponovimo 3 - do 4 - krat. 

Omenjen je samo delček izmed vseh možnosti za zaščito 
pred prehladnimi obolenji. Pri tem ne smemo pozabiti 
na hrano, ki je nujno potrebna za hitrejšo ozdravitev, in 
tukaj ima največ zaslug dobra stara domača kurja juha. 
Poskusite in ne boste mogli verjeti kakšen učinek ima.

Pričnite pravočasno s preventivo in boste z veseljem 
preživljaliti skozi zimske dni.

Prispevek in fotografije: Janez URBAS

AKTIVNOSTI SELNIŠKIH MARJETIC
V sredini meseca oktobra smo 
sodelovale na Tretjem mednarodnem 
festivalu vezenin v Velenju, kjer je bilo 
prijavljenih preko sto razstavljavcev 
iz sedmih  različnih držav. Kot vedno 
je bilo tudi tokrat videti ogromno 
lepega s tem, da je letos bil poudarek 
na vezenih oblačilih. Nagradi sta 
dobili dve društvi iz Slovenije, in 
sicer iz Galicije in Črnomlja in društvo 
iz Srbije. Pohvalo smo dobile med 
drugimi tudi Marjetice, medtem ko so 
priznanja dobili prav vsi razstavljavci.
Že čez nekaj dni, ko smo se vrnile iz 
Velenja, smo že bile v polnem zamahu 
s pripravami na našo, že sedemnajsto 
letno razstavo. Kot običajno ima 
prav vsaka članica svojo zadolžitev 
in dan pred otvoritvijo, ko razstavo 
pripravljamo, je kar precej skrbi, pa 
tudi dela.
Verjemite, nikoli nobena ne 
manjka (razen v primeru bolezni ali 
upravičene odsotnosti), vse  delamo 
z veliko vnemo (včasih razmišljam, 
če k temu ne pripomoreta prav Cilka 
z njenim resnično dobrim jabolčnim 
zavitkom in Ančka s slastno orehovo 
potico).

Kakorkoli, razstavo delamo z rokami in 
s srcem in to vse pod budnim očesom 
naše mentorice Alenke.
Otvoritev razstave smo imele v soboto, 
petindvajsetega oktobra že kar po 
ustaljenem dnevnem redu. Emica 
in Marija sta poskrbeli za kulturni 
program, z igranjem na harmoniko 
sta nas nadvse  razveselili Julija, ki 
je hkrati naša najmlajša klekljarica, 
in Nina pod vodstvom mentorice g. 
Karmen Hlade.
Da pa ne bi bilo vse tako kot vedno, 
je naša Marija prepričala kar nekaj 
Marjetic, da smo se preizkusile tudi 
v vlogi »manekenk«. Predstavile smo 
namreč oblačila, ki smo jih imele tudi 
v Velenju, tope in bluzice s klekljanimi 
vzstavki, šale, pončo, ogrinjala in 
druge pletenine.

Nič ni čudno, da smo manekenke 
imele zelo  (z)mešane občutke, 
tudi trema je naredila svoje, 
ampak  občinstvo nas je nagradilo 
s prisrčnim aplavzom, to pomeni, 
da je dobrohotno spregledalo naše 
»manjše« nerodnosti.
Predsednica je na kratko predstavila 
opravljeno delo, v njenem poročilu 
je bilo moč razbrati, da se Marjetice 
vztrajno oprijemamo svojega 
poslanstva, ne glede na trenutne 
gospodarske pa tudi politične 
težave v naši državi. Zahvalila se 
je  za udeležbo, posebno zahvalo 
je namenila vsem našim zvestim 
sponzorjem in na koncu povabila vse 
prisotne na ogled naših izdelkov v 
razstavni prostor.
Obiskovalcev je bilo tudi letos 
zelo veliko in nemalo prelepih in 
spodbudnih pohval.
Na koncu mi glede na čas izida teh 
Selniških novic dovolite, da v svojem 
imenu in v imenu vseh Marjetic želim 
vesele božične praznike in vse dobro 
v letu, ki prihaja.                                             

          Pripravila: Fanika OSTERC
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A – B – C PRAVILNEGA KURJENJA Z DRVMI 
V LOKALNIH KURILNIH NAPRAVAH

POLETJE 2014

Les je obnovljiv vir energije z ogromnim potencialom. 
Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo 58,4 % naše 
domovine. Po gozdnatosti pa smo na tretjem mestu v 
Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. Pretežni del slovenskih 
gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-
hrastovih gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko 
proizvodno sposobnost.
Našteta dejstva dokazujejo potencial lesa kot goriva 
prihodnosti, vendar je potrebno pri postopkih kurjenja 
upoštevati nasvete strokovnjakov ter, vsaj na začetku 
kurilne sezone, pozorno spremljati postopek kurjenja. 
Z nepravilnim kurjenjem se namreč lahko emisije CO in 
delcev povečajo tudi do dvajsetkrat. Prav tako se lahko 
zaradi nepravilnega kurjenja prepolovi izkoristek kurjenja 
in doseže vrednosti zgolj 40 %.
Zato smo za vas pripravili nekaj koristnih nasvetov, s 
katerimi si lahko pomagate in olajšate vstop v novo kurilno 
sezono. Seznam vsebuje najpomembnejše iztočnice za 
pravilno pripravo drv za kurjenje, pravilno pripravo kurišča, 
pravilno ravnanje po kurjenju in nasvete za kakovosten 
servis vašega kurišča.

Pravilna priprava drv za kurjenje
V kurilnih napravah se lahko kuri le zračno suha drva, 
polena morajo biti primerne velikosti, kar dosežemo  z 
naslednjimi ukrepi:      
•	 Podiranje dreves in sekanje drv naj se opravi decembra 

ali najkasneje januarja, ko je vsebnost vlage v lesu 
najnižja. 

•	 Najbolj primerna oblika polena je trikotnega preseka 
s stranicami približno 7 – 9 cm, oziroma z obsegom 
polena približno 21 – 25 cm. V primeru zelo malih 
kurišč kot so npr. v štedilnikih, se lahko velikost polena 
zmanjša in prilagodi kurišču. Tudi dolžina polen se 
prilagodi kurišču. Sicer pa se glede velikosti polen 
upošteva navodila proizvajalca kurilne naprave. 

•	 Nasekana drva se zloži na podstavek, ki zagotavlja 
nemoteno gibanje zraka okoli drv, sušenje naj bo na 
sončni legi, drva naj bodo pokrita.

•	 Priporočljiv čas sušenja drv iz smreke in topola je 
približno 1 leto, iz jelše, lipe, breze približno 1, 5 leta, 
iz bukve, gabra, sadnega drevja približno 2 leti, hrasta 
pa 2 do 3 leta.

•	 Drva razen, nekaterih vrst lesa, se lahko v dobrih 
pogojih sušenja, posušijo tudi v obdobju enega leta, 

vendar je priporočljivo, da se tem primeru vlažnost drv 
pred kurjenjem v preveri z merilnikom vlage. 

•	 Primeren delež vlage je med 8 in 17 %, idealna so drva 
z vlažnostjo približno 10 %, vlažnost drv nad 20 % je 
previsoka.

•	 Z dodajanjem bolj drobnih polen v kurišče se 
povprečna intenziteta zgorevanja in s tem toplotna 
moč kurilne naprave, z dodajanjem debelejših polen 
pa znižuje. Tako predrobna kot tudi predebela polena 
pomenijo višje emisije dimnih plinov. 

•	 Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav določa, da se v malih kurilnih napravah 
v bistvu lahko kuri le mehansko obdelan les. 

•	 V malih kurilnih napravah je tako prepovedano kuriti 
prebarvan les (npr. stavbno pohištvo, pohištvo, izdelki 
iz iverke), kot tudi embalažo iz lesa (npr. zaboji za 
sadje, zelenjavo), papir (npr. karton, časopisi, pisarniški 
papir), embalaža pijač in hrane (npr. plastenke, vrečke, 
zamaščen papir) ali drugi gorljivi materiali (npr. blago, 
čevlji, plastika). Z kurjenjem prepovedanih snovi se 
lahko močno poveča vsebnost toksičnih snovi, tudi 
dioksinov v delcih.

