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Spoštovane občanke in občani, čas je

zlato, pravijo, zato ga tudi mi

racionalno in preudarno izrabljamo.

Nahajamo se že močno v   jesenskem

času, to pomeni, da morajo načrto-

vana dela in            aktivnosti potekati

v večini z          največjo intenzivnostjo.

V tem letu se je dogodilo zares     ve-

liko nepričakovanega, tako da smo bili

prisiljeni zastavljene cilje in naloge

večkrat spreminjati oziroma jih prela-

gati na druge termine. Kljub temu pa

smo na občini izpolnili oziroma so v

teku vse naloge, ki smo si jih skupaj z

občinskimi svetniki zastavili v letošn-

jem proračunu.

Na področju prostorske ureditve

celotne občine smo pričeli  postopek,

to pomeni, da so prostorski arhitekti

pričeli dela na osnovi želja in pobud, ki

smo jih poslali občani ter drugi zain-

teresirani posamezniki in skupine.

Celoten postopek bo predvidoma tra-

jal do polovice leta 2011.

Ravno tako je v fazi sprejemanja smer-

nic in soglasij postopek za spre-

membo ureditvenega načrta za del, ki

se nanaša na novo planirano čistilno

napravo za celotno Selnico ob Dravi

(5000 enot).

Pred javno obravnavo je tudi izdelava

občinskega podrobnega prostorskega

načrta za del od Kristala do

Ferotherma. V tem delu se med drugim

obdelujejo vitalni deli za našo občino-

telovadnica, kulturni dom s knjižnico,

avtobusna postaja, cestna ureditev

okoli šole in vrtca ipd.

Naslednja pomembna zadeva je odlok

o komunalnem opremljanju za naselje

na južnem in vzhodnem delu naše

občine. Namen tega odloka je, da se

tako pravice kot obveznosti pravilno

porazdelijo med lastniki zemljišč, kupci

in lokalno skupnostjo.

Verjamem, da je naša skupna želja

strokovna, predvsem pa varna

prometna ureditev celotne Selnice ob

Dravi. V ta namen imamo v izdelavi ide-

jne zasnove za naslednje ureditve:

• ureditev pločnikov in kolesarskih

poti za vzhodni del občine (proti Spod-

nji Selnici),

• izdelava zasnove krožišča v smeri

Selnica-Maribor- Ruše,

• izdelava idejnih projektov za gradnjo

občinske ceste, ki bo razbremenila

naselje in stanovalce, mimo katerih

poteka zdaj cesta, ki je preobremen-

jena, saj je bila namenjena samo za

lokalni promet in ne za naselje, ki je

nastalo v zadnjih nekaj letih. Hkrati se

bo z gradnjo nove cestne povezave

razbremenil center vasi, omogočila pa

se bo tudi izdelava parcelacije za ta del

občine. Lastniki zemljišč bodo tako

laže urejali nadaljnje postopke.

Pri šoli je vsako jutro, kot je znano, ve-

lika gneča in promet. Zato smo se od-

ločili, da skupaj s policijo, šolo in

projektanti poiščemo boljšo rešitev

sedanjega stanja. Šolski avtobus bo

tudi v prihodnje ustavljal na tem

mestu, zato bomo v kratkem uredili

tudi fizično projektirano rešitev.

Na področju investicij, ki jih izvajamo

skupaj z DRSC (Direkcija       Republike

Slovenije za ceste), je stanje naslednje.

Kot je znano se že kar nekaj let ukvar-

jamo s tem, da uredimo promet skozi

center Selnice ob Dravi. Na tej poti nas

ovira sedaj samo še stavba, ki je na-

menjena rušitvi. S kulturnega min-

istrstva smo dobili še eno nalogo, in

sicer morajo strokovnjaki narediti

statično presojo objekta, potem pa

upamo, da smo izpolnili vse           za-

htevane pogoje za rušitev. Končni cilj

je podpisana odločba odgovornega

ministrstva.

Investicija v cestno infrastrukturo

poteka na Gradišču na Kozjaku.

Glavnina finančnih sredstev je       pri-

dobljenih od države, občina pa finan-

cira in ureja prostor pred

podružnično šolo in domom         kra-

janov. Lokalna skupnost           dodatno

financira tudi javno razsvetljavo, avto-

busno postajo in meteorno kanal-

izacijo.

Znano nam je, da je državna cesta po

Bistriški grabi proti Svetem Duhu na

Ostrem vrhu v zelo slabem stanju.

Občinsko cesto, ki poteka od mejnega

prehoda naprej, smo že uredili oziroma
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rekonstruirali, tako da je sedaj v do-

brem stanju.

V zadnjih tednih smo povabili na ogled

državne ceste kar nekaj odgovornih in

po vztrajnih ter neprestanih naporih

nam je uspelo zagotoviti dodatna fi-

nančna     sredstva, ki bodo omogočila

preplastitev najslabšega dela te ceste

še v letošnjem letu.

Na področju investicij v lokalne ceste

so načrtovana dela že     oddana. Za

dve investiciji smo morali izdelati DIIP

(dokument identifikacije investici-

jskega projekta), ker smo se prijavili za

sredstva, ki jih država namenja za so-

financiranje v lokalno infrastrukturo.

Dela so v     zaključni fazi na Kobanski

cesti v  Selnici ob Dravi, v kratkem pa

se bodo dela pričela tudi na drugih

cestah,  in sicer: na Janževi Gori,

Črešnjevcu in Zgornji Selnici. Pri vseh

prej omenjenih delih bomo prej  uredili

vse potrebno na področju odvajanja

meteornih voda in vodovodnih

povezav, če se bo pokazala potreba. V

letošnjem letu tako planiramo, da

bomo zgradili primarno- osnovno me-

teorno kanalizacijo v Zgornji Selnici.

Projektna dokumentacija je v izdelavi.

Pred pričetkom del pa se bomo še

uskladili s stanovalci v bližnji okolici,

saj se bodo kasneje lahko oziroma se

bodo morali priključiti na primarni vod. 

Pred kratim smo tudi zaključili dela na

cesti proti Škorpijonu, kjer je  center za

šolske in obšolske           dejavnosti.

Izvedli smo sanacijo       zadnjega

vzpona ter vse skupaj preplastili z as-

faltno prevleko.

Na področju ločenega zbiranja odpad-

kov smo pričeli urejati        obstoječe

lokacije tako, da postavljamo betonske

podstavke, ki omogočajo, da so zaboji

fiksni, prostor pa se tudi laže očisti. V

nadaljevanju planiramo oziroma

razmišljamo, da bi v dogovoru z zain-

teresiranimi te lokacije tudi ogradili in

jih tako zaščitili pred      najrazličnejšimi

vplivi.

Ne želim veliko pisati o izrednih    do-

godkih, ki so se dogodili letos v naši

občini, saj jih že poznate. Poudariti pa

moram, da so moj predlog v zvezi z

aktiviranjem       rezervnega

občinskega sklada vsi svetniki podprli.

Ravno danes, ko to pišem, je bilo

zopet neurje v Gradišču na Kozjaku

(17.9.2009).  Želim in upam, da je bilo

za letos dovolj. V proračunu občine v

ta namen ni več sredstev.

Za sklep pa naj povem, da trgovina Tuš

raste iz dneva v dan. Z velikim zado-

voljstvom lahko opazujemo, kako se

oblika objekta in tudi okolica spremin-

jata. Investitor in tudi vsi izvajalci nam

zagotavljajo, da bomo lahko že

letošnje leto sodelovali pri otvoritvi in

seveda z nakupi v novem trgovskem

centru Tuš v Selnici ob Dravi.

Spoštovane občanke, spoštovani

občani!

Smo v času, ko se je potrebno kakšni

navadi oziroma razvadi tudi odpove-

dati;  to pa ni nujno, da je vedno slabo.

Vzemimo takšne ali drugačne danosti

kot dejstva, saj ni možno, da lahko kot

posamezniki bistveno vplivamo na

kratkoročne spremembe. Želim vam

modrosti in strpnosti pri vseh za vas

pomembnih odločitvah.

Jurij Lep,
župan
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Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo.

Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo brezplačno vsa
gospodinjstva ter javne institucije in zavodi na območju občine Sel-
nica 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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BESEDA 

ODGOVORNEGA 

UREDNIKA
Slobodan TATALOVIČ, odgovorni urednik

Že sedaj vas vabim, da nam

v     uredništvo pošljete do konca

novembra 2009 vaše prispevke,

da jih bomo lahko objavili v de-

cembrski številki časopisa.

Gradiva nam pošljite po elektron-

ski pošti na e-naslov : 

info@selnica.si , s pripisom za

Selniške novice. Seveda pa lahko

svoje prispevke prinesete, za-

pisane na CD.    Zaželeno je, da

so le-ti opremljeni s        fotografi-

jami primerne kakovosti.

Zelo smo veseli, da ste tudi za to

številko sodelovali z dosti

prispevki, ki so skoraj vsi opreml-

jeni s kvalitetnimi fotografijami.

Zavedamo se, da nekateri, ki

imate kaj  povedati in pokazati,

niste najbolj vešči ravnanja z raču-

nalniki. A vseeno vas ponovno

prosimo, da skušate najti nekoga,

ki vam bo vaš prispevek in fo-

tografijo spremenil v elektronsko

obliko in nam jo kot takšno poslal

v objavo. S tem nam boste v veliki

meri olajšali in skrajšali delo, mi

pa vam zagotavljamo, da bomo

vaš trud nagradili z objavo.

Uredništvo Selniških novic

trenutku konec možnosti poda-

janja pobud občanov za spre-

membe namembnosti zemljišč.

Več o tem objavljamo v poseb-

nem prispevku. 

Še posebej smo veseli, da se

lahko pridružimo vsem tistim, ki

so naši častni občanki dr. Zinki

ZORKO čestitali ob imenovanju

za  redno članico Slovenske

akademije znanosti in umetnosti.

Najbrž ni uredniškega odbora, ki

bi v svojem članstvu imel tako

strokovno in moralno avtoriteto,

kot je dr. Zinka ZORKO. Zelo smo

veseli in še enkrat iskreno česti-

tamo.

Kar nekaj časa je minilo od izdaje 6.

številke Selniških novic. Vmes je bilo po-

letje – neko precej čudno poletje. Čudno

?  Da, vsaj za naše pojmovanje kakšno

naj bo poletje zgleda in kakšno naj bo

vreme. Kot kaže, pa nam je mati narava

začela kazati zobe. Že od ranega poletja

se kar naprej vrstijo nevihte. Kaj nevihte,

kar za neurja gre. Tako dolgo jo že izzi-

vamo – naravo  namreč, da nam je začela

vračati z orkanskimi neurji, poplavami,

zemeljskimi plazovi, vse skupaj pa je

zabelila še s točo. Namesto da bi se uk-

varjali s temami, ki pomenijo napredek v

razvoju občine, smo vse sile vpeli v

odpravljanje posledic naravnih ujm. Kot

zmeraj so bili prvi na mestu nesreče

gasilci, ki znova in znova potrjujejo svojo

izurjenost, požrtvovanje in pogum, pred-

vsem pa okolici sporočajo svojo pozitivno

naravnanost. In ravno zato jim gre vsa za-

hvala, želimo pa si tudi, da to njihovo ple-

menito dejavnost bolje razumejo njihovi

delodajalci in tisti, ki jim lahko kakorkoli

olajšajo delo. Prav gotovo je župan tisti,

ki njihovo delo najbolje pozna in ceni. Ne

samo zato, ker se pri vsaki nesreči sreča

z gasilci in njihovim delom, in tudi ne zato,

ker mora njihovo delo na terenu ne-

malokrat usmerjati. Najbrž je razlog za to

dejstvo, da je bil tudi sam gasilec. Ko

govorim o ljudeh, ki se ukvarjajo z

odpravo posledic ujm, pa v nobenem

primeru ne morem mimo dobro uigrane

skupine posameznikov, opremljene s

potrebno in primerno mehanizacijo. Tudi

mimo naših komunalnih javnih delavcev

ne moremo. Z zelo dobrim poznavanjem

terena in veliko mero osebne angažira-

nosti so marsikomu pomagali rešiti prob-

leme, ki so se nakopičili. V posebnem

članku boste o nesrečah, ki so nas do-

letele to poletje, našli več        podrob-

nosti in slikovnega gradiva. 