Priprava kurišča za zakuritev
Iz kurišča in pepelišča, če ga kurilna naprava ima, je treba 
pred ponovno zakuritvijo odstraniti pepel in morebitne 
druge ostanke zgorevanja. Še posebej je pomembno, da 
se očisti rešetka in reže za dovod zgorevalnega zraka. Pred 
zakuritvijo se odpre loputa za dovod zgorevalnega zraka, 
praviloma na maksimum. Preveri se tudi ali je zagotovljen 
dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov.

Kako ravnati s kurilno napravo 
po končanem kurjenju?
Po pogoreli naloženi količini goriva, je 
primerno, da se zapre dovod zgorevalnega 
zraka in tako prepreči ohlajevanje kurilne 
naprave, posebno še, če gre za akumulacijsko 
kurilno napravo, kot je npr. krušna ali lončena 
peč.
Dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo, 
ko se le-ta ne kuri, naj bo zaprt, da se prepreči 
ohlajanje bivalnih prostorov in zniževanje 
bivalnega ugodja ter energetske učinkovitosti 
stavbe, posebno, če gre za kurilno napravo 
odvisno od zraka v prostoru.

Letošnje poletje ne zasluži tega imena,
saj skoraj ni bilo lepega vremena.

Dež nas biča od jutra do noči,
da smo že čisto brez moči.

Vsak sončni žarek, ki se je izmed oblakov prebil,
smo pozdravili,

kot bi pravi čudež bil.

Pogled na vrt prav žalosten je,
ker nič več zrasti ne uspe.

Paradižnik, motovilec, zimska solata,
prav nič nam več ne rata.

Pa vseeno smo lahko veseli,
ko slišali smo, kaj so drugi pretrpeli.

Enim plazovi odnašajo domove,
spet drugim voda moči zidove.

Pohištvo uničeno, ozimnice ni več,
Vse, kar so prigarali, odvrgli so preč.
Ceste so zasute, da ne morejo uiti,
še s čolnom je težko na suho priti.

Le kaj smo storili, da narava kaznuje nas tako,
verjetno lepše bi morali ravnati z njo.

Le eno upanje nas še hrabri,
da jesen nas s soncem obdari.

Eno indijansko poletje si želimo,
da te tegobe vsaj malo ublažimo.

Dragica PODMENIK  

Nasekana drva sušiti zložena in z naravnim 
prezračevanjem, pokrita proti dežju, na 
sončni strani(Vir: www.bosy-online.de)

Temnejši ali temen gost dim na 
vrhu dimnika je pokazatelj zelo 
slabega zgorevanja 
(Vir: www.richtigheizen.at)

Svetel – neviden dim, razen 
pare je pokazatelj dobrega 
zgorevanja, za strokovno presojo 
so sicer potrebne meritve emisiji 

Odvisnost kurilnosti v MJ/kg od deleža vlage 
v drveh in vlažnosti drv (Vir: TFZ Bayern)

Polena naj bodo nasekana, okrogla polena so 
manj primerna za sušenje in kurjenje

Redno vzdrževanje in 
pravilen servis kurilnih 
in dimovodnih naprav
Za čim boljše zgorevanje je treba 
kurilno napravo redno vzdrževati. 
Kot vsepovsod je tudi tukaj 
potrebno sproti vložiti nekaj časa 
in tako podaljšati kakovostno 
delovanje kurilne naprave. Med 
najvažnejše posege štejemo:
•	 odstranjevanje pepela iz 

pepelišča in kurišča,
•	 redno čiščenje površin kurilne 

naprave, ki pridejo v stik z 

dimnimi plini, dimniškega 
priključka, dimnika in po 
potrebi zračnika (storitve 
javne dimnikarske službe),

•	 zamenjava morebitnih 
iztrošenih ali poškodovanih 
delov (kot npr. tesnila vrat, 
rešetka, šamotne obloge),

•	 zamenjava ostale morebitno 
poškodovane dele kurilne 
naprave.

Besedilo: 
Peter Dobovičnik
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20 LET MD BAKHEROS
24. oktobra pred dvajsetimi leti, se je 
na neki terasi ob prijetnem druženju 
s prijatelji se je porodila čudovita, 
a preprosta ideja o ustanovitvi 
Mladinskega društva Bakheros. Z 
blagoslovom dveh bogov, Bakha in 
Erosa, se je začelo oblikovati društvo, 
ki je bilo predvsem društvo mladih, 
zabave željnih, radovednih in iščočih 
ljudi. 
Naša pot ni bila ravna in ni bila urejena, 
bila je zmedena in včasih preveč 
zavita, kakor se za mlade in razvijajoče 
ume tudi spodobi. Točnost nikakor ni 
bila naša vrlina. Od ideje do dejanske 
ustanovitve društva je minilo kar nekaj 
časa. Tudi predsednike lahko delimo 
na uradne in neuradne, tiste, ki smo 
jih izvolili, in tiste, ki so bili kasneje 
uradno potrjeni v funkcijo. Smo torej 
živ dokaz, da so ideja, želja in volja 
pomembnejše sestavine uspeha kot 
točnost, urejenost in natančnost. 

V dvajsetih letih se je nabralo kar nekaj 
dogodkov, ki smo jih organizirali, in 
kar nekaj projektov, pri katerih smo 
sodelovali. Kot zagnani športniki 
smo se trudili, da bi športna scena v 
Selnici zaživela, živela in na koncu 
tudi preživela. Pomagali smo tako 
na infrastrukturnem področju, saj 
smo začeli urejati nogometno igrišče 
v Bistrici, kot tudi z organizacijo 
športnih dogodkov. Organizirali smo 
turnir v ulični košarki, pohode iz 
Selnice na Sveti Duh na Ostrem vrhu, 
Streetball turnir, kolesarski vikend, 
Boom vikend Kope, Tennis day, NON 
STOP Bakheros, Kope so zakon, 
Gremo čez Pohorje in še bi lahko 
naštevali. Kljub naši športni vnemi 
smo  pri nekaterih športnih dogodkih 
raje ostali zgolj pasivni opazovalci. Ob 
ogledu tekem Svetovnega prvenstva 
v nogometu 2010 in 2014 ter tekem 
Lige prvakov smo postali pravi 

»gostilniški strategi«.  

A tudi kulturno smo zelo aktivni. 
Organizirali smo in še organiziramo 
številne koncerte, Žvižganje ob sirčku, 
Pozdrav mesecu mladosti, študentske 
tabore, Božička v kulturnem domu 
Arnolda Tovornika, razstavo »In the 
box« in »Skor pol leta bol bozno«, 
prireditev »Tud jaz sn Selničan: Grega 
Gorenšek«, potopisno predavanje 
PEGLA 2014, predvajali smo 
dokumentarec Oder na Robu in še in 
še …
V mesecu decembru smo še posebej 
aktivni. Naš Veseli December 
je popolna mešanica kulture in 
sproščene razposajenosti, tako 

primerne za predpraznični in praznični 
čas. Letos smo izpeljali že Predbožično 
Falo. Zakaj bi šli na Dunaj, če lahko 
gremo na Falo? V novih mladinskih 
prostorih, v kleti pod občino, ki so 
bili kot nalašč urejeni ravno letos, 
ko praznujemo dvajset let obstoja, 
smo organizirali carski koncert Alye 
z bendom.  Ostal nam je le še izlet v 
Krško. 27. 12. 2014 se bomo namreč 
odpravili v deželo cvička.  Ogledali si 
bomo vinsko klet in muzej, pokušali 
lokalne dobrote in degustirali vino. Za 
konec pa še koncert MI2. Je sploh še 
kaj boljšega?

                     Pripravil: Rok BERDINEK
Fotografije: Rok BERDINEK

Verjetno se je skorajda vsakdo že vprašal, kdo so bili njegovi 
predniki, kakšen poklic so opravljali in ali so že od nekdaj 
živeli v domačem kraju. Odgovore na takšna vprašanja 
vam lahko postrežem zgodovinar Rajmund Lampreht, ki 
sem svojo kariero posvetil izdelovanju družinskih dreves. 
Moje usluge uporabljajo posamezniki in pravne osebe. Za 
dunajsko Akademijo znanosti pa pišem biografske članke 
v nemškem jeziku.