In kaj boste lahko prebirali v 7. številki Sel-

niških novic? Kot običajno tudi v tej

številki najprej objavljamo uvodne misli

župana. Sledi beseda odgovornega ured-

nika, ki vam skuša na prijazen način pred-

staviti Ivana TROJAKA - letošnjega

nagrajenca občine. Občinski svet se je

namreč odločil, da mu podeli naziv čast-

nega občana Občine Selnica ob Dravi.

Mag. Karin JURŠE piše o sodelovanju na

letošnjem Ruškem letnem odru, o vsako-

letnem družabnem srečanju na Dravi in o

lokalnem energetskem konceptu občine.

Janez URBAS v svojih prispevkih govori

o Porabju in s svojim kuharskim receptom

vzbuja apetit, Osnovna šola Selnica ob

Dravi predstavlja začetek novega

šolskega leta tako v šoli kot tudi v vrtcih.

Brane ŽAUCER podaja informacijo o novi

bolezni, ki seje strah po celem svetu. V

prispevku o naravnih ujmah s pisano

besedo in sliko skušamo prikazati, kaj vse

nas je letos doletelo. O točkah vseživljen-

jskega učenja govori prispevek    Region-

alnega sklada  dela Podravje. Dr. Zinka

ZORKO v jezikovnih drobtinicah pred-

stavlja Slomškove misli o domovini in o

jeziku, Upravna enota Ruše predstavlja

svojo organiziranost, sledijo  prispevki

naših bralk in bralcev, kot že običajno je

na koncu tudi nekaj za napenjanje mož-

ganskih vijug. Čisto na koncu vam pred-

stavljamo tokratne slavljence – tiste, ki so

v tem času praznovali visok jubilej - 90

let.

V občini teče kar nekaj postopkov v zvezi

s spreminjanjem naših prostorskih aktov.

Tako so v teku spremembe in dopolnitve

prostorskega plana občine za umestitev

kanalizacije v naš prostor, v teku so spre-

membe ureditvenega načrta naselja Sel-

nica ob Dravi in stekel je postopek

izdelave programa komunalnega opreml-

janja stavbnih zemljišč na področju, ki ga

opredeljuje občinski podrobni načrt za

stanovanjsko naselje v Selnici. Še pose-

bej pa želim opozoriti na dejstvo, da je

župan sprejel sklep o začetku postopka

sprejemanja občinskega prostorskega

načrta. Slednje pomeni, da je v tem
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Zadnje avgustovske dni je v Rušah

potekal jubilejni, že deseti, festival

Letni oder Ruše 2009. Kot vsako leto

ga je organiziral CEZAM iz Ruš in

seveda znova presegel lanski festival,

tako po številu prireditev kot po številu

obiskovalecv. Nadebudni organizatorji

so znova dokazali, da so kos svojemu

delu. Tako smo udeleženci lahko uživali

v gledaliških predstavah, na koncertih,

športnih aktivnostih, pozabili niso niti

na naše najmlajše, ki so se veselili

pravljičnih srečanj, gledaliških,

lutkovnih in glasbenih predstav.

Že tradicionalno je s sponzorskimi

sredstvi sodelovala tudi Občina   Sel-

nica ob Dravi, ki je bila pokroviteljica

komedije Gospa  ministrica, v izvedbi

Gledališča Koper in SNG Nova Gorica.

Gledalci smo se lahko do solz     nas-

mejali dialogom, ki se lotevajo    poli-

tike na tragikomičen način. 

Čeprav je zgodba postavljena v čas

preloma stoletij, ji naše nove politične

izkušnje vdihujejo presenetljivo

svežino, aktualno  satiričnost in trpko

občutje ob zrcaljenju stvarnosti –

povzpetniške oholosti, nesramnosti,

korupcije, prevar. Izvrstna izvedba je

gledalce tako navdušila, da so z

bučnim aplavzom kar dvakrat priklicali

igralce nazaj na oder.

Andreja Tajke

FESTIVAL LETNI ODER RUŠE 2009

Županove izbranke osvojile prvo mesto
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Po lanskem odličnem promocijskem nastopu na znani

Ruški rancariji, je Občina Selnica ob Dravi tudi letos v boj

pognala svoji ekipi županovih Izbrank in Neobremenjenih. Z

močnimi zaveslaji in ob hrupnem bodrenju številnih

navijačev so županove izbranke povedle in zmagale prema-

gale drugo uvrščeno ekipo za celih 16 stotink. Čeprav je

moška ekipa Neobremenjenih z lahkoto premagala svoje

ruške kolege, to ni bilo dovolj za dosego dobre uvrstitve.

So pa naši fantje zagotovo imeli najboljšo navijaško ekipo

daleč naokoli. Od rancarije smo se poslovili z zagotovilom,

da letošnji uspeh ponovimo tudi naslednje leto, če ne z

zmago ekip, pa vsaj z zmago navijačev in z odličnim

razpoloženjem v dobri družbi.

Karin Jurše

Foto: Andrej TACER
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Občinski svet Občine Selnica ob Dravi

je odločil, da gospoda Ivana TROJAKA

imenuje za častnega občana naše

občine. V obrazložitvi odločitve je za-

pisano, da se Ivanu TROJAKU ta naziv

podeli za zaokrožitev 90 let življenja, v

katerem je dolga desetletja svojo en-

ergijo razdajal kulturi, predvsem glasbi

in slikanju. V vseh teh letih je s svojo

ljubeznijo do glasbe navdušil in izo-

brazil mnogo domačinov. Le-ti se

spominjajo, s kakšno neverjetno en-

ergijo je ustvarjal v mlajših letih, kar

načuditi pa se ne moremo, s kakšno

energijo ustvarja še danes. Vse, česar

se je lotil, mu je uspelo, naj se gre za

gledališka dela, tamburaški orkester ali

samostojni instrument. Razdajal se je

za svoje »ljubice«, kot sam ljubkujoče

imenuje svoje instrumente, in

neopazno puščal pečat velikega

človeka.

V uredništvu Selniških novic smo se

odločili, da gospoda Ivana TROJAKA

malo podrobneje predstavimo našim bralkam in bralcem.

Zato smo ga obiskali na njegovem domu na Fali. Že zu-

nanja podoba hiše in okolice, v kateri Ivan TROJAK stanuje

skupaj s svojo družino, daje vtis urejenosti in kasnejši vtisi

to samo potrjujejo. Našega današnjega gostitelja smo na

kratko sicer že pokazali v našem glasilu, ko je praznoval

svojo 90-letnico.

Gospoda Ivana TROJAKA pravzaprav sploh ni bilo treba

karkoli spraševati. Kar vrelo je iz njega, ko je na slikovit in

duhovit način govoril o svojem življenju in delu. Seveda je

največ govoril o svojem glasbenem ustvarjanju in mnogih

učencih, ki jih je učil in navdušil za glasbo. Še preden za-

čnemo predstavitev glasbenega in kulturnega ustvarjanja,

pa je potrebno povedati, da se je Ivan TROJAK rodil 17. feb-

ruarja 1919. leta v Križevljanih pri Ormožu. Zaradi narave

očetovega dela se je družina veliko selila, in ko je oče dobil

službo na elektrarni na Fali, se je tudi Ivan ustalil na Fali. To

je bilo 1941. leta in od takrat je njegovo življenje in delo

neprekinjeno povezano s tem krajem. Celo delovno dobo

je preživel kot vodja elektro naprav v elektrarni. Poročen je

že 65 let in prav neverjetno je gledati, kako polna življenja

sta oba, tudi samo nekaj let mlajša žena.

Seveda smo najprej in največ govorili o glasbi. Glasbeno de-

javnost v Selnici ob Dravi od leta 1932  je Ivan TROJAK opisal

na zelo slikovit način.

Očetje muzike v Selnici ob Dravi so bili Šarmani, Žunkovi

in Ačko. Žunkovi so gojili citrsko glasbo. Jože Žunko je bil

znan komik, muzikant in odličen odrski gledalec. Eden na-

jboljših citrašev je bil Ačko. Čudovito so zvenele njegove

citre; ko si ga gledal in poslušal, te je pritegnil z magično vir-

tuozno močjo. Čudovito je pela tudi harmonika Žunkovega

Vilija. Vili je znal s svojo harmoniko pričarati smeh, žalost in

slovesno vzdušje. Njegova harmonika mu je bila življenjska

sopotnica. Po duši je bil zelo human; kar je pri godbi za-

IVAN TROJAK,

ČASTNI OBČAN OBČINE SELNICA OB DRAVI
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Ivan TROJAK z ženo na pragu svoje hiše
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služil, je dajal spet od sebe. Ničko-

likokrat je koga prisilil, da je moral

ponujeni denar sprejeti. Zgodilo se je

tudi, da je moral svojo harmoniko pro-

dati, ko pa jo je zopet potreboval, si jo

je od svojega kupca sposodil. Ko si je

finančno spet opomogel, je harmonika

vandrala v njegovo last. O Viliju obstaja

nešteto anekdot, ki so se širile po Sel-

nici. Tako smo se mladi muzikanti zbi-

rali okoli njega. Nastajali so novi

muzikanti, med     katerimi je bil tudi

Milan Šarman.   Pojavil se je Zoran Rotner, vsestranski

muzikant. Na drugi strani sta se     pojavila Stanko in Jože

Mesarec, pojavila sta se Vinko Pupaher in Lado Požavko.

Vsak od teh je znal igrati na več instrumentov. Igrali smo

kar tako brez not, Stanko Mesarec je imel absolutni posluh

in bil virtuoz posebne vrste. Noben instrument mu ni delal

težav, igral je tako klavir kot tudi tamburice. Pod vodstvom

Zorana Rotnerja je nastal ansambel »Miki«, ki je kraljeval

leta in leta. Prihajal je mladi rod, ki se je zgledoval po tal-

entiranih mizikantih. 

Na željo in pobudo takratnega ravnatelja Osnovne šole Sel-

nica Rudija Primožiča se je ustanovil tamburaški pionirski

orkester, ki so ga sestavljali učenci od tretjega do sedmega

razreda. Orkester so posneli tudi na Radiu Maribor. Žal je

vse to ustvarjanje šlo v pozabo, kot da ga sploh nikdar ne

bi bilo. Nastal je tudi pionirski instrumentalni ansambel, ses-

tavljen iz vseh mogočih instrumentov. Ansambel smo

popestrili s šolsko pevsko mladino iz selniške šole. Tedanja

ravnateljica Greta Nahtigal je pozvala svoje učence in

nastali so venčki slovenskih in partizanskih pesmi. Da ne bi

ta stvaritev šla v pozabo, je ohranjen posnetek z radia na

CD-plošči. Obstajal je tudi mladinski ansambel.

Na elektrarni Fala je deloval moški, ženski in mešani pevski

zbor, kjer so se s petjem ukvarjali zgolj amatersko. Po os-

voboditvi ni bilo strokovnih pedagogov in se je dirigiralo kar

po občutku ali po domače, so »po svojem kriliti z rokami«.

Novi rod, željan glasbe, harmonike, kitare, frulice in sinti-

sajzerjev, je dobil osnovno znanje, nekateri od njih so se

izpopolnjevali naprej sami. Med temi Milan Šarman, Valter

Part, Miro in Bojan Kobal. Miro je sposoben učitelj glasbe in

neštetih instrumentov.

Pojavljajo se novi selniški muzikanti, kot so Kuji, ter pevec

in harmonikar Marjan Košan. Omeniti moramo še selniško

folkloro tako za odrasle kot tudi za otroke. Odrasle je vodila

Danica Čegovnik, otroško pa Marica Hlade.
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Prebiranje spominov

S svojimi učenkami
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Toliko o glasbi, za katero smo

vedeli, da se z njo Ivan TROJAK

ukvarja. Nekoliko pa smo bili pri-

jetno  presenečeni nad likovnim ust-

varjanjem našega gostitelja. Nekaj

del smo fotografirali in sami si lahko

ustvarite vtis o likovnem ustvarjanju

Ivana TROJAKA.

Športno aktivnost v Selnici ob Dravi,

pred drugo svetovno vojno, je naš

gostitelj takole opisal.

Pred drugo svetovno smo se pred-

vsem izživljali s prostimi vajami takrat-

nega Sokola. Vsako leto smo priredili

tekme v atletskih disciplinah: skok v

višino, skok v daljino, tek na kratke

proge itd. Prav tako nismo zanemarjali

orodne telovadbe.

Proste vaje smo vadili pod vodstvom

tedanjega priljubljenega učitelja Janka

Kikla, in to pred cerkvijo na prostem in v kleti stare šole –

bivše krajevne skupnosti, danes občine. Vse je bilo

skromno, vendar smo bili vsi navdušeni.

S prostimi vajami smo nastopali v Selnici in vsako leto pri

Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Ni nam bilo težko      vstajati ob

4. uri zjutraj in peš kreniti z jugoslovansko trobojnico ter biti

na Duhu že ob 6. uri. To tradicijo smo opravljali vsako leto

do okupacije. Leta 1932 se je nenadoma pojavilo tisto

blaženo okroglo usnje, ki mu vsi pravimo žoga številka 3. To

je žoga za odbojko, ki je bila takrat čudež, če si jo imel. Na-

jprej smo igrali samo v krogu okoli učitelja Janka Kikla. Go-

nilna sila in neutrudljivi organizator je bil Žunkov Binček. Ker

takrat še nismo imeli mreže za odbojko, smo si pomagali z

navadno vrvico na določeni višini pred cerkvijo. Takratni

župnik nas je malo postrani gledal, ker smo bili pred

cerkvenim obzidjem pomanjkljivo oblečeni. Tudi dekleta so

najprej imele tričetrtinske hlače. Ker pa smo se dostojno

obnašali, nas nikoli ni napodil. To je bilo rojstvo ali, tako

rečeno, odbojka v povojih v Selnici. Trenirali smo vsak dan

v dežju ali snegu z izposojeno ali    poklonjeno staro zakr-

pano krompirjasto žogo. Večkrat nismo igrali, saj smo žogo

do mraka krpali. Ko smo jo končno zakrpali, je pri prvem

servisu eksplodirala

(počila). Problem je bil tudi

z mrežo. Čakali smo

mesece in mesece, da nam

jo je stari Gradišnik spletel.

Prvo dostojno igrišče je bilo

na Jagričevem travniku.

Napravili smo si mali stadion z rundo, nato primitiven drog

in kroge ter dvojno odbojkarsko igrišče. Ta naš mali stadion

smo    delali brez mehanizacije. Vstajali smo pred zoro in

vozili pesek iz gramoznice pri Dravi s samokolnicami in

kravami. Nato pa je šel vsak na svoje redno delo – v službo.

Takrat se nam ni sanjalo o kakšni telovadnici. Mladi se

danes ne zavedajo, kako srečni so lahko, da jo imajo. Ko je

okupator zasedel našo domovino, je bila odbojka pre-

povedana, ker naj bi bila to    slovanska igra. Telesna

športna dejavnost je bila prepovedana, nismo se smeli

družiti med seboj. Nastal je športni mrk, ki je trajal do

odhoda okupatorja. V Selnici je odbojko treniralo veliko gen-

eracij. Obstajala je tudi ženska sekcija.

Na koncu razgovora smo čilega in vitalnega devetdesetlet-

nika  povprašali, kaj sicer dela in ali mu je sploh kdaj dolg

čas. V odgovor se je nasmejal in povedal, da malo muzicira

in malo riše. Glede na vse, kar smo na obisku videli in slišali,

mu radi verjamemo. Gospod TROJAK, želimo vam še

mnogo ustvarjalnih in zdravih let.

Besedilo in fotografije

Slobodan TATALOVIČ
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Sokolski začetek v Selnici ob Dravi leta 1928
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Vodja policijskega okoliša je nosilec

preventivnega dela in partnerskega

sodelovanja z državljani na območju

policijskega okoliša, kjer poskuša na ta

način zagotavljati ugodne varnostne

razmere. Vodje policijskih okolišev so

policisti z delovnimi, strokovnimi in

življenjskimi izkušnjam, ki imajo

občutek za delo z ljudmi. Njihovo delo

je usmerjeno v neposredno sodelo-

vanje z ljudmi. 

Vodja policijskega okoliša:

• opravlja predvsem preventivne

naloge v policijskem okolišu,

• sodeluje pri preprečevanju in odkri-

vanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju

in prijemanju storilcev kaznivih dejanj

in drugih iskanih oseb,

• ugotavlja kriminalna žarišča in

sodeluje pri njihovem nadzoru,

• sodeluje z državljani, predstavniki

lokalnih oblasti, predstavniki podjetij,

organizacij in društev ter jih seznanja s

pojavnimi oblikami kriminalitete in

kršitvami,

• predava v šolah in vrtcih,

• svetuje občanom, jih opozarja in jim

daje navodila v zvezi s preprečevanjem

kaznivih dejanj in prekrškov,

• obiskuje oškodovance in žrtve

kaznivih dejanj, vrača najdene oziroma

zasežene ukradene predmete in z raz-

govori pridobiva informacije.

Vodjo policijskega okoliša pokličite:

• če potrebujete pomoč in svetovanje

policije,

• če želite posredovati podatke o

kaznivih dejanjih ali prekrških,

• če želite prijaviti kaznivo dejanje,

nesrečo ali ogrožanje (št. 113),

• če želite posredovati druge varnos-

tno pomembne ali zanimive podatke,

• če želite predlagati ukrepe ali de-

javnosti za izboljšanje varnosti v svo-

jem okolju.

Vodjo policijskega okoliša Selnica ob

Dravi Marka VIRTNIKA lahko pokličete

na Policijsko postajo Ruše na telefon-

sko številko 02-6690950 ali pišete na

elektronski naslov 

policijskiokolis.selnica@gmail.com.

PREDSTAVITEV DELA VODJE VARNOSTNEGA

POLICIJSKEGA OKOLIŠA SELNICA OB DRAVI

Ta stavek je zelo poznan, saj ga

pogosto preberemo ali slišimo v medi-

jih, ko se z njim hvalijo razni politiki in

strokovni delavci, ki delujejo predvsem

na področjih pomoči pri razvoju otrok

in mladine. Obljubljajo enake možnosti

za vse otroke, kar je le teorija in

pobožna želja, vendar je v praksi

popolnoma drugače. Primer iz prakse:

Petčlanska mlada družina, kjer sta za-

poslena oba starša in po službi še

komaj pravočasno dvigneta svoja dva

otroka, v starosti treh let, ki sta v vrtcu

in eno punčko, v starosti šest let, ki

nanju čaka v šoli. Ko pridejo domov, se

dan že preveša v večer. Otroci pričaku-

jejo, da bodo sedaj končno šli s starši

na zrak, na sprehod ali pa se bodo

starši posvetili njim v igri. Vendar je

potrebno najprej pripraviti kosilo, ki je

istočasno tudi večerja. Daje hrana čim

prej na mizi, je potrebno veliko im-

provizacije in iznajdljivosti. Le med tem

kosilom ali večerjo je družina zbrana,

da se kaj pogovorijo, vendar so otroci

dosledni in starše opozorijo, da se ne

govori, ko se je. Tako so jih naučili in

starši ne dobijo odgovora, kako je bilo

v vrtcu in v šoli. Nato je potrebno

pospraviti, deklici pomagati pri do-

mačih nalogah ali jih vsaj pregledati,

otrokom pripraviti nahrbtnike za

naslednji dan ter sveža oblačila in že je

čas za umivanje ali tuširanje ter

pravljico za lahko noč. Neverjetno,

kakšen tempo imajo današnji mladi

starši! Nekega dne pa dobijo starši

dopis, pod katerim je podpisan repub-

liški trener za gimnastiko, da želijo nji-

hovo šest-letno deklico vključiti v

tekmovalno vrsto, ker seje izkazalo,

daje izredno talentirana za to zvrst

vadbe. Deklica je navdušena, starši pa

ponosni nanjo. Vendar to prvo nav-

dušenje kmalu splahni, ko starši ugo-

tovijo realnost. Deklico bi morali voziti

na trening , tri-krat v tednu, prav tako

bi jo morali starši voziti na vse tekme v

kraje, kjer bi le te potekale. Poleg

izgubljenega časa in stroškov bencina,

je potrebno plačati še vse treninge in

vsako tekmo posebej. Da ne govorimo

o oblačilih in obutvi, kot so dresi, tren-

erke, športni copati in drugo. Ne-

nazadnje pa je vprašanje, če je vse to

sploh časovno izvedljivo, glede na

zgoraj opisani tempo te mlade družine.

Poleg tega pa imajo doma še dva

nadobudna fantiča, ki bi lahko jutri

pričela trenirati in igrati nogomet,

takrat pa bi tem otrokom zmanjkalo

staršev in denarja tudi seveda.

Rojena sem v nekem drugem obdobju,

ko so bili veseli, če si se ukvarjal s

športom in so nas vsestransko podpi-

rali, ne samo moralno, temveč tudi fi-

nančno. Takrat so bile dejansko enake

možnosti za vse otroke, danes pa se

vrata, tudi za talente, kar hitro zaprejo,

če nimaš denarja. Zal mi je mladih

ljudi, ki jim sporočamo da šport ni več

namenjen zdravemu življenju, temveč

je šport le posel ali biznis.

Babica Tanja LASBAHER

ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE - OTROKE

Vodja policijskega okoliša Selnica ob Dravi

Marko VIRTNIK
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Slovensko Porabje leži na skrajnem za-

hodu Madžarske ob tromeji Slovenija,

Avstrija in Madžarska. Iz Slovenije je

najlepša pot v Porabje prek slikovite

goričke pokrajine, posejane z neštetimi

griči, naseljene s posameznimi lepo

urejenimi naselji in gozdovi, ki kličejo

popotnika, da se sprehodi po njih in

uživa ob nabiranju gob. Razlog več, da

gremo v Porabje prek Goričkega.

Mejo običajno prestopimo v Martinju,

lahko tudi v Čepincih ali kje drugje,

vendar so za obisk Porabja drugi pre-

hodi nekoliko oddaljeni. S prestopom

meje danes ni več težav. Da smo jo

prestopili nas opozarjata stoječi

zgradbi mejnega prehoda in tabla z

napisom dobrodošlice v evropski

državi Madžarski. Tukaj se prične

Slovensko Porabje, neokrnjena narava

nas opozori, da smo nekje drugje, da

se vračamo v čas izpred nekaj let. Ču-

dovit občutek je to!

Ozemlje med rekama Rabo in Dravo so

Slovenci skupaj z Obri naselili v drugi

polovici 6. stoletja že pred prihodom

Madžarov. Leta 1183 je madžarski kralj

Bela III. ustanovil na področju današn-

jega Monoštra cistercijanski

samostan. Cistercijani so za obdelo-

vanje svojih posesti potrebovali de-

lovno silo in to so bili že naseljeni

Slovenci in na novo priseljeni Slovenci

iz Prekmurja. Postavili so si naselja za

bivanje na območjih, kjer so opravljali

delo. Slovenska naselja so še danes,

in sicer to: Gornji Senik, Dolnji Senik,

Sakalovci, Slovenska ves, Števanovci,

Andovci in Verica-Ritkarovci. Na celot-

nem območju Porabja in vaseh se je

zaradi zgodovinskih danosti, obrob-

nega položaja in zaprtosti ohranila

tradicionalna ljudska kultura, pred-

vsem pa pristnost in prijaznost ljudi, ki

tukaj žive. Veliko zaslug za to imajo

predvsem požrtvovalni delavci na

Zvezi Slovencev v Monoštru in člani

različnih kulturnih društev v Porabju.