Rajmund Lampreht sem družinska drevesa začel 
izdelovati zaradi osebne radovednosti, saj me je zanimalo, 
od kje izhaja moja družina. Želel sem preveriti zgodbe, 
ki so krožile o njej. Žalosti me, da večina ljudi zna veliko 
povedati o splošni zgodovini, ve pa zelo malo o družinski 
preteklosti, pogosto še tega ne, kdo so bili prastarši. 
»Svojim strankam vedno rečem, da raziskava družinskega 
drevesa ni nekI modni trend. Družinsko drevo spodbuja k 
boljšemu poznavanju naše družinske preteklosti. Povrhu 
vsega je to izredno dragocena dediščina tudi za naše 
potomce.« 

Oblikovanje družinskega drevesa se vedno začne s 
posredovanjem čim natančnejših podatkov. Sledi obisk 
arhivov ali župnišč. Primarni viri so lahko samo matične 
knjige, ki so bile nadzorovane s strani države in cerkve. 
Zgodovinarji poznamo tudi tako imenovane sekundarne 
vire, sem spadajo tudi družinske knjige, ki so jih sestavljali 
duhovniki za lastne potrebe in niso bile nadzorovane. 
Posledično se v njih pojavljajo napake. Pri sestavljanju 
družinske zgodovine je nujno kritično in objektivno 
pristopiti do virov. vedno se ravnamo po načelu, da 
mora za vsakim podatkom stati dokument. Zato vedno 
zahtevam dokumente. Najdene dokumente reproduciram 
in vedno predložim naročniku. Hkrati pa poudarjam, da je 
uporaba interneta kot vira nedopustno, saj so informacije 
nepreverjene.

Kot zgodovinarja me ne zanimajo le gola imena in letnice 
prednikov. Zanima me, kaj so bili predniki po socialnem 
statusu, po poklicu, kje so živeli, kako so živeli, zakaj so se 
selili, koliko otrok so imeli, zakaj so umirali itn. Posledično 
natančno analiziram vsak dokument in vsak pripis. Na 
podlagi vseh zbranih podatkov izdelam družinsko kroniko, 
ki je, kot sam pravim, »vodnik po družinskem drevesu«. 

Opravljam raziskave po celi Sloveniji, Avstriji, Hrvaški in 
Trstu. Pri svojih raziskavah sem naletel že na celo kopico 

zanimivosti. Ena takšnih je bilo rojstvo dvojčkov leta 1728. 
Prvemu je bilo ime Andreas in drugemu Acircasoma. Takoj 
sem strokovno ugotovil, da Acircasoma ni uradno priznano 
ime, temveč po latinsko pomeni »skozi spanje«. Deček se 
je namreč rodil že mrtev in duhovnik ga ne bi smel krstiti. 
To pa je po takratnem prepričanju pomenilo, da je deček 
šel direktno v pekel. To zagato je duhovnik briljantno rešil.

V vsaki župniji je živelo več družin, ki so imele isti priimek. 
Nabor imen je bil sila ozek in posledično se vedno zgodi, 
da imamo opraviti z večimi osebami, ki so bili istoimenjaki. 
Recimo v kraju Jama na Gorenjskem je ena tretjina hišnih 
lastnikov nosila priimek Jenko. Moja naloga je v takšnih 
primerih posamezne osebe med seboj ločiti in določiti 
vsako družino posebej.

Danes vsakomur svetujem, da skrbno hrani vse družinske 
dokumente in slike ter popiše pričevanja svojih babic 
ter dedkov. V primeru odločitve za izdelavo družinskega 
drevesa predstavlja to pravi zaklad informacij.
Kot zanimivost naj še za konec zapišem, da lahko na moji 
spletni strani najdemo ogromno koristnih informacij in 
primerov na to tematiko. Vsi tisti, ki pa bi si želeli ogledati 
že izdelano družinsko drevo ter družinsko kroniko, pa ste 
vljudno vabljeni na obisk stalne razstave na turistično 
kmetijo pri Ratu v Selnici ob Dravi.

Dosegljiv sem na telefon 040/376-271.
Spletna stran: www.lampreht.com 

Pripravil: Rajmund LAMPREHT

Ogled tekem Svetovnega prvenstva v kletnih prostorih občine

Koncert InSession v kletnih prostorih občine

DRUŽINSKO DREVO
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IGRE  PO  NAŠE  2014

LEGENDA O ŠAHU

13. septembra  2014 ob 10. uri pri 
Starem Kovaču na Sp. Slemenu

Za organizacijo in izvedbo 
Meddruštvenega tekmovanja »IGRE 
PO NAŠE 2014« je bilo že lansko leto 
na Smolniku dogovorjeno, da bo 
to Društvo upokojencev (DU)  Fala, 
ki je  na tekmovanje povabilo DU 
Smolnik in DU Selnica ob Dravi. Vsako 
povabljeno društvo je tekmovalo z 
žensko in moško ekipo.

Upravni odbor DU Selnica ob Dravi 
se je na 2. redni seji  28. avgusta 2014 
podrobno seznanil s programom 
tekmovanja in pravili iger. Člani 
UO smo ponovno ugotovili, da je 
pomen aktivnega vključevanja naših 
upokojencev v naše aktivne sekcije 
zelo slab. Za povečanje aktivnosti 
naših upokojencev je v tem letu 
pričela delo Šahovska sekcija, o čemer  
tudi pišemo v tej številki NOVIC.

Za vodje ekip in sodnika iz DU Selnica 
ob Dravi so bili imenovani:    
•	 vodja celotne ekipe in moške 

ekipe bo Vlado Sabolek – 
podpredsednik društva,

•	 vodja ženske ekipe bo Avrelija 
Kotnik – tajnica društva,  

•	 sodnik bo Dani Kajzer – vodja 
športne sekcije.

Barve moške ekipe so zastopali: Štefan 
Hlade, Slavko Robič, Ivan Kočunik, 
Peter Pajtler, Janko Jesenek, Srečko 
Hlade, Drago Kotnik, Vojko Perušek, 
Ivan Karčovnik in Bogdan Hacin.

Za žensko ekipo so tekmovale: 
Dragica Jesenek, Jerica Lepej, Mirjana 
Pajtler, Marica Čoh, Milena Volmajer, 
Tinka Perušek, Vlasta Jelen in Marija 
Namestnik.

Kljub slabemu vremenu (rahlo je 
deževalo) sta se naši ekipi – ženska 
in moška, sodnik, vodji ekip - na 
prireditvenem prostoru pri Starem 
Kovaču, zbrali že kmalu po deveti uri. 
S pomočjo dežnikov so tekmovalke 
in tekmovalci vadili posamezne igre, 
vodje ekip pa smo se dogovorili o 
vrstnem redu ekip, po katerem bo 
tekmovanje potekalo. Vrstni red iger 
pa smo prilagajali glede na vreme 
(dež). Vse igre so enakovredne. Prvo 
mesto dobi 15 točk, drugo 10 točk in 
tretje 5 točk

Predsednik DU Fala g. Alojz Perkuš 
je vse udeležence (tekmovalce, 
simpatizerje in navijače) prisrčno 
pozdravil, zaželel čim boljše rezultate 
in prijetno počutje kljub nič kaj 
prijaznemu vremenu.

Tekmovanje je potekalo po dogovoru 
in zelo hitro. Po dobri uri in pol smo s 
tekmovanjem zaključili. Sodniki so še 
enkrat pregledali premočene tabele 
z rezultati.  V toplih prostorih Starega 
Kovača smo dočakali razglasitev 
rezultatov in podelitev pokalov. 
 
MOŠKI 
  1. mesto: FALA            50 točk 
  2. mesto: SELNICA     40 točk                         
  3. mesto: SMOLNIK   30 točk  

ŽENSKE
  1.  mesto: SELNICA      45 točk
  2.  mesto: FALA             45 točk
  3.  mesto: SMOLNIK    30 točk

Ženski ekipi Fale in Selnice sta imeli 
enako število točk (45), vendar  ekipa 
Selnice ni  imela nobenega tretjega 
mesta in je zato dobila pokal za prvo 

mesto. Za prehodni pokal v  ruskem 
kegljanju sta  tekmovali ženska in 
moška ekipa posameznega DU. 
Prehodni pokal je osvojila ekipa DU 
Fala – podrli so 60 kegljev, DU Selnica 
46 kegljev in DU Smolnik 39 kegljev. 
   
Po slavnostni in veseli razdelitvi 
pokalov je sledili dobri, topla in obilna 
malica in zahvala predsednika DU 

Fala g. Alojza Perkuša  za sodelovanje 
in prijetno druženje. 
Predsednik DU Selnica ob Dravi g. 
Ivan Majster pa je vse navzoče povabil 
na »IGRE PO NAŠE 2015«, katerih 
organizator bo naše društvo, ki pa 
bodo nekaj posebnega.