Zveza Slovencev na Madžarskem je

bila ustanovljena 1990. leta in od takrat

združuje Porabske Slovence v dobrem

in slabem, je tudi glavni pobudnik in

organizator Porabskih dnevov, ki so

vsako leto v drugi slovenski vasi v
Vse je z obiskom presenetil in počastil pomožni škof  Dr. Jožef Smej.

Minister akad.prof.dr. Boštjan Žekš je poskusil dobrote z razstave.

Razstava porabskih in slemenških dobrot.
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Porabju. Člani kulturno-izobraževal-

nega društva ˝Janez Urbas˝ se jih že

nekaj let aktivno udeležujemo in tudi

na letošnjem srečanju smo bili z ve-

likim veseljem prisotni. V Porabju se

počutimo, kot bi bili doma. Toplina

sprejema in pristen odnos Porabcev to

samo potrjujeta, zato se vedno radi

vračamo v prijetno okolje.

Letošnji Porabski dan se je odvijal v

najzahodnejšem naselju na

Madžarskem, v Gornjem Seniku, ki

leži tik ob tromeji, obdan z gozdom

poraslimi griči, lepo urejenimi kole-

sarskimi in pohodnimi potmi. Na svoj

račun pa pridejo predvsem gobarji in

lovci. 

Porabski dan se je odvijal v središču

vasi v neposredni bližini cerkve sv.

Janeza Krstnika. V njej mašuje sloven-

ski župnik. Tako je bila pred svečano

slovesnostjo v tej cerkvi maša, katere

so se udeležili vsi gostje in domačini.

Na slovesnosti so se izmenjavali gov-

orniki in nastopajoči. Med drugim so

bili tukaj minister akad.prof. dr. Bošt-

jan Žekš, ki je med drugim dejal: ˝Druži

nas to, da smo ponosni na svojo

slovensko preteklost, na svojo sloven-

sko samobitnost in smo pripravljeni

tudi nekaj narediti za to.˝ Posebej pa je

vzbudil simpatije Porabcev generalni

konzul g. Drago Šiftar, spregovoril je v

prekmurščini: ˝…nas vkupdrži ena

stvar, stera nam pomaga, ka se med

seuv razmejmo, tau je naš domanji

gezik …˝

V  Gornji Senik smo prispeli v jutranjih

urah z vso opremo, ki smo jo potrebo-

vali za izvedbo naše naloge. Najprej

smo pričeli s pripravo prostora za kuli-

narično razstavo, ki jo je Magda

pripravila resnično vrhunsko in za vz-

gled mnogim profesionalnim pripravl-

javcem. Na razstavi so se zvrstile jedi ,

pripravljene v Porabju in na Sp. Sle-

menu. Porabske gospodinje so se

resnično potrudile in prikazale vrsto

sladic, značilnih za njihovo okolje.

Sladice so dokaj podobne našim, le

imena imajo nekoliko bolj zveneča in

skrivnostna (na razstavi so bile ra-

zlične bejgle, pogače, reteši in drugo),

vsekakor pa za njimi niso zaostajale

dobrote s Sp. Slemena. Razstavo so

si vsi obiskovalci (prek 500) z velikim

veseljem ogledali in ob zaključku tudi

poskusili vse te dobrote.

Proti večeru je prišel na vrsto drugi del

naše ekipe, ki so morali pripraviti

večerjo za vse, ki so se zbrali pod ve-

likim šotorom. Vreme se je zvečer

nekoliko poslabšalo vendar še vedno

je ostalo veliko ljudi in veliko dela za

pripravljalce večernega obroka. 

Porabski dan je praznik Porabja in tam

živečih Slovencev, ki jih ni niti za pol

občine Selnica ob Dravi. Vendar se jih

zbere na prazniku (velja tudi za vse

druge prireditve) toliko kot pri nas v

celem letu na vseh prireditvah, ki so

organizirane v občini.

Hvala Porabju za topel sprejem z željo,

da bomo prihodnje leto zopet skupaj

na Porabskem dnevu.

Besedilo in foto:

Janez URBAS
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Naše članice so pomagale tudi pri delitvi kosila.       

Recept: Kapustovi reteš 
(Zeljni zavitek)

Zelje naribamo, solimo, potem naj počiva.

Ožmemo. Na masti prepražimo malo

sladkorja in na tem zelje. Ko se ohladi do

mlačnega, potresemo na razvaljano

testo, popopramo, zvijemo in spečemo

Pri lupljenju krompirja za enolončnico je dr. Vidmarjevi, naši novi

članici KID-a pomagal predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem

Jože Hirnök.
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Očiščene hobotnice naložimo v

primerno posodo, dodamo vse nave-

dene sestavine in damo peči. Po 1 uri

in 20. minutah je slastna jed pripravl-

jena.

Priprava kurišča Pokrijemo s pokrovom in žerjavico.                Ribe že prijetno dišijo, na koncu še malo

olivnega olja in rožmarina ter kozarček rujnega.

PRIČARAJMO SI MORJE DOMA

Minilo je poletje, letošnje je bilo za mar-

sikoga  ˝žalostno˝. Zaradi krize v

gospodarstvu (delodajalci to  izko-

riščajo) je marsikdo ostal brez službe

in prepotrebnih sredstev za preživl-

janje. V takšnih pogojih pa si težko

privoščiš oddih na morju, kjer so cene

astronomsko visoke. Z malo izna-

jdljivosti in dobre volje si del morja

lahko pričaramo doma, vsaj kar se  tiče

hrane. 

V naših ribarnicah lahko po ugodni

ceni kupimo kvalitetne morske ribe in

morske sadeže. Pri nakupu moramo

biti pazljivi; kaj lahko se nam primeri,

da riba ni sveža in je bila morda že

enkrat zamrznjena. Svežo ribo prepoz-

namo po barvi, ki mora biti čim bolj

naravna in svetleča. Po očeh, delovati

morajo živo, morajo biti bistre, čvrste,

izbočene, svetleče in celotna očesna

votlina mora biti izpolnjena; po škrgah,

ki morajo imeti rdečo barvo in lističi

škrg morajo biti ločeni. Če so škrge

temnejše barve, riba ni priporočljiva.

Pri nakupu morskih sadežev, zlasti

školjk, moramo biti še posebej pazljivi,

da so vse lepo zaprte, to je najboljši

znak, da je školjka živa in primerna za

prehrano.

Na domačem vrtu se zberemo s pri-

jatelji in si pripravimo pravo morsko

pojedino, sicer nekoliko dlje od morja,

a vseeno ob vodi majhnega vrtnega

ribnika. Za predjed pripravimo lovke

velikega lignja v omaki. 

Za to jed potrebujemo:

1kg lovk velikega lignja,

150 g oliv,

paradižnikovo mezgo ali sveže

paradižnike,

6 dl rdečega vina,

0,5 kg krompirja,

0,3 kg čebule,

3 stroke česna,

limono, olivno olje, sol, poper.

Lovke očistimo in jih s kladivom za

meso potolčemo. Narežemo jih na

kolobarje in damo kuhati. Na olivnem

olju pražimo čebulo in strt česen, do-

damo paradižnikovo mezgo in

paradižnik, narezane olive in limono.

Zatem dodamo hobotnico, ki smo jo

kuhali pribl. 30 minut. Vse skupaj

potem premešamo in kuhamo dobro

uro, dodamo krompir in nadaljujemo

kuhanje. Na koncu dolijemo vino,

solimo in popopramo po okusu in

postrežemo.

Za glavno jed smo imeli muškatno

hobotnico in ribe na žaru. Muškatno

hobotnico pripravimo na naslednji

način:

3,5 kg muškatnih hobotnic,

2 kg mladega krompirja,

paradižnik, paprika, olive, peteršilj,

lovor, čebula, česen,

olivno olje,

2 dl vina,

limona,

sol, poper.

Lovke velikega lignja v omaki                        
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Srečanje z zamejskimi Slovenci ni samo prijetno druženje

ob nastopih pevskih zborov in drugih skupin iz zamejstva,

različnih razstav in tekmovanju v kuhanju jedi, bistven

pomen srečanja je spoznavanje ljudi iz zamejstva in do-

movine, predstavitev življenja v zamejstvu, spoznavanje do-

brih in slabih strani posameznih območij , kjer živijo naši

rojaki. Predvsem pomembno pa je sporočilo vsem zame-

jcem, da se Slovenci v domovini zavedamo, da imamo del

svojih korenin tudi onstran začrtanih meja naše domovine,

in zato moramo držati v dobrem in slabem skupaj. Vsi

moramo ponosno reči »Slovenec sem«. V minulih srečanjih

nam je to dokaj dobro uspelo.

Kolikor Vam bo dopuščal čas, boste lahko storili veliko za

zamejske Slovence, če jih počastite s kratkim obiskom na

njihovem srečanju, začutili boste ljubezen in spoštovanje

ljudi, ki so bili dolgo zapostavljeni in se še vedno borijo za

svoje pravice, začutili boste, kaj za te skromne ljudi, ki pri-

hajajo iz avstrijske Koroške in Štajerske, Furlanije – Julijske

krajine, Porabja, pomeni biti Slovenec.

Vljudno Vas vabimo na 5. tradicionalno srečanje z zame-

jskimi Slovenci, ki  vsako leto poteka na Sp. Slemenu v

občini Selnica ob Dravi. Srečanje poteka zadnjo soboto v

septembru, letos je to 26. septembra s pričetkom ob 10.00

z naslednjim programom:

9.30 Prihod skupin iz zamejstva in domovine.

10.00 Pričetek tekmovanja v kuhanju različnih jedi na

odprtem ognju, značilnih za posamezne pokrajine, od

koder prihajajo tekmovalci.

11.00 Slavnostna proslava.

13.00 Zaključek kuhanja, pokušnja hrane, razglasitev rezul-

tatov in prijetno druženje do večernih ur.

Za vse udeležence proslave je pokušnja jedi brezplačna.

Besedilo in foto:

Janez URBAS

Vse  sestavine so na svojem mestu. Hobotnice položimo na vroče ognjišče. Jed je pripravljena. Dober tek.                            

TRADICIONALNO SREČANJE Z ZAMEJSKIMI SLOVENCI 

IN TEKMOVANJE V KUHANJU JEDI, ZNAČILNIH 

ZA POKRAJINO, OD KODER PRIHAJAJO TEKMOVALCI

Za en dan smo si pričarali morje

doma. Vsa hrana je bila pripravljena za

12 oseb, solata je bila z domačega

vrta. Strošek za nabavo vsega potreb-

nega je znašal 55 evrov. Pa naj še kdo

reče, da morje ni poceni, pa čeprav

samo na domačem vrtu ali dvorišču.

Besedilo in foto:

Janez URBAS
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KOSTANJ IN MOŠT 

- DRAGOCENA ZAKLADA JESENI
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Prikrade se tiho, včasih kar z nasled-

njim jutrom. In že so tu pisane barve,

dolgi sprehodi po šelestečem listju in

med listjem ... zreli kostanji. Jesen,

seveda. Le kdo je nima rad, te zlato-

rumene princeske, ki s sabo prinaša

druženje na trgatvah, večerni ogenj na

prostem in na kostanjevih piknikih!?

Jeseni je to vsekakor nujno - kostanj in

mošt. Brez kostanja ni jeseni. Brez je-

seni ni kostanja. Kakor vam je ljubše.