Na eno modrost pa upokojenci 
ne smemo pozabiti, ki pravi, da je 

življenje kot zgodba. Ni pomembno, 
kako dolga je, ampak, kako dobra 
je. Vsi si želimo, da bi živeli dolgo 
zgodbo svojega življenja. Mogoče 
smo vsi žrtve svojih genov, v katerih 
so zapisani usoda, zdravje in dolžina 
našega življenja. Na vse to pa človek 
lahko v veliki meri vpliva  sam.

Živeti v svoji zlati kletki, izoliran od 
vseh dejavnikov, ki bi človeku ne 
koristili, bi bilo neumno, ko pa vemo, 
da je prava zmernost tudi koristna. 
Zato naj ne bo odveč nasvet: 
vzemimo pod drobnogled naše 
družabno življenje, odnose in ljudi, ki 
nas  obdajajo!

DRUŽIMO  SE - LEPŠE  IN  LAŽE  NAM  
BO!
                                                                                          

       Pripravil: Vlado SABOLEK
                   Foto: Vlado  SABOLEK

Nekoč je v Indiji slavni maharadža 
odšel na lov na tigre s svojim bogatim 
spremstvom, in ko so zapuščali mesto, 
je visoko zgoraj na slonu, kjer je sedel, 
opazil dva preprosta človeka, ki sta 
sedela s prekrižanimi nogami na tleh 
in igrala neko igro na kvadratni plošči, 
kjer so se izmenično menjavala svetla 
in temna polja (8x8), ki je do tedaj še 
nikoli ni videl. Velel je ustaviti, ker si 
je želel igro pobliže ogledati. Ko sta 
mu preprosta človeka razložila pravila 
igre (takrat so bila nekoliko drugačna, 
kot so danes), se je nad igro tako 
navdušil, da je takoj velel igro kupiti 
in hkrati vprašati, kako se igri reče 
in kaj zahtevata zanjo. To je ŠAH (v 
tistih časih se je imenoval nekoliko 
drugače) je odgovoril eden izmed 
igralcev - očitno lastnik igre. In kakšno 
plačilo zahtevaš za to igro? 
»Visoko spoštovani maharadža«, je 
odgovoril lastnik in izrekel plačilo, 

ki se je glasilo: daj mi na prvo polje 
šahovske plošče 1 zrno pšenice, na 
drugo polje 2 zrni, na tretje polje 4 
zrna itd., na vsako naslednje polje 
podvoji količino zrn s prejšnjega polja 
in tako do konca šahovske plošče. 
Maharadža se je zasmejal in se začudil, 
rekoč: tako skromno plačilo za tako 
čudovito igro. Preden je maharadža 
nadaljeval s svojim pohodom na lov, 
je svojim matematikom naročil, naj 
izračunajo plačilo in vsa zrna položijo 
v vrečo in izplačajo lastnika šaha še 
prej preden se vrne z lova. Ko se je 
maharadža proti večeru vračal z lova 
je opazil, na robu mesta bivšega 
lastnika šaha, ki je še vedno ponižno 
čakal na svoje plačilo. Maharadža se je 
razhudil in velel takoj poklicati k sebi 
svoje matematike in jih vprašal zakaj 
še niste izplačali lastniku šaha, kakor 
sem naročil? Presvetli maharadža: 
najboljši matematiki tvoje države še 

vedno preračunavajo, kako veliko 
plačilo je zahteval lastnik šaha, in 
še vedno nismo prišli do konca. 
Količina pšeničnih zrn je že zdaj  (sredi 
preračunavanja) tako velika, da na 
vsej zemeljski obli ne zraste toliko 
pšenice, kot je zahteval lastnik šaha. 
Maharadža se je zamislil, gledal svoje 
matematike, gledal lastnika šaha, 
ki se mu je ponižno nasmehnil, in 
mu odgovoril: ne morem ti plačati 
tega, kar zahtevaš….. To je legenda o 
nastanku šaha.
Morebiti še nekaj skromnih pripomb 
o šahu: doslej sem odigral v svojem 
življenju (ocenjujem) kakšnih 300.000 
partij šaha (večino v zadnjih 30 letih 
predvsem zaradi uvedbe interneta, 
kjer nekatere partije trajajo samo 1 
minuto, morda dve ali največ 5 minut, 
tu in tam tudi 10 minut), in se ne 
spomnim, da bi kdaj ponovil kakšno 
igro. Skratka, niti ena šahovska partija 
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v prostem šahu ni enaka že 
odigrani partiji. Osebno menim, 
da je ravno v tem čar in lepota 
(morda tudi kaj več) šahovske 
igre.
Tudi narava šahovske igre je 
privlačna zato, ker je izključno 
v odvisnosti od posameznika 
in njegove usposobljenosti, 
znanja in talenta, ki ga lahko 
vnese v igro. Pri šahu ni nobenih 
omejitev glede let, spola, poklica, 
družbenega položaja itd… skratka, 
šah lahko igra vsak brez omejitve. 
Osebno menim, da je ravno to 
tisto, kar privlači mnoge, saj je tudi 
finančni vložek v nabavo šaha lahko 
dokaj skromen, če ga primerjam 
z nekaterimi drugimi svobodnimi 
dejavnostmi človeka. (smučanje, 
avtomobilizem itd).
Pri šahu so seveda tudi slabosti. Kadar 
se igra vrhunski šah, igralca sedita za 
šahovnico tudi po več ur- hrbtenica, 
prekrvavitev, metabolizem… in 
tovrstni problemi so odvračali ljudi 
od šahovskih naporov, zato so vodje 
svetovne šahovske organizacije  - 
predvsem pa navadni ljudje spoznali, 
da dolgotrajno sedenje za šahovnico 
ni zdravju najbolj primerno – zaradi 
tega se je začel na vseh nivojih 
skrajševati čas, ki je dovoljen za 
igralca za 1 šahovsko partijo. Pod 
okriljem FIDE (svet. šah. organiz.) se 
je v zadnjih letih uveljavilo troje zvrsti 
šahovske igre: počasni šah, pospešeni 
šah in hitri šah. Vsaka izmed naštetih 
vrst ima svoja specifična pravila. 
Glede na to , da se življenjski tempo 
spreminja (pospešuje), se je v praksi 
zelo uveljavilo igranje hitrega šaha 
(običajno 10 minut na igralca ali celo 
manj). Pospešenega šaha je zelo malo 
(15 minut do 1 ure na igralca), najmanj 
pa je počasnega šaha(več kot 1 ura 
na igralca – državne lige, svetovno 
prvenstvo ipd). 
Šah je tudi zelo dobra terapija za 
preprečevanje težav, ki nastopijo 

s starostjo (Alzheimer ipd), zaradi 
tega je šah silno priljubljen med 
upokojenci povsod po  svetu. V okviru 
svetovne šahovske organizacije (FIDE) 
je možno nastopati preko svetovnega 
spleta v Svetovnem pokalu za dopisne 
šahiste za veterane. Pogoji za nastop 
so naslednji: članstvo v šahovski 
zvezi matične države, vplačana 
pristopnina (preko ŠZS), internet in 
starost najmanj 60 let. Na tovrstnih 
tekmovanjih sodeluje več sto šahistov 
s celega sveta.
Pa še nekaj besed o naši šahovski 
dejavnosti  v Selnici ob Dravi. V letu 
2014 me je g. Vlado Sabolek povabil 
k sodelovanju pri ustanavljanju 
šahovske sekcije pri DU Selnica ob 
Dravi. Z veseljem sem se odzval, 
kajti tu stanujem že 20 let. Po 
ustanovitvenih formalnostih letos v 
jeseni smo začeli z igranjem šaha vsak 
torek v času od 16.30 pa do večernih 
ur. V evidenco šahistov se je vpisalo 
12 šahistov, ki zaenkrat dokaj redno 
prihajajo na šah. Glede na to, da v 
vsaki dejavnosti obstajajo pravila za 
njeno delovanje je tako tudi v šahu. 
Osvojili smo FIDE pravila za igranje 
šaha; to nekaterim starejšim igralcem 
povzroča malce »preglavic«, vendar 
te niso take narave, da bi povzročale 
jezo ali nejevoljo, saj se vse odvija bolj 
v prijateljskem duhu in to je konec 
koncev tudi smisel druženja med 
upokojenci.
Meni je bilo zaupano vodenje 
vsakokratnih turnirjev ki potekajo 
praviloma na dva načina v odvisnosti 
od števila prisotnih igralcev. Kadar je 

igralcev manj kot 10, je izbran 
sistem BERGER, kar po domače 
pomeni, da igra vsak igralec z 
vsakim. Zmagovalec je tisti, ki 
zbere največ točk. Drugi način 
igranja, ki se v svetu prakticira, 
pa se imenuje sistem ŠVICAR, 
ki pa je bistveno drugačen od  
navedenega Bergerja.
Sistem ŠVICAR (ali krajše 
ŠVICAR) se igra, kadar nastopa 

večje število igralcev, ki pa so tudi 
po svoji kvaliteti različni (npr. od 
brezkategornika do velemojstra). 
Bistvo sistema švicar je v tem, da se 
razen v 1. kolu srečajo med seboj 
vedno igralci, ki imajo enako število 
zbranih točk. Seveda ni samo ta kriterij 
za določanje parov, so še tudi drugi 
kriteriji, ki jih švicar mora upoštevati 
pri sestavi parov. Problem pri švicarju 
nastane, kadar je več tekmovalcev in 
je sistem švicar potrebno izračunavati 
»ročno«.
V praksi sploh pa pri resnih turnirjih 
»ročno« izračunavanje odpade zaradi 
preobsežnosti postopkov
izračunavanja parov. Zaradi tega 
se je v šahovskem svetu uveljavil 
računalniški program »ŠVICAR«, ki se 
uporablja po vsem svetu. Pri sistemu 
Berger dodajanje novih igralcev ni več 
mogoče, ko se je turnir začel, za razliko 
od Švicarja, kjer lahko v vsakem kolu 
dodaste igralca, ki bi želel igrati – bo 
pač igral samo toliko kol, kot jih je še 
preostalo do konca. Nepisano pravilo 
velja, da se v švicarju igra približno 
toliko kol, kot znaša 1/3 igralcev, da 
bi kolikor toliko zadostili kriteriju 
objektivnosti. Vendar to pravilo 
usahne, ko se turnirja udeleži več kot 
50 igralcev, in se ustali običajno nekje 
pri 15 kolih.
Ob zaključku tega pisanja bi dejal: 
hvala bogu, da je poleg križank, 
sudoku - ja  še šah.
Amici sumus.

Pripravil: Marijan ŠEŠKO

Predsednik Društva upokojencev 
(DU)  Selnica ob Dravi g. Ivan MAJSTER 
je na 4. redni seji Upravnega odbora 
(UO) dne 12. decembra 2013 člane 
UO seznanil Z aktivnostjo v letu 2014. 
Med aktivnostmi je bilo tudi igranje 
šaha -  ustanovitev Šahovske sekcije 
pri DU Selnica ob Dravi.
Na 5. redni seji UO DU, 10. februarja 
2014, sem bil zadolžen, da v Sekcijo 
šahistov povabim čim več naših 
upokojencev – šahistov. Povezal 
sem se z g. Marijanom ŠEŠKOM. 
Povabilo šahistom smo na Srečanju 
upokojencev 16. maja 2014 razdelili 
vsem udeležencem. 
Do 2. seje UO DU 28. avgusta se je v 
Šahovsko sekcijo prijavilo 12 naših 
članov – šahistov. Za vodjo Šahovske 
sekcije je UO potrdil Vlada SABOLEKA. 
Za igranje šaha je DU nabavilo 5 
kompletov ( šahovnice, figure in 
šahovske analogne ure). Vso potrebno 
opremo smo dobili v začetku oktobra.
Na osnovi prijav smo se šahisti prvič 
srečali 7. oktobra 2014. Prisoten je bil 
tudi Predsednik DU g. Ivan MAJSTER. 
Pozdravil je vse navzoče šahiste (10) 

in nam zaželel prijetna druženja ob 
igranju šaha in čim boljše rezultate. 

Šahovska sekcija je za Tehniškega 
vodjo in vodjo ekipe izbrala g. Marijana 
ŠEŠKA, za vodjo in gospodarja sekcije 
pa imenovala Vlada SABOLEKA. Za 
prostor kjer bomo igrali šah, smo 
izbrali »info točko« v pritličju občinske 
stavbe. Vodstvo občine (župan) nam 
je igranje šaha v omenjenem prostoru 
dovolilo in zato se jim najlepše 
zahvaljujemo.

Društvo upokojencev je za hrambo 
šahov nabavilo še manjšo komodo, 
ključavnice pa smo vgradili sami.
Trenutno je v Šahovski sekciji 13 
šahistov: Franc GRUŠOVNIK, Ljubče 
JOVANOVSKI, Marjan KNAUS, Marjan, 
MAHER Štefan, Franc MITHANS, 
Mirko PAJANČIČ, Vlado SABOLEK, 
Cveti STERNAD, Jože TRETJAK, Marjan 
ŠEŠKO, Rajko VAVRA, Franc ZAJFRID in 
Franc ŽMAVC. 

Pripravil: Vlado SABOLEK
                Foto: Vlado SABOLEK

Vse sekcije pri  DU  Selnica ob Dravi 
ob začetku leta pripravijo svoje 
programe dela za tekoče leto. Tako 
je tudi komisija za izlete pripravila 
program izletov za leto 2014. Program 
smo vsi člani DU prejeli ob plačilu 
članarine za leto 2014. V letu 2014 je 
bilo planiranih 5 (pet) izletov.

15. marca smo obiskali  
Furlanijo
Pot nas je vodila mimo Maribora, 
Celja, Ljubljane do počivališča Lom, 
kjer smo imeli postanek za kavico in 
osvežitev. Pot smo nadaljevali skozi 

Sežano in na Fernetičih prečkali 
nekoč slovensko – italijansko 
mejo. Po kratki vožnji skozi tržaško 

zaledje smo se ustavili pred gradom 
Devin. Grad je bil zgrajen v drugi 
polovici 14. stoletja kot nadomestek 

ŠAHOVSKA  SEKCIJA DU SELNICA OB DRAVI

UTRINKI Z IZLETOV 
DU SELNICA OB DRAVI 2014
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propadajočega antičnega gradu, od 
katerega so danes vidne le ruševine. 
Novi grad je postavila rodbina 
Wallsee nekje leta 1363  in je bil sedež 
devinskega gospostva, ki je takrat 
segalo od Vipavske doline mimo 
Krasa in Notranjske vse do Reke na 
Hrvaškem. Ogledali smo si notranjost 
gradu, v katerem je nešteto umetnin 
in dragocenosti, občudovali pa smo 
prelepi park in pokukali v bunker pod 
gradom.
Po počitku ob lokalni tržnici in naši 
dobri malici smo pot nadaljevali z 
lokalnim vodnikom do Sredipolja 
(Redipuglia), kjer je velika kostnica, 
znana kot najveličastnejši italijanski 
spominski kompleks, posvečen več 
kot 100.000 italijanskim vojakom 3. 
armade, ki so v prvi svetovni vojni 
padli na kraškem bojišču Soške fronte. 
Ogledali smo si kostnico, muzej in 
ostanke Soške fronte.
Po krajši vožnji smo si ogledali 
Doberdob, ki je največje slovensko 
naselje na Doberdobski planoti, 
saj je bil med prvo svetovno vojno 
prizorišče krvavih bojev. Naselje je 
bilo skoraj v celoti porušeno, saj je 
prek Doberdobske planote potekala 
Avstro-Ogrska obrambna linija Soške 
fronte. Na osnovi dogodkov tistega 
časa je pisatelj Prežihov Voranc 
postavil spomenik  temu dogajanju v 
avtobiografskem romanu Doberdob.
Pozno popoldne smo se v bližnjem 
gostišču že v Sloveniji okrepčali s 
kosilom in se v Selnico vrnili ob 22. uri.