Tako v Sloveniji kot tudi drugod po

svetu je imel kostanj v preteklosti

pomembno vlogo pri prehranjevanju

ljudi v jesenskem in zimskem času, saj

so iz njega pripravljali številne jedi, ki

pa so danes žal že pozabljene. Danes

ga uživamo predvsem kuhanega ali

pečenega, kar pa še ne pomeni, da iz

njega ne moremo pripraviti slastne ro-

jstnodnevne torte, kompota ali pa

nadeva za perutnino. 

Čeprav je za kostanj značilna nekoliko

višja energijska vrednost, pa ima

odlično mineralno sestavo, s čimer se

lahko potolažite na naslednjem

kostanjevem pikniku. Kostanj je

škrobno živilo, saj vsebuje okoli 45 %

škroba. Ima zelo malo maščob (okoli 2

%) in približno 6 % beljakovin. Bogat

je z nekaterimi vitamini skupine B,

predvsem z vitaminom B6, ima pa tudi

nekaj C- in A-vitamina. Oskrbel vas bo

tudi z nezanemarljivo količino folne

kisline, kalijem, fosforjem in številnimi

pomembnimi elementi v sledovih.

Zaradi svoje sestave in prehranske

vrednosti je zelo primerna hrana za

otroke, športnike, starejše in vse, ki so

izpostavljeni večjim telesnim naporom.

Kljub temu da lahko jeseni svež

kostanj kupite v trgovini ali na tržnici,

vam vseeno priporočamo, da ga

naberete sami. Jesenske sobote so

namreč kot naročene za dopoldanski

sprehod po gozdu in nabiranje

kostanja, popoldnevi pa za kostanjeve

piknike ob ognju, ki se zavlečejo še

pozno v noč. Če napečete preveč

kostanja, slednji je namreč zelo na-

siten, ga lahko shranite še za mrzle

zimske dni. Že pečenega oluščite in

spravite v plastične vrečke za shranje-

vanje, dobro zaprete in daste v zamr-

zovalnik. Ko se vam pozimi zahoče

nekaj jesenskega, ga preprosto vza-

mete iz zamrzovalnika, stresete v

ponev in daste v ogreto pečico. Čez

približno 20 minut je kostanj ravno

takšen, kot če bi ga pravkar spekli.

ZDRAVILNE LASTNOSTI KOSTANJA

Poznavanje zdravilnih učinkov kostanja

sega daleč v zgodovino, saj so jih poz-

nali že stari Grki, danes pa so njihova

znanja o kostanju podprli tudi številni

znanstveni poskusi. Kostanjevo listje

se v zdravilstvu uporablja predvsem za

zdravljenje dihalnih in želodčnih

bolezni, posušeno pa vam bo v obliki

poparkov in obkladkov pomagalo

blažiti simptome bronhitisa, umirja pa

tudi napade oslovskega kašlja. 

Ob vsem ne smemo pozabiti tudi na

zdravilnost in blagodejnost kostan-

jevega medu, ki ga čebelarji točijo že v

zgodnjem poletju. Kostanjev med je

zaradi svojega posebnega grenko-

sladkega okusa in blagodejnega

učinka na dihala med ljudmi še

posebno cenjen. 

DIVJI KOSTANJ

Ko pa že govorimo o zdravilnih učinkih

kostanja, nikakor ne smemo spregle-

dati kostanjevega bratranca, divjega

kostanja. Spomladi ste se med spre-

hodom po parku gotovo ozirali za nje-

govimi čudovitimi grozdastimi cvetovi

in kakšnega odnesli celo domov. Divji

kostanj se v ljudskem zdravilstvu

uporablja za blaženje številnih bolezni.

KOSTANJEV KOMPOT
Debele kostanje olupite in prevrite v
čisti vodi toliko, da jim lahko odstranite
tanko spodnjo kožico. Nato jih kuhajte
do mehkega v čisti vodi, ki ste ji dodali
malo limoninega soka. Za 1 kg kostanja
vzemite pol do 1 kg sladkorja, ki ga po-
lijte z 1 l ali več vode. Ko sladkor zavre in
se raztopi, mu dodajte malo limoninega
soka in dajte vanj kuhan in odcejen ko-
stanj. Kostanj v sladkorni raztopini samo
prevrite, potem postavite na hladno in
popolnoma ohlajenega zložite v koza-
rec, dobro zaprite in kuhajte v sopari 20
minut pri 80 stopinjah Celzija.

KOSTANJEVE KOPELI
Svež kostanj narežemo na drobne
koščke in jih skuhamo (po želji lahko do-
damo tudi nasekljane kostanjeve liste),
dokler ne dobimo goste tekočine, ki ji
dodamo toplo vodo. Mešamo tako
dolgo, da se speni, in jo dodamo kopeli.
Pomaga pri revmatičnih obolenjih, pri
protinu, ozeblinah, ledvenem useku,
povečani prostati. Sedežna kopel po-
maga pri hemoroidih. Kopeli za stopala
dodajte še žličko timijana (listov).
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Med drugim pri poškodbah in zvinih, hematomih, boleči-

nah v hrbtu, revmi, obolenju ven, oteklinah po operaciji ali

zaradi poškodbe. Nekoč pa so iz listov divjega kostanja

izdelovali celo sirup proti kašlju. Danes se za zdravljenje

uporablja le še posušena semena divjega kostanja. ESCOP

(Experiment Station Committee on Organization and Pol-

icy, Znanstvena posvetovalna komisija za zdravljenje z

rastlinami) priporoča uporabo semen divjega kostanja pri

kroničnih obolenjih ven, kot so krčne žile, bolečine ali

občutek teže v nogah, pa tudi pri oteklinah, krčih in srbenju. 

SKRIVNOST V SLADKI KAPLJICI

Ni jeseni brez temno rdečega mošta. 

Seveda pa ob pečenem kostanju v jesenskih popoldnevih

ne smemo pozabiti na še nekaj tipično jesenskega - mošt.

Grozdni sok, iz katerega z natančno nadzorovanim in us-

merjenim procesom alkoholnega vrenja vinarji pridelujejo

vino. Po starem ljudskem izročilu naj bi 11. novembra svet-

nik Sveti Martin iz Toursa, zavetnik vinogradnikov in vinarjev,

mošt spremenil v vino. Ta dan imenujemo martinovo. In na

ta praznik na mizi ne sme manjkati pečena gos, ki jo lahko

letos nadevate recimo s kostanjevim nadevom. 

GROZDJE OČISTI TELO 

Ljudje vinsko trto in njene plodove - grozdje uporabljamo že

skozi vso zgodovino človeštva. O grozdju in vinu lahko

beremo v svetem pismu, poznali pa so jo celo že stari

Egipčani. Sicer pa je prvotna domovina vinske trte okolica

Kavkaza za Črnim morjem. Danes poznamo več tisoč vrst

grozdja in več tisoč vrst vina. Ob vsem pa ne smemo poz-

abiti na grozdje, ki je eno najbolj zdravilnih sadežev, saj

lahko z njim zdravimo celo vrsto bolezni. Ena izmed pre-

prostih diet je, da jeseni, ko je grozdja na pretek, štirinajst

dni jemo izključno samo grozdje. Na ta način očistimo telo

vseh strupov, kar pomaga pri vsem; pri revmi, protinu, pri

srčnih boleznih, jetrnih in želodčnih boleznih, če imamo pre-

več kisline v želodcu … Vse to lahko odpravimo ali pa vsaj

delno »popravimo« s takšno kuro. Hvaležna nam bo tudi

naša koža, mi pa bomo zadovoljni, saj bo postala čista in si-

joča.

Povzeto po Reviji Wellness.
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ALI STE VEDELI …
• da užitni kostanj, pravi kostanj ali maron (Casta-
nea vesca/sativa) sodi k družini bukev in ni v so-
rodu z divjim kostanjem? 
• da so pripravki s kostanjem lahko nevarni za ljudi,
ki imajo težave s strjevanjem krvi? 
• da kostanji v omarah odganjajo molje?

KOSTANJEVA TORTA
Stepite 6 jajc s 6 žlicami sladkorja,
dodajte 150 g mletih orehov, 100 g
stopljenega masla in 1 žlico moke.
Testo pecite v namazanem modelu
za torte na 180 stopinj Celzija. Po-
sebej vmešajte 200 g masla z 200 g
sladkorja v prahu, dodajte skuhan
in pretlačen kostanj (1 kg), eno
žlico ruma in vanilin sladkor. Pe-
čeno testo razrežite na dva dela in
ga nadevajte. Na pari ob neneh-
nem mešanju raztopite sladkor, čo-
kolado in maslo. S to glazuro
premažite kolač. Torto okrasite s
celim kuhanim kostanjem.

NADEVANA GOS ALI RACA K  MLADEMU VINU
Kilogram kuhanega kostanja olupite in ga dobro zdrobite. V večji
skledi ga dobro zmešajte s šestimi skodelicami kruhovih kock, sto-
pljenim maslom, polovico čebule, žlico mešanice začimb za peru-
tnino, soljo in sesekljanim peteršiljem. Z dobljeno mešanico
nadevajte raco ali gos. 

ZDRAVJE V TOPLI SKODELICI ČAJA
Čaj iz listov: Čajno žličko posušenih kostanjevih li-
stov prelijemo s skodelico vrele vode in pustimo
10 minut, nato precedimo. Čaj sladkamo z
medom. Tak čaj raztaplja sluzi in pomaga pri iz-
kašljevanju.
Čaj iz cvetov: 2 čajni žlički cvetov prelijemo z 1/4
vrele vode. Pijemo 2 skodelici čaja, ki pomaga pri
venah. Pospešuje pretok krvi in s tem preprečuje
zastajanje krvi.
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NOVO ŠOLSKO LETO NA OSNOVNI ŠOLI

SELNICA OB DRAVI
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Po dvomesečnih počitnicah smo 1.

septembra tudi mi – učenci in delavci

Osnovne šole Selnica ob Dravi – zako-

rakali v novo šolsko leto. Brezskrbnost

in sproščenost, ki sta ju v učencih

pustila dva meseca brezdelja, so

nadomestili novi izzivi, odgovornosti in

obveznosti. Te smo delavci šole skrbno

načrtovali že konec preteklega in pred

začetkom novega šolskega leta. 

1. šolski dan smo učence centralne

šole že tradicionalno pričakali pred

vhodom v šolo, kjer so jih sprejeli stari

oziroma novi razredniki. Še posebej

svečano smo medse sprejeli naše na-

jmlajše učence – prvošolce, ki so bolj

ali manj pogumno stopili novim dogo-

divščinam naproti. Po nekaj dnevih so

naši 'mezinčki' že usvojili šolski ritem

in se vživeli v življenje in delo naše

šole. Tako kot smo se morali tudi vsi

drugi.

Kaj bomo v tem šolskem letu

počeli? 
Obvezne učne vsebine, ki nam jih

narekujejo učni načrti, bomo skušali iz-

vajati čim bolj pestro in raznoliko ter s

tem učence motivirati za aktivno sode-

lovanje pri pouku. Nadaljevali bomo

poučevanje v obliki timskega pouka v

različnih razredih. Slednji je zagotovo

ena izmed najkvalitetnejših oblik med-

predmetnega povezovanja in je nastal

z namenom oblikovanja in doseganja

skupnih ciljev ter predvsem iz

prepričanja, da timsko načrtovanje

prispeva h kakovostnejšemu pouče-

vanju in učenju, saj ima neki skupen

cilj. Mnogi naši bivši učenci se prav

timskega pouka spominjajo kot enega

najboljših oblik sodelovalnega učenja.

V mesecu novembru bomo npr. izvajali

timski pouk v 9. razredu na temo As-

tronomija. 