10. maja ZAGREB – »Vračam  
se, Zagrebe, tebi, tebi na 
obale Save…«
Pot nas je peljala v smeri mejnega 
prehoda Gruškovje. Po opravljenih 
mejnih formalnostih smo pot 
nadaljevali proti hrvaški prestolnici 
– Zagrebu. Na počivališču Plitvice ob 
avtocesti smo si privoščili okrepčilo 
in malico. Panoramska vožnja po 
Zagrebu nas je navdušila: arhitektura 

mesta (muzej Mimara, Hrvatsko 
narodno kazalište, parki, muzeji). Na 
Kaptolu, kjer stoji Zagrebška katedrala, 
smo zapustili avtobus. Odpravili smo 
se na ogled osrednje mestne tržnice 
Dolac, ki vedno preseneti z bogato 
ponudbo. Cene spomladanske 
zelenjave in sadja so bile podobne 
našim. V najboljši zagrebški slaščičarni 
Vincek smo se lahko okrepčali s 
kavico, »zagrebško« ali zagrebškim 
sladoledom. Z lokalnim vodnikom 
smo si ogledali Zagrebško katedralo, 
ki je Stolnica Marijinega vnebovzetja 
in svetega Štefana in sv, Ladislava 
in je prav tako Stolnica Nadškofije 
Zagreb. Sv. Štefan in sv. Ladislav sta 
bila Ogrska kralja. Prvič je bila cerkev 
posvečena leta 1217. Leta 1242 so jo 
močno poškodovali Mongoli, a jo je 
škof Timotej (1263-1287) temeljito 
obnovil v gotskem stilu. Obnovo 
so nadaljevali šele v 14., 15. in 16. 
stoletju. V17. stoletju je bil dograjen 
renesančni zvonik. Po potresu leta 
1880 je bila izvedena obnova v 
negotskem stilu (1880-1906). Načrte 
za obnovo je naredil arhitekt F. 
Schmid, dela pa je vodil Herman 
Bolle. Takrat je cerkev dobila današnjo 
podobo z dvema zvonikoma, visokim 
ostrešjem, novimi stebri in oltarji, ki 
so zamenjali baročne iz 18. stoletja. 
V grobnici za glavnim oltarjem so 
pokopani: hrvaška mučenca Peter 
Zrinski in Fran Krsto Frankopan, Ivan 
Anton Zrinski, Evgen Kvaternik in 

drugi. V njej počivajo tudi zadnji trije 
zagrebški nadškofi: blaženi Alojzij 
Stepinac, Franjo Šeper in Franjo 
Kuharić. Po ogledu smo se odpeljali 
na ogled pokopališča Mirogoj, ki 
slovi kot eno najlepših evropskih 
pokopališč. Tu so pokopane 
pomembne osebnosti iz kulturnega 
in političnega življenja Zagreba 
(Stanko Vraz, Ljudevit Gaj, Miroslav 
Krleža, Marija Jurić Zagorka, dr. Franjo 
Tuđman..), pa tudi iz širše okolice 
Zagreba. Mirogoj ni samo poslednje 
počivališče pokojnih, ampak je tudi 
prekrasen park in umetniška galerija 
na prostem. Poseben je tudi zato, 
ker se tu spoštujejo vse religije, ne 
pa samo krščanska. Za zaključek smo 
se sprehodili po Gornjem gradu do 
cerkve Sv. Marka, hrvaškega sabora in 
Banskih dvorov. Na trdnjavi Lotrščak, 
ki je bila nekoč glavni mestni stolp, 
smo uživali v razgledu na prestolnico, 
ustavili smo se ob Kamnitih vratih ter 
se po zanimivi Tkalčićevi ulici spustili 
na Trg bana Jelačića. Ogledali smo si 
osrednji trg in se odpeljali v prijetno 
gostišče na kosilo. 

14. junija smo se odpravili 
v Polhov Gradec in na 
Ljubljansko barje. 
Pot nas je vodila mimo Celja do Trojan, 
kjer smo se ustavili za osvežitev in 
kavo. Po nadaljevanju vožnje mimo 
Ljubljane smo prispeli v Polhograjsko 
dolino, kjer so bile še vidne posledice 

zimskega žleda. Ustavili smo se 
pri Polhograjski graščini, v kateri 
je Muzej pošte in telekomunikacij. 
Temelji graščine segajo v čas l3. in 
14. stoletja, ko je na tem mestu stal 
stolpast dvor. Graščak Mark Anton 
Kunstel  pl. Baumgarten ji je dal v 17. 
stoletju pomemben pečat. Prizidal 
je baročno grajsko kapelo z bogato 
štukaturo, uredil grajski park, na 
dvorišču prizidal razgledni stolp z 
uro ter pred glavni vhod postavil 
Neptunov vodnjak, na katerem je 
v reliefu upodobil grb gospodov 
Polhograjskih. Graščino je v letih 
1808-1858 upravljal grof Rihard Ursini 
Blagaj, ljubitelj botanike, mineralogije 
in umetnosti. V njegovem času je 
graščina postala središče naprednih 
razsvetljenskih idej. 
Leta 2008 je upravljanje graščine 
prevzel Tehniški muzej Slovenije in v 
njenih prostorih uredil Muzej pošte 
in telekomunikacij. V graščini je tudi 
krajevni muzej. Graščina omogoča 
nepozabne  poroke v poročni dvorani 
ali v paviljonu v grajskem parku. 
Pričetek takšne poroke smo si  lahko 
tudi ogledali in se okrepčali z našo 
dobro malico. Z lokalnim vodnikom 
smo si ogledali Polhov Gradec, 
slikovito trško jedro, ki ga zaznamujejo 
številne arhitekturne, urbanistične in 
etnološke znamenitosti ter baročno 
cerkev. Zaradi neprehodnih poti si 
nismo mogli ogledati Starega gradu 
in Kalvarije. Nedaleč vstran smo se 
ustavili v vasici Dvor pri Polhovem 
Gradcu, kjer smo si ogledali gotsko 
cerkev sv. Petra iz leta 1525, ki je tudi 
razglašena za spomenik nacionalne 
kulturne dediščine. Po ogledu smo se 
odpeljali preko Horjula do Vrhnike ter 
pot nadaljevali po Ljubljanskem barju 
mimo Bistre, Podpeči do Črne vasi, 
kjer stoji slovita Plečnikova cerkev Sv. 
Mihaela. Cerkev je bil zgrajena v letih 
1937 – 1938 na pobudo trnovskega 
župnika Frana Saleškega Finžgarja 
in Plečnikovega nečaka, kateheta 

Karla Matkoviča po načrtih slovitega 
arhitekta Jožeta Plečnika. Zaradi 
močvirnih tal stoji cerkev na pilotih, 
do cerkvene ladje v prvem nadstropju 
pa vodi dostop v obliki mostu. Večina 
opreme v cerkvi je lesena, oblike 
okrasja pa so narejene na osnovi 
ljudskega stavbarstva. Sobota je v Črni 
vasi – cerkev sv. Mihaela, prav poseben 
dan. Skoraj ne mine nobena, da ne bi 
slišali radostnih avtomobilskih trobelj, 
ki naznanjajo veseli dan za dva nova 
mladoporočenca. Tako je bilo tudi 
tokrat. 
Po ogledu in nakupu mandarin smo 
po kratki poti prispeli v Lukovico, kjer 
nas je v starem gostišču čakalo pozno 
kosilo. 

6. septembra – Koroška. 
Po krajši vožnji po Dravski dolini 
smo se najprej ustavili v gostišču 
Lipa v bližini rotunde svetega 
Janeza Krstnika. Cerkev je ena izmed 
najstarejših v Sloveniji. Podobno 
cerkev Sv. Nikolaja smo obiskali marca 
2013 v vasi Selo v Občini Moravske 
Toplice na dnu Selanske doline na 
vzhodnem Goričkem.
Rotundo  sv. Janeza Krstnika na 
Muti je leta 1052 posvetil papež 
Leon IX. Cerkvica ima okroglo  ladjo 
in skodlasto streho z nadstrešnim 
stolpom. Zaradi razpok je cerkvica 
povezana z jekleno vezjo.
Z vožnjo smo nadaljevali v bližnjo 
Vuzenico. V prostorih častitljive stavbe 
vuzeniškega župnišča – ob cerkvi sv. 
Nikolaja - smo si ogledali spominski 
muzej , ki v sliki in besedi predstavlja 
obdobje službovanja blaženega 
Antona Martina Slomška v nadžupniji 
Vuzenica med letoma 1839 do 1844. 
Zaradi dežja smo malico imela v 
avtobusu. 
Po vožnji skozi Dravograd smo pot 
nadaljevali do Podklanca, kjer smo 
obiskali Turistično kmetijo Klančnik. 
Začetki njihovega kmetovanja segajo 
v 18. stoletje. Ob vzreji goveda in 