Od 5. do 9. razreda bomo pri izbranih

predmetih že drugo leto zapored izva-

jali fleksibilni predmetnik. Omogoča

drugačno razporeditev tedenskega

števila ur pouka, in sicer tako, da se en

predmet poučuje prvo polovico leta,

drugi pa drugo. Temeljni cilji tovrstnega

poučevanja so povečati raznolikost

metod in oblik dela pri učenju in

poučevanju, učinkoviteje izvajati 

vzgojno-izobraževalno delo, izboljšati

rezultate v znanju, predvsem pa s tem

razbremeniti učence. 

Delo z učenci bomo diferencirali tudi

glede na njihove zmožnosti. Tako

bomo izvajali notranjo in fleksibilno

diferenciacijo ter diferenciacijo v obliki

nivojskega pouka. Da bo učencem

učna snov tudi vizualno in slušno zan-

imivejša, bomo pri poučevanju

uporabljali še štiri dodatne interaktivne

table, ki so pridobitev tega šolskega

leta. 

Razvijali bomo kulturo branja in pisanja

ter v sodelovanju z Zavodom RS za

šolstvo izvajali inovacijski projekt Bralni

klubi kot spodbuda branju. V bralnih

klubih bomo skupaj brali knjige po

izboru učiteljic ali učencev, se pogo-

varjali o prebranih knjigah, vsebino

razširili na aktualno dogajanje, poudar-

jali vzgojne teme, se ob knjigah nefor-

malno družili … Za vzpostavljanje

pristnejših odnosov med učenci

samimi bomo priredili tudi bralne

večere, na katerih bodo učenci višjih

razredov brali mlajšim.

Skrbeli bomo za osnovno varnost

našega skupnega bivanja ter uresniče-
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vali naša nova šolska pravilnika, ki smo

ju oblikovali in sprejeli v preteklem

šolskem letu, in sicer z namenom ure-

sničevanja učinkovite in zaželene vz-

goje. To sta Vzgojni načrt in Pravila

šolskega reda OŠ Selnica ob Dravi. S

prvim smo opredelili temeljne vred-

note, vzgojne dejavnosti in načela

šole, z drugim pa dolžnosti in odgov-

ornosti učencev, načine zagotavljanja

varnosti, pravila obnašanja, ravnanja

ipd. Oba dokumenta sta nastajala v

sodelovanju učencev, staršev in

strokovnih delavcev šole ter ob up-

oštevanju omogočata kvalitetno

preživljanje časa vseh, ki na šoli de-

lamo, se učimo in ustvarjamo. 

Kot že vrsto let zapored bomo skrbeli

za to, da bodo učenci odraščali v šoli,

ki je prijazna tudi zdravju in okolju. Os-

rednja tem Zdrave šole bo tokrat

»Odnos – si«, v okviru EKO-šole pa

bomo posebno pozornost še vedno

namenjali podnebnim spremembam.

Uvedli bomo nekaj novih projektov,

delavnic, športnih dogodkov in vsebin

iz vseživljenjskega učenja … Čim več

ur bomo preživeli v naravi in naših

dveh učilnicah v šolskem parku. Cilje

trajnostnega razvoja se bomo trudili

vključevati v vsak korak na šoli. 

Večina učencev od 1. do 6. razreda bo

delo po zaključenem rednem pouku

nadaljevala v oddelkih podaljšanega

bivanja, ki so prav tako ponos naše

šole. Podaljšano bivanje je celovit vz-

gojno-izobraževalni proces, v katerem

se prepletajo številne dejavnosti

(prehrana, samostojno učenje, spros-

titvena dejavnost, ustvarjalno preživl-

janje prostega časa …), učenci pa se

bodo imeli tudi v tem šolskem letu po

svojih željah in interesih možnost

vključiti v popestritvene dejavnosti. Kaj

vse bodo tam počeli, bodo že med

letom predstavili staršem in učencem,

v mesecu aprilu pa nas bodo vse pov-

abili še na predstavitev OPB-ja, ki bo

posvečena ekologiji in zdravemu živl-

jenju.

Naše življenje in delo bomo popestrili s

posebnimi dnevi in tedni, kot so npr.

Teden otroka, Teden in Dan pri-

jateljstva, Teden ustvarjalnosti,

Praznični december, Zeleni teden,

EKO-dan, zaključne slovesnosti …

Skrbeli bomo za kvalitetno sodelo-

vanje s starši, za urejenost šolskega

prostora in okolice, povezovali se

bomo s sosednjimi osnovnimi in sred-

njimi šolami, s šolami iz Slovenije in tu-

jine ter z ustanoviteljico Občino Sel-

nica ob Dravi. Še posebej veliko po-

zornosti bomo v tem letu namenili

higieni, in se tako poskušali izogniti

pandemiji nove gripe H1N1.

Z vsemi dejavnostmi, prireditvami in

projekti, ki se bodo izvajali na centralni

šoli, bosta povezani tudi naši po-

družnični šoli – Gradišče na Kozjaku in

Sveti Duh na Ostrem vrhu. V tem

šolskem letu bo na obeh podružnicah

po en kombiniran oddelek, v katerem

bo delo zaradi majhnega števila otrok,

predvsem pa zaradi starostne razlike

med njimi, zelo specifično. 

Pestro in zanimivo pa bo tudi delo v

vseh naših enotah vrtca (centralni

vrtec, enoti Gradišče na Kozjaku in

Sveti Duh na Ostrem vrhu), ki skupaj

štejejo kar devet skupin. Tri od teh se

nahajajo v stavbi centralne šole, zaradi

česar smo šolarji z našimi najmlajšimi

še bolj povezani. 

Iz vsega omenjenega je razvidno, da si

bomo vsi členi Osnovne šole Selnica

ob Dravi (centralna šola, podružnici,

vse enote vrtca) prizadevali za čim bolj

kakovosten pouk, v katerega bomo

vključevali tudi pestro paleto drugih

dejavnosti. S tem bomo šolsko leto

2009/10 zaključili zadovoljni in z veliko

utrjenega ali na novo usvojenega

znanja.

Maja Vačun, knjižničarka 

Fotografije: arhiv OŠ

Selnica7:Selnica  22.9.2009  12:26  Page 17



1 8   Selniške novice -  S E P T E M B E R  2 0 0 9

PROJEKTNO UČNO DELO V ODD-

ELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA

NA OŠ SELNICA OB DRAVI

Na naši šoli učitelji podaljšanega bi-

vanja že vrsto let z učenci načrtujemo

in izvajamo timske projekte vseh odd-

elkov podaljšanega bivanja od 1. do 5.

razreda, ki jih zaokrožimo s skupno

prireditvijo, na kateri projekt pred-

stavimo staršem in učiteljem. S tem

vedno znova dokazujemo, da po-

daljšano bivanje na naši šoli ni kar

tako. V zadnjih letih so naše prireditve

postale pomemben dogodek v

šolskem koledarju, ki napolni šolsko

telovadnico in navduši naše goste,

tako da je to obenem najboljša

priložnost za promocijo našega dela,

na podlagi katere nam lahko starši

tudi v prihodnje z veseljem zaupajo

svoje otroke.

V preteklih letih smo izvedli projekte

Jabolko, Zdravje na krožniku, Čebela,

Ko travnik oživi, Evropa se igra in lan-

skoletni projekt, ki smo ga poimenovali

Ko pravljice oživijo in smo z njim

popestrili dogajanje ob Letu knjižnih

junakov na naši šoli. 

Tudi letos smo se z našim projektom

vključili v celoletno dogajanje, ki smo

ga že drugo leto namenili bralni pis-

menosti in spodbujanju bralnega in-

teresa z nadaljevanjem inovacijskega

projekta Leto knjižnih junakov. V ta

namen smo si v podaljšanem bivanju

za naše knjižne junake izbrali živali iz

pravljice Svetlane Makarovič Živalska

olimpijada, ki so nas spremljale skozi

vse šolsko leto kot naše maskote na

Mini olimpijadi OPB-ja in na kvizu

OPB-ja Lepo je biti bralec kot figure

naše stenske dekoracije v jedilnici, ki

smo jo skozi letne čase oblikovali

učitelji podaljšanega bivanja, in kot

glavni junaki našega osrednjega pro-

jekta OPB-ja, ki smo ga tokrat poimen-

ovali Selniške živali gredo na

olimpijado. 

Posamezni učitelji podaljšanega bi-

vanja načrtujemo še dodatne projekte.

Tako sva na primer lani učiteljici OPB-

ja 1. razredov z vsemi učenci pripravili

igrico Snežinka Pepinka, letos pa smo

tri učiteljice 1. in 2. razredov OPB-ja

prav tako z vsemi prvo- in drugošolci

izvedle božično-novoletni koncert

Obisk pri babici Zimi. 

Projektno učno delo v podaljšanem bi-

vanju povezuje tako učence po-

daljšanega bivanja kot nas učitelje in

pred nas vedno znova postavlja

mnoge izzive, s pomočjo katerih pro-

fesionalno rastemo, izboljšujemo

kvaliteto našega dela ter razvijamo

koncept dela v podaljšanem bivanju.

1. MINI OLIMPIJADA OPB-ja

Začetek novega šolskega leta so prav

gotovo zaznamovale četrte šolske

olimpijske igre. V času od 29. septem-

bra do 3. oktobra so učenci naše šole

merili svoje moči v različnih športnih

igrah. Nekateri so dosegli boljše rezul-

tate kot drugi, prav vsi pa smo te dni

živeli v športnem duhu in spoštovali

moto: fair play je srce športa. Tudi odd-

elki podaljšanega bivanja smo se ak-

tivno vključili v izvedbo četrtih šolskih

olimpijskih iger, in sicer z MINI OLIMPI-

JADO OPB-ja, ki smo jo pripravili

učitelji in učenci OPB-ja od 1. do 5.

razreda. 

Ker smo v letošnjem šolskem letu

nadaljevali projekt bralne pismenosti in

leta knjižnih junakov, smo se v odd-

elkih podaljšanega bivanja »spopri-

jateljili« s knjigo Svetlane Makarovič:

Živalska olimpijada. Pravljica  nam je

bila v veliko pomoč pri sami izvedbi

mini olimpijade. Tako smo skupaj z

učenci izdelali transparente z izbrano

maskoto živali iz pravljice za

posamezni razred, vsak učenec pa je

naredil tudi svojo zastavico. Učenci so

se po posameznih razredih pomerili v

treh različnih šaljivih štafetnih igrah

(slalom med kiji z žogo skokico, pre-

našanje žogic na loparju in tek skozi

obroče), in sicer veveričke proti

miškam, hrčki proti vidram, srne proti

divjim mačkam, zajci proti jazbecem in

medvedi proti merjascem. Učenci so

dali vse od sebe, ekipe so delovale

povezano in usklajeno, telovadnica pa

je za eno uro vršala od navijanja, plap-

olanja zastavic in olimpijskih barv

majčk, ki so jih učenci prejeli ob

otvoritvi šolskih olimpijskih iger. 

PODALJŠANO BIVANJE 

NA NAŠI ŠOLI NI KAR TAKO

NAVIJAŠKA
Gremo v Pohorland,

gremo, gremo v Pohorland,

gremo v Pohorland,

gremo v Pohorland.

Radi imamo olimpijade,

ker so dobre kot čokolade.

Je, ov, olimpijade,

ov, ov, ov, čokolade.

Jov, jov, jov, to je šov.

Miši, hrčki, divje mačke,

veverice, zajci in merjasci.

Tu so še medvedi, jazbeci in vidre,

manjkajo še srne, da se vse obrne.

Jov, jov, gledali ste šov!
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Cilj mini olimpijade ni bil tekmovanje,

zato so bili na koncu vsi učenci

zmagovalci in so prejeli v znak sode-

lovanja in za spomin tudi vsak svojo

ročno izdelano medaljo. Predvsem je

bil naš namen spodbuditi učence h

gibanju, k želji po športu, zabavi in ak-

tivnostih v športnem duhu. Ver-

jamemo, da nam bo ta dogodek ostal

v lepem spominu, učenci po-

daljšanega bivanja prihodnjih gen-

eracij pa se bodo na mini olimpijadi

srečali spet čez štiri leta. 