prašičev se ukvarjajo tudi z vzrejo 
divjadi. V 150 let stari velbani kleti 
smo degustirali njihove domače 
dobrote. Z njihovim turističnim 
vlakom smo se odpeljali na ogled ca. 
40 hektarjev velike obore damjakov 
in  muflonov ter lovske koče z bogato 
lovsko zbirko. G. Marko Kogelnik – 
glava kmetije - nam je povedal nekaj 
zanimivosti o življenju na kmetiji 
nekoč in danes, predstavil nam je 
predelavo suhomesnatih izdelkov, ki 
smo si jih na koncu obiska nekaj tudi 
kupili. 
Po kratki vožnji proti vznožju Uršlje 
gore, kjer smo si ogledali Prežihovo 
bajto, ki je od leta 1979 spominski 
muzej slovenskega pisatelja Lovra 
Kuharja – Prežihovega Voranca (1893-
1950). Tik nad Prežihovo bajto stoji 
nad nekdanjim ajdovim strniščem 
mogočen bronast Prežihov spomenik, 
ki ga je izdelal akademski kipar Stojan 
Batič. 
Po nekaj  minutah vožnje smo 
prispeli do Turistične kmetije Ošven. 
Na nadmorski višini 1000 m leži 
kmetija Ošven, ki je velikosti ca. 70 
ha  neposredno pod vrhom Uršlje 
gore. V primeru lepega vremena (bilo 
je megleno) se odpira nepozaben 
pogled na vas Kotlje, mesto Ravne in 
del planin sosednje Avstrije. 
Gospodinja ga. Slavica je odlična 
kuharica, zato nam je pripravila 
okusno domače kosilo tudi z gobovo 
juho. Kljub slabemu vremenu smo se 
imeli »fajn«. 

15. novembra smo se podali v 
Belo Krajino. 
Pot nas je vodila mimo Celja, Laškega, 
Zidanega mosta, Krškega do Novega 
mesta in naprej  čez Gorjance v Belo 
krajino, v deželo belih kamnov, deželo 
belih brez in belih noš. Med potjo smo 
v gostišču Pečnik ob reki Savi naredili 
postanek za kavico in osvežitev. 
V Metliki smo najprej obiskali 
Belokranjski muzej, odprli so ga  leta 
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V času, ko je vroč zrak vel skozi vas, so 
se pri Ranhofarskem studencu zbrale 
perice, vsaka s svojo veliko žehto in 
še večjo mero vaških novic. Medtem 
ko so njihove pridne roke prale perilo, 
usta niso počivala, saj so imela polno 
dela z obravnavo aktualnih dogodkov 
in pripetljajev na vasi. Ko so perice 
zasluženo počivale in si privoščile 
malico, so opravilo popestrile ljubke 
deklice in zapele ter zaplesale znano 
pesem o pericah. 

Ker moškim pranje ni šlo najbolje od 
rok, so se raje posvetili ranci, s katero 
so se ponosno pripeljali na vas in 
skupaj z ženinom pohiteli po nevesto. 
Po splavarski poroki so sledile vaške 
igre, pri katerih ni šlo vse gladko, saj 
krmarjenje rance po kopnem res ni 
preprosto, zato se je tekmovanje 
nadaljevalo z vsem znano »šajtrgo«, 
najboljši so si tako lahko prislužili 
pokal. 

Tako pestro je bilo na Ranhofu 
v soboto, 7. junija 2014, ko smo 
Ranhoferčani obeležili vaški praznik, 

tematsko vezan na studenec, ki je 
bil v ta namen obnovljen in dodelan. 
Gledalci so uživali v prikazu starih 
vaških opravil in ob zvokih kitare, 
harmonike ter ubranih glasov vaškega 
pevskega zborčka, mize so se šibile od 
dobrot pridnih gospodinj, tudi dobre 
kapljice ni manjkajo, najvažnejše pa je 
bilo druženje v tem posebnem dnevu. 

Zapisala: Urška VUTE
Foto: Janko LISJAK, 

Nina DEMŠAR, Franc LEP  

1950 in domuje  v metliškem gradu 
v starem delu mesta Metlika. Muzej 
skrbi za premično kulturno dediščino 
Bele krajine in ima pet stalnih razstav, 
največja je ta v Metliki, manjše pa na 
Vinici, v Semiču  in Črnomlju. 
V neposredni bližini Belokranjskega 
muzeja (v sosednji stavbi) stoji 
Slovenski gasilski muzej, ki s svojo 
bogato zbirko prikazuje zgodovinsko 
dediščino gasilstva od začetkov do 
današnjih dni. V Metliki je bila leta 
1869 ustanovljena prva »požarna 
bramba« na Slovenskem, muzej pa 
je poimenovan po dolgoletnem 
predsedniku Gasilske zveze Slovenije 
in pobudniku za ustanovitev muzeja 
dr. Branku Božiču. Odprt je bil 16. 
avgusta 1969 ob praznovanju 100. 
obletnice gasilske organizacije 
na Slovenskem, saj je bilo prav 
v Metliki leta 1869 ustanovljeno 
prvo prostovoljno gasilsko društvo 
»požarna bramba« na Slovenskem. 
Kmalu potem so se tudi drugod po 
Sloveniji pričela 
ustanavljati PGD. Danes jih je že 
1348, vanje pa je vključenih preko 
151.000 gasilk in gasilcev. Leta 2009 
je bil muzej prenovljen. V dveh 
stavbah so sistematično predstavljeni 
dragoceni eksponati, ki pričajo o delu 
in razvoju gasilstva kot neprecenljive 
nacionalne dediščine. Razstavljeno 
je zanimivo zgodovinsko gradivo – 
utemeljitelji slovenskega gasilstva 
(Ignacij Merhar, Fran Barle, Josip Turk) 
- fotografije, gasilski tisk, priznanja – 
pa tudi uniforme, odlikovanja, čelade, 
manjše gasilsko orodje in oprema ter 
stare gasilske  brizgalne iz različnih 
delov Slovenije. Do nedavnega je 
bila tam tudi na ogled fotografija z 
Bresterniškega jezera, kako  so gasilci 
iz Drave reševali letalo g. Trabeja. 
Po kratki vožnji (ca. 6 km mimo 
vinomerskih steljnikov -  področja, 
poraslega z belo brezo in orlovo 
praprotjo, smo se pripeljali v vas 
Radovica. Najprej so nas sprejeli 

v »Osnovni šoli BRIHTNA GLAVA«. 
Ideja, da šola postane kot pojem 
turistične destinacije, se je  najprej 
porodila Toniju Gašperiču. Nastala 
je iz želje obiskovalcem prikazati  
Belo krajino na drugačen in zabaven 
način. Ravnatelj šole nam je pred 
pričetkom pouka razložil, kako bo 
potekala šolska ura, ko bo zazvonil 
šolski zvonec. V času trajanja šolske 
ure smo na duhovit, zanimiv in pester 
način spoznavali Belo krajino, in to s 
pomočjo »stroge« tovarišice učiteljice. 
Tovarišica učiteljica je med poukom 
uporabljala tudi palico in klečanje 
na koruzi v kotu učilnice. Na koncu 
šolske ure smo prejeli »IZPRIČEVALO«  
z imenom in priimkom, kot dokaz, da 
smo osvojili osnovno znanje o deželi 
med Gorjanci in reko Kolpo. 
Po podelitvi »IZPRIČEVAL« smo 
se sprehodili do bližnje Turistične 
kmetije, kjer so nam postregli z 
dobrim domačim kosilom. Na 
povabilo gospodarja smo odšli v 
njegovo vinsko klet in poskusili novo 
vino ter si »pomartinovsko« nazdravili! 
Gospodinja pa nam je postregla 
odlično tradicionalno belokranjsko 
pogačo.
Po prijetnem druženju smo se v 
zgodnjih večernih urah odpravili proti 
domu (v Selnico), kamor smo prispeli 
nekaj po 21.uri. 
Za organizacijo in vedno polno 
zaseden avtobus se v imenu vseh 
udeležencev najlepše zahvaljujem ga. 
Liziki TOPLAK in g. Jožetu KOJZEKU. 
Vsa zahvala tudi naši vodnici gospe 
Majdi, ki nam je na strokoven in 