2.OBISK PRI BABICI ZIMI 

(božično-novoletni koncert)

Mesec december vedno znova prinaša

s seboj pravljično razpoloženje in v

srcih ljudi se prižigajo drobne želje in

pričakovanja. Prav zato smo se

učiteljice oddelkov podaljšanega bi-

vanja prvega in drugega razreda (Lad-

ica Milošević, Anica Robič in Andreja

Robič) odločile, da bomo v mesecu

decembru z učenci pripravili božično-

novoletni koncert za starše in učitelje

naše šole ter tako še polepšali čas pri-

hajajočih praznikov. 

Na koncert, ki smo ga poimenovali

Obisk pri babici Zimi, idejo zanj pa

smo si izposodili pri glasbeni pravljici

Mire Voglar, Živali pri babici Zimi, smo

se temeljiteje začeli pripravljati v

mesecu novembru. In zakaj smo ga

tako poimenovali? Zato, ker se učenci

zmeraj zelo razveselijo, ko jim babica

Zima pošlje prvi sneg. Gozdne živali,

ki so nastopale na našem koncertu, pa

se snega niso tako veselile, saj jim je

ta prinesel mraz in lakoto, zato so

prišle k babici Zimi po topla oblačila.

S pesmicami o živalih, ki so jih učenci

prepevali na koncertu,  jim je babica

Zima zmeraj priskočila na pomoč. Po-

darila jim je topla oblačila in  jih

nahranila, živali pa so se lahko pri njej

tudi pogrele. Tako je bilo na koncertu

slišati vrabčkovo zimsko pesem in

pesmico o ježku, ki je potrkal na kočo

babice Zime ter prosil za toplo sukn-

jico, pa tudi sivi volk s pesmico Kram-

pata campata se je ob zvokih bobnov

močno oglašal in prosil za topel kožuh.

Učenci so zapeli še o zajčku in vev-

erici, vsi pa poznate tudi tisto ljudsko o

lisički, ki je od babice Zime dobila

posebej lep zimski kožuh s prelepim

košatim repom. Tudi  plaha srnica in

premraženi medved, za katerega je

imela babica Zima pripravljen največji

in najtoplejši kožuh, sta se  ji zahvalila

za topla oblačila. 

Učenci so ob petju pesmic igrali na in-

strumente, ki so jih sami izdelali, in na

Orffove instrumente, slišali pa smo tudi

zvoke kitare, harmonike in blok flavte.

Zelo smo bili veseli, da nam je s

klavirsko spremljavo na pomoč

priskočila tudi učiteljica glasbe Urška

Sedič. 

Babica Zima nam je na koncu oblju-

bila, da se bo potrudila in naskubla to-

liko belega puha, da se bodo lahko

otroci veselili na snegu vse do pom-

ladi. V zahvalo za to so ji učenci zapeli

še nekaj pesmic o zimi, snežinkah in

zimskem veselju otrok. Pisali pa smo

tudi Božičku, da si želimo, naj v čarob-

nih prazničnih večerih zunaj zapade

veliko snega in smo mu v ta namen za-

peli pesmico. 

Za konec smo se prijeli za roke in za-

peli božično pesem Počasi naletava

sneg, pesem, ki govori o sreči, miru in

ljubezni za vse ljudi sveta. Ko so iz-

zveneli zadnji zvoki klavirske spreml-

jave, nas je navdušeno občinstvo

nagradilo z gromkim aplavzom. 
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3.PROJEKT OPB-ja SELNIŠKE 

ŽIVALI GREDO NA OLIMPIJADO

Učitelji podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda smo se

letos z učenci v mesecu aprilu in začetku maja posvetili

izvedbi projekta, ki smo ga poimenovali Selniške živali

gredo na olimpijado. 

Priprave na projekt smo učitelji začeli že prej, saj smo si z

zamislijo o predstavi, v kateri bodo lahko sodelovali vsi

učenci, postavili nov izziv, ki je od nas zahteval že v fazi sno-

vanja dosti inovativnosti in kreativnosti. Tako so tri učiteljice

staknile glave in iskrile svoje ideje ter po literarni predlogi

pravljice Svetlane Makarovič Živalska olimpijada ustvarile

izviren scenarij za predstavo, ki so jo poimenovale Selniške

živali gredo na olimpijado, ter nam predstavile, kako so si

zamislile potek dogajanja na odru. Drugi člani aktiva učitel-

jev podaljšanega bivanja smo bili navdušeni, utrnila se je še

kaka dragocena ideja, razdelili smo si naloge, se dogovorili

za časovni okvir in se lotili dela s svojimi učenci. 

Vsak oddelek je pripravil dve točki, eno nespretno in eno

spretno, saj je zaljubljeni robot Dolfe, ki je bil odgovoren za

razdelitev tekmovalcev, pomešal podatke in naredil zmešn-

javo. Tako so se morale na primer miške in veverice znajti v

dvigovanju uteži, hrčki in vidre pa v ritmični gimnastiki. Pre-

senečene živali so bile sprva zmedene in nerodne, toda

druge živali so jih spodbujale in vsem po vrsti je uspelo, da

so se dobro znašle, tako da so požele aplavze publike, po-

hvale reporterjev in si vse priborile zaslužene pokale, ki so

jih na oder prinesli predstavniki živalskih ekip. Pridružila pa

se jim je še sraka, s katero so vsi nastopajoči zapeli in

deklamirali navijaško pesem Gremo v Pohorland, ki je dodal

naši prireditvi piko na i. 

Šolsko telovadnico je tako za eno šolsko uro preplavila

sproščena, razigrana in nalezljiva energija stopetdesetih

otrok, ki so dali vse od sebe in navdušili tako starše kot nas

učitelje, ki smo še enkrat doživeli in dokazali globino

pedagoške misli: »Če hočeš učencu kaj dati, mu daj nav-

dušenje!« 

4. KVIZ OPB-ja LEPO JE BITI BRALEC

V začetku junija smo v oddelkih podaljšanega bivanja

izvedli še zadnji dan dejavnosti v tem šolskem letu, ki je bil

posvečen zaključku šolskega projekta Bralna pismenost in

leto knjižnih junakov. Učenci od 1. do 5. razreda so tek-

movali v knjižnem kvizu in odgovarjali na vprašanja iz knjig

o svojem izbranem knjižnem junaku ter tudi o splošnem

znanju o pravljicah in pesmicah, ki so jih obravnavali vse

šolsko leto. Tekmovalci so se pri kvizu odlično odrezali, vsi

učenci pa so jih pri tem navdušeno spodbujali. Za uspešno

sodelovanje je na koncu vsak razred prejel spominsko priz-

nanje.

Andreja Robič in 

Ladislava Milošević, 

učiteljici v OPB

Foto: arhiv OŠ
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Novo šolsko leto se ni pričelo le za

učence in strokovne delavce OŠ Sel-

nica ob Dravi, temveč tudi za otroke in

strokovne delavce centralnega vrtca in

obeh podružničnih enot. 

S pridihom jeseni smo se vrnili v naše

igralnice. Zelo veseli smo, da se je

število oddelkov vrtca povečalo še za

eno skupino otrok. Kar nekaj otrok je

novincev, ki potrebujejo posebno skrb

in pozornost vzgojiteljic, da se pri-

vadijo na povsem drugačno okolje in

dnevno rutino v vrtcu. Na drugačno

okolje so se morali privaditi tudi otroci

treh skupin, ki imajo svoje prostore v

šoli. A so že prvi dnevi našega spoz-

navanja in druženja pokazali, da smo

prav vsi otroci teh treh skupin postali

ena sama velika družina, da smo pri-

jatelji, ki se preprosto imamo radi. 

Za novo šolsko leto smo izbrali projekt

Zdrav vrtec. Vse leto bomo izvajali de-

javnosti, ki so povezane z zdravo

prehrano in gibanjem. Zavzemali se

bomo za prijetno in varno okolje, za

dobre medsebojne odnose, za higieno

rok, zob in prostorov, skratka, trudili se

bomo vzpostaviti spodbudno okolje,

kjer zdravje nastaja in se krepi. Kmalu

nas bo obiskal kuhar Jaka, ki bo sku-

paj z nami uresničeval zastavljene cilje.

Kdo je Jaka in kaj vse bo z nami počel,

boste izvedeli drugič.

Pomembna pridobitev za otroke vrtca

v šoli so nova zunanja igrala v šolskem

parku. Slavnostni prevzem igral je bil

šele v torek, 8. septembra, ko je igrala

uradno predal selniški župan g. Jurij

Lep, a jih otroci z navdušenjem

uporabljajo že od prvega dne novega

šolskega leta. Nakup igral je v celoti

omogočila Občina Selnica ob Dravi; za

to se ji najlepše zahvaljujemo – pred-

vsem otroci, katerim prav igra pred-

stavlja smer za srečno otroštvo in

osnovno potrebo za njihov razvoj.

Anica Robič in Jožica Perc, 

vzgojiteljici

VRTEC SELNICA OB DRAVI
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Šolsko leto smo na podružnici Sveti

Duh na Ostrem vrhu pričeli nekoliko

drugače. Takoj ko nam je pomočnica

ravnateljice gospa Marija Pupaher pre-

brala misli ministra za šolstvo in šport

in nam zaželela veliko uspehov v

novem šolskem letu, nismo sedli v

šolske klopi, temveč smo se podali v

naravo. Na poti do cilja so nas čakale

različne zanke in uganke. Medtem ko

smo iz narave črpali dodatno energijo

za začetek šolskega leta, smo prišli na

cilj. Tam so se med vejami skrivali

baloni različnih barv in velikosti. »Kaj z

njimi?« so se vprašali otroci. Ideja je

bila, da nanje napišemo skrite misli in

želje za novo šolsko leto ter jih spus-

timo v zrak. Pot balonov v nebo so

spremljali nasmejani obrazi in vriski

otrok ter zadovoljstvo staršev. Misli in

želje smo zapisali tudi na plakat, ki nas

bo vse šolsko leto spremljal in opom-

injal, kaj smo si naložili in obljubili prvi

šolski dan. 

Tako sproščeno kot ta dan pa se bomo

s starši družili še na kostanjevem

pikniku, adventnih delavnicah, ob

srečanju z dedkom Mrazom, ma-

terinskem dnevu in ob pravljičnem za-

ključku šolskega leta.

Nevenka Sagaj, vzgojiteljica, 

in Damjana Očko, učiteljica 
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PRVI ŠOLSKI DAN NA PODRUŽNICI 

SV. DUH NA OSTREM VRHU
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V lepem, neokrnjenjem okolju, ob-

danem s travniki, pašniki in gozdovi,

stoji stavba podružnične šole in vrtca

Gradišče na Kozjaku. V ta hram

učenosti prihajajo predšolski in šolski

otroci. Vseh skupaj je štirinajst. Pouču-

jeva jih vzgojiteljica in učiteljica, za nas

pa skrbi še kuharica, ki opravlja tudi

delo čistilke. 

V enoto vrtca na Gradišču je letos

vključenih 7 otrok in tvorijo starostno

kombinirani oddelek. V tem oddelku se

izvaja krajši vzgojni program. Otroci, ki

prihajajo v vrtec, niso prisotni zaradi

potrebe po varstvu, temveč zaradi vz-

gojno-izobraževalnega procesa, ki so

ga deležni v štiriurni dnevni prisotnosti.

Starši teh otrok se zavedajo prednosti

organizirane vzgoje za otrokov skladni

razvoj. Z organiziranimi dejavnostmi in

spontanimi igrami sledimo otrokovemu

zaznavno-gibalnemu, socialnemu,

emocionalnemu in spoznavnemu

razvoju.  