prijeten način odkrivala zanimivosti 
in lepote naše prelepe domovine 
in tujine. Prav tako prisrčna hvala 
vsem udeležencem naših izletov, ki 
ste vedno poskrbeli za veliko mero 
dobre volje, za prijetno počutje in 
razpoloženje.
Kaj  nam  pomeni  upokojitev? 
Upokojitev je eden od trenutkov, ki 
ga doživljamo kot prelomnico, zato 
je treba vsak dan izkoristiti, ker nam 
mora biti jasno, da  dneva ne moremo 
zadržati, lahko pa ga lepo preživimo. 
Upokojitev prinaša veliko lepega, čas, 
s katerim lahko sami razpolagamo; 
vnučke, potovanja, izlete, konjičke in 
še veliko drugega.
Naj ne bo odveč nasvet: vzemimo 
pod drobnogled naše družabno 
življenje, odnose in ljudi, ki nas 
obdajajo. Življenje v pokoju naj bo 
obdobje, ko bomo počeli stvari, ki nas 
najbolj osrečujejo, zato moramo biti 
vselej dovzetni za nove dejavnosti in 
vznemirjanja, ki jih prinaša življenje.
Za dobro razpoloženje in druženje 
skrbi tudi naše društvo in nikoli ne 
pozabimo na upokojenski slogan: 
DRUŽENJE  JE  DOBER VIR  NAŠEGA  
ZDRAVJA, zato tudi naši izleti niso 
namenjeni samo spoznavanju naše 
domovine, ampak je predvsem 
druženje in želja, da čim bolj koristno 
preživimo čas, ki nam je namenjen za 
lepa doživetja.
Se vidimo in srečamo na naših 
druženjih tudi v letu  2015, s seboj 
pa prinesite obilo dobre volje.

             Pripravil: Vlado SABOLEK
               Foto: Vlado SABOLEK 

PERICE, RANCARJI IN POROKA 
NA RANHOFU

Peričice 

Moški se preizkušajo v pranju   Ranhofarske perice

Z ranco po nevesto

Poroka
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18.10.2014 je dopolnil svoj 90. rojstni dan naš oče, dedek, 
pradedek in prapradedek Andrej Verčko iz Gradišča na 
Kozjaku 47.
Naš Andrej Verčko je solidnega zdravja. Veliko bere o 
zgodovinskih stvareh in zelo rad gleda TV. Vsak dan se tudi 
sprehodi po dvorišču domačije.

Bliskovito se nam približuje najbolj strašljiva noč v letu, 
noč, ko se čarovnice, duhovi in druga strašljiva bitja 
podajo na sprehod po Zemlji.  Buuuuu! 
Skrajni čas je že za priprave, saj vas pred temi strašljivimi 
podobami reši le ena stvar – velika nasmejana buča.
Zato smo tudi letos v Lovski ulici dobili nove stanovalce, 
vendar le začasno. Tukaj bodo cel mesec oktober in z 
veliko vnemo krasijo našo ulico.
Veseli smo in se jih veselimo tudi naslednje leto!
 Družine Žunko, Jakopec in Čavničar

Prispevek in fotografije: Vesna ČAVNIČAR

16. 9. 2014 je dopolnil svoj 90. rojstni dan naš dragi oče, 
dedek in pradedek Franc GODEC iz Zg. Selnice 78, Selnica 
ob Dravi. 
Ob njegovem jubileju so ga na domu poleg njegovih 
domačih obiskali tudi župan Jurij LEP in predstavnici RK 
Selnica ob Dravi.
Franc GODEC se je rodil leta 16. 9. 1924 v Rušah. Kljub 
nekoliko težjemu gibanju se še vedno dobro počuti in 
svojo dobro voljo deli z domačimi. Še posebej s hčerko 
Štefanijo, ki mu nudi pomoč. Rad se sprehodi po hiši 
in poseda pri oknu, kjer ob pogledu na pokrajino obuja 
spomine ne mladost.
Ob obisku so mu vsi zaželeli veliko zdravja in da bi še 
mnogo let bival med svojimi najdražjimi ter svojo dobro 
voljo delil z domačimi.

Marija Vodnik, roj. Šantl, se je rodila 28. 9. 1924. leta na 
strmem pobočju Kozjaka – na Sp. Boču.
K hiši se je priženil Alojz VODNIK in rodila sta se sinova 
Alojz in Branko.
Težko je bilo življenje v teh kozjaških strminah, a s 
pridnostjo in skromnostjo so premostili vse težave. Sin 
Alojz je umrl, ko je bil še mlad, tako sta na kmetiji ostala 
sama z možem. A ko je umrl še mož, ni mogla več dolgo 
živeti sama, saj je postajala vedno bolj bolehna. Odšla je k 
sinu Branku in snahi Sonji, kjer ji je lepo.
Ima pet vnukov in šest pravnukov, ki svojo babico pogosto 
obiščejo.
Za njen 90. rojstni dan  so jo s svojim obiskom počastili 
tudi naš župan – gospod Jurij LEP in predstavnici  KO RK 
Selnica ob Dravi Tonica MAJSTER in Adela POKERŽNIK. Zapisala: Tonica MAJSTER

90 LET ANDREJA VERČKA NOČ ČAROVNIC 31.10.2014

90 LET FRANCA GODCA

90 LET GOSPE  MARIJE VODNIK

• entsonrozoP  cvetlične šopke in aranžmaje
• enčoroP  šopke z vsem pripadajočim cvetličnim 

okrasjem
• edasaN  lončnic
• ejnarižnarA  daril
• entsoleC  ozelenitve prostorov
• enlaŽ  vence in aranžmaje

CVETL ÈARNA
Florisa

vam nudi vse vrste cvetličarskih storitev, 
izbrano rezano cvetje iz celotne Evrope, 
lončnice, ter vse vrste okrasnih posod.

Vse naše izdelke vam na željo dostavimo, dostavo 
svežih cvetličnih šopkov pa lahko naročite z 

nakupom preko telefona.

Tel.: 02 331 80 71

Mob.: 041 372 225

VLJUDNO VAS VABIMO V 

DOMAČO MESNICO
 Damjan Emeršič s.p. na 

Vodovodni ulici 2 v Selnici ob Dravi

Dnevna ponudba svežega mesa in 
ostalih mesnih dobrot. Dobrodošli!

SREČNO 2015!

e KUPON za 
10% popust

Vnovčljiv do 28.2.2015

Vesele božične praznike in 
SREČNO 2014 

vam želi kolektiv 
   CVETLIČARNE FLORISA.

Delovni čas:
Ponedeljek: ZaPRTO
Tor.- čet.: od 8. do 16. ure
Pet.: od 8. do 17. ure
Sobota: od 7. do 12. ure
nedelja: od 7. do 11. ure
Prazniki: ZaPRTO
Tel.: 02/67 41 81
Mobi.: 040 / 841 745
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vam nudi vse vrste cvetličarskih storitev, izbrano rezano cvetje
iz celotne Evrope, lončnice, ter vse vrste okrasnih posod. 

Tel.: 02 331 80 71

Mob.: 041 372 225

• Pozornostne cvetlične 
šopke in aranžmaje

• Poročne šopke z vsem 
pripadajočim cvetličnim 
okrasjem

• nasade lončnic
• aranžiranje daril
• Celostne ozelenitve 

prostorov
• Žalne vence in aranžiranje

Vse naše izdelke vam na željo dostavimo, dostavo 

nakupom preko telefona.

vam želi kolektiv 

SLOVO
Pogrebne storitve, prodaja in 

montaža nagrobnih spomenikov

Hvala za zaupanje.

SREčnO 2015!

SLOVO, igor Eferl s.p.
Spodnji boč 32f, 2352 Selnica ob Dravi

Tel.: 02 671 22 12, dežurni tel.: 051 447 593
info@slovo.si; www.slovo.si



Drage bralke in bralci Selniških novic!
Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite 
najkasneje do 19. 1. 2015 na naslov uredništva:
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 
2352 Selnica ob Dravi.
Med prejetimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali 
srečneže, ki bodo prejeli lepe nagrade.

NAGRAJENCI 23. ŠTEVILKE SELNIŠKIH NOVIC
1. nagrada knjigo Jurija Pivka: Pohorje prejme 
    Franci Vrenčur, Vodovodna ulica 24, 2352 Selnica ob Dravi
2. nagrada knjigo Mimi Malenšek: Plamenica prejme 
    Anita Sedovšek, Mariborska cesta 31E, 2352 Selnica ob Dravi
3. nagrado knigo Mimi Malenšek: Plamenica prejme 
    Hirš Alenka, Ruška cesta 10, 2352 Selnica ob Dravi.

Občina SELniCa Ob DRaVi