Poseben je tudi oddelek šole, saj

združuje v enem oddelku učence treh

razredov. Letos poteka kombiniran

pouk za prvi, drugi in četrti razred.

Delo v oddelku je pestro in zanimivo.

Učenci se ob takem načinu dela hitro

navadijo samostojnosti in potr-

pežljivosti. Ker nas je malo, je pristop

zelo individualen. 

Na podružnici Gradišče na Kozjaku sta

vrtec in oddelek šole tesno povezana.

Vzgojiteljica in učiteljica velikokrat sku-

paj načrtujeva nekatere dejavnosti. V

lanskem šolskem letu smo skupaj

izpeljali projekt Darovi narave, ki ga

bomo nadaljevali tudi letos. V okviru

projekta smo se veliko ukvarjali z nar-

avnimi proizvodi, kuhali marmelado,

nabirali zelišča, pripravljali čaje, pletli

košare iz šibja. Ob tem smo imeli tudi

podporo staršev, ki so nam velikokrat

priskočili na pomoč tako s pridelki kot

z nasveti. Na splošno je prispevek

staršev na podružnici zelo velik, vedno

so pripravljeni na sodelovanje in jim ni

škoda časa, ki ga preživijo skupaj z

otroki v šoli ali vrtcu. Na vseh

delavnicah in prireditvah imamo nad-

povprečen odziv, pridružijo se nam

tudi babice, dedki. Na začetku oktobra

vsako leto priredimo kostanjev piknik,

na katerem se nas vedno zbere polno

igrišče. Šola in vrtec sta velikokrat

središče dogajanja v kraju, saj drugih

pomembnih objektov tukaj ni. 

Prvi šolski dan letošnjega šolskega

leta smo se vsi skupaj zbrali ob deseti

uri, prisotne je pozdravila tudi rav-

nateljica šole ga. Jožica Ozmec. Po

pozdravu so se starši in otroci iz vrtca

preselili v igralnico, kjer so nadaljevali

spoznavno srečanje, obudili so spomin

na počitnice, zgubali ladjice in barvali

ribice.  Šolarji smo medse sprejeli dve

prvošolki. Deklicama smo pokazali

učilnico in kotičke v šoli. Po malici smo

prebrali zgodbo o volku, ki se je naučil

brati, in si izdelali varovalne ovitke za

knjige. 

Po nekaj dnevih smo se že navadili na

delo v šoli in se že uspešno prebijamo

skozi učno snov. Da pa nam čas pri-

jetneje mine, si dneve popestrimo še z

igro na igrišču, kjer lovimo še zadnje

sončne žarke. 

Dragica Polanec, vzgojiteljica, in

Mateja Grum, učiteljica

Foto: arhiv OŠ

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC

GRADIŠČE NA KOZJAKU

Občina Selnica ob Dravi bo kot

vsako leto gostila predstavo v

okviru, tokrat že 44. Borštnikovega

srečanja. Predstavo »Čistilka in

predsednik uprave« v izvedbi Mojce

Partljič, si bomo lahko ogledali v

nedeljo, 25. Oktobra 2009, ob 17. uri

v Slomškovem domu v Selnici ob

Dravi. Vstop prost. Vljudno vabljeni.

NAPOVEDUJEMO BORŠTNIKOVO SREČANJE
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Svet živi v strahu pred novo gripo. Strokovnjaki napove-

dujejo, da bi se lahko že jeseni vsak tretji na svetu

okužil z novim virusom H1N1. Kako se pred tem varu-

jete vi in vaša okolica?

Virus nove gripe A (H1N1) se širi po vsem svetu. Svetovna

zdravstvena organizacija (WHO) je prvič po letu 1968 raz-

glasila pandemijo nove gripe, imenovane H1N1, to pa še

ne pomeni, da bo gripa zahtevala veliko življenj. Za razgla-

sitev 6. stopnje pripravljenosti se je WHO odločila, ker se

novi virus širi med ljudmi v več kot eni regiji. WHO skoraj

vsak dan poroča o območjih, na katerih na novo odkrijejo

primere okužbe z omenjenim virusom, prav tako pa vsak

dan narašča število obolelih tudi v državah, kjer je virus

prisoten že nekaj časa. V Evropi so potrdili primere okužbe

z virusom nove gripe v 44 državah. Največ primerov bolezni

je še vedno potrjenih v Mehiki, ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji. 

V Sloveniji je bil prvi primer okužbe z virusom nove gripe

potrjen 19. junija 2009, od takrat dalje število okuženih z

virusom A (H1N1) v naši državi narašča ( 24. avgusta 2009

je bilo v Sloveniji zabeleženih 210 primerov nove gripe ).

Strokovnjaki Inštituta za varovanje zdravja RS, Klinike za

nalezljive bolezni in vročinska stanja v Ljubljani ter Min-

istrstva za zdravje stalno spremljajo razmere po svetu in v

Evropi ter dopolnjujejo podatke o širjenju novega virusa

gripe A (H1N1). Sočasno spremljajo tudi kroženje drugih

virusov gripe, ki povzročajo običajno sezonsko gripo. Po

mnenju zdravstvenih strokovnjakov bi z mutacijo oziroma

gensko spremenjenimi virusi gripe lahko prišlo do

množičnega obolevanja (od 5 do 20 in več odstotkov pre-

bivalstva).

Zdravstvene službe že imajo potrebna navodila za

ukrepanje ob sumu in pojavu nove gripe. Načrt pripravl-

jenosti na pandemijo gripe iz leta 2006 je bil že večkrat

spremenjen in dopolnjen. Vlada RS je aprila 2009 ustanovila

medresorsko koordinacijsko skupino, ki bo usklajevala

predlagane dejavnosti in ukrepe ob morebitnem izbruhu

pandemije v Sloveniji. 

Za posameznika in za zdravstveno stroko prehod iz 5. v 6.

stopnjo pripravljenosti ne pomeni nobene spremembe,

razen tega, da je treba še skrbneje upoštevati higienska pri-

poročila in se zavedati, da lahko prav vsak prispeva k ome-

jevanju širjenja virusa. 

Za izvajanje racionalnih preventivnih in zaščitnih ukrepov –

na samozaščitni ravni in ravni ukrepov za zagotavljanje

varnosti in zdravja pri delu v sistemu varstva pred naravn-

imi in drugimi nesrečami – je treba razlikovati med prašičjo

gripo, ki je nalezljiva bolezen prašičev, gripo, povzročeno z

novim virusom gripe A H1N1 in običajno sezonsko gripo,

ki jo že dobro poznamo.

PRAŠIČJA GRIPA, NOVA GRIPA, SEZONSKA GRIPA

Prašičja gripa

Prašičja gripa je nalezljiva akutna virusna okužba dihal

prašičev, ki jo povzroča virus gripe A. Oboleli prašiči običa-

jno izgubijo tek, imajo povišano temperaturo in kašljajo.

Smrtnost pri prašičih je nizka (le 1- do 4-odstotna). Na-

jvečkrat ozdravijo v 7 do 10 dneh. Bolezen se med njimi širi

po zraku, z neposrednim in posrednim stikom ter s prašiči

prenašalci, ki ne kažejo značilnih znakov bolezni. Bolezen

se med prašiči lahko pojavlja vse leto, več primerov pa je je-

seni in pozimi. V številnih državah jih rutinsko cepijo proti

prašičji gripi.  

Najpogostejši povzročitelj prašičje gripe je virus gripe A

H1N1. Med prašiči krožijo tudi drugi virusi gripe A (npr.

H1N2, H3N1, H3N2). Lahko se okužijo tudi z virusi ptičje

gripe in virusi sezonske gripe pri človeku. Prvi virus, ki naj

bi se s človeka prenesel na prašiča, je bil najverjetneje virus

gripe A H3N2. Prašiči se včasih lahko okužijo tudi z več kot

enim virusom naenkrat, zato se lahko geni iz teh virusov

pomešajo. Posledica je lahko nov virus gripe, ki vsebuje

gene različnih virusov. Prašičja gripa se od obolelih prašičev

izjemno redko prenese na ljudi. To velja tudi za tiste, ki de-

lajo na prašičjih farmah in so z njimi v tesnem stiku.

Nova gripa

Nova gripa, povzročena z virusom A H1N1, se lahko pre-

naša s človeka na človeka; to lahko privede do množičnega

obolevanje ljudi za gripo, tudi z visoko stopnjo smrtnosti,

še posebej pri starejših in osebah s kroničnimi boleznimi.

Obsežnost pandemije je težko napovedati, vsekakor pa bo
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ta odvisna od stopnje kužnosti virusa, odpornosti ljudi,

navzkrižne zaščite s protitelesi, ki nastanejo ob sezonski

gripi, in človeka samega.    

Novi virus gripe A H1N1 se prenaša s stikom s človekom,

ki je okužen s tem virusom. Prenaša se na enak način kot

virusi običajne sezonske gripe. Bolezen poteka s podobn-

imi znaki kot sezonska gripa. 

Sezonska gripa

Običajna sezonska gripa je akutna virusna okužba, ki

prizadene predvsem dihala in se pojavlja vsako leto v zim-

skih mesecih. Povzročajo jo virusi gripe tipov A in B. Virus

gripe tipa C povzroča le blage okužbe zgornjih dihal, pred-

vsem pri otrocih.  

Gripa se pojavlja sezonsko in ogroža predvsem starejše in

tiste s kroničnimi boleznimi. Vsako leto zboli 5 do 10

odstotkov odraslih, odstotek pa je večji pri otrocih. Okužbe

z virusi gripe tipov A in B pogosto povzročajo epidemije. Te

se pojavljajo v zimskem času, na severni polobli med sep-

tembrom in marcem, na južni polobli od junija do septem-

bra, v tropih pa vse leto. 

Virusi gripe se prenašajo predvsem s kužnimi kapljicami, ki

se širijo s kihanjem, kašljanjem in glasnim govorjenjem ter

s posrednim (prek rok) ali neposrednim stikom z izločki

dihal bolnika prek onesnaženih površin.

NAČIN OKUŽBE IN ZNAČILNI BOLEZENSKI ZNAKI  

Novi virus gripe A H1N1 se prenaša enako kot virus običa-

jne sezonske gripe: 

• s kužnimi kapljicami, ki nastajajo pri smrkanju, ki-

hanju, kašljanju in glasnem govorjenju, na razdalji do

največ enega metra, torej ob tesnem stiku z osebo, ki je

okužena z novim virusom;

• posredno prek onesnaženih površin in z neposred-

nim stikom s kužnimi izločki dihal. 

Preživetje novega virusa je daljše v okolju z nizko vlažnos-

tjo in v mrazu. Novi virus se ne prenaša s hrano, tako da je

uživanje toplotno dobro obdelanega svinjskega mesa

povsem varno.

Inkubacija (čas od okužbe do prvih znakov bolezni) traja od

24 ur do 5 dni. Kužnost je velika, prenos virusov pa olajšuje

tesen stik. Osebe so kužne že en dan pred začetkom

bolezni, ves čas, dokler so izraženi znaki okužbe, do 7 dni

od začetka bolezni. Kužnost je daljša pri otrocih, tudi 10 dni

in več, in pri osebah z oslabljeno imunostjo.  

Znaki nove gripe so podobni običajni sezonski gripi:

• nenaden začetek z mrazenjem, 

• telesna temperatura več kot 38°C,

• glavobol, 

• bolečine v žrelu,

• suh kašelj,

• bolečine v mišicah in kosteh, 

• utrujenost, izčrpanost. 

Najpogostejša začetna znaka sta glavobol in bolečine v

žrelu. Najizrazitejši znak bolezni je vročina, ki v 24 do 48

urah lahko doseže tudi 41°C. Pri hujši obliki gripe

bolezenske težave trajajo več dni. Telesna temperatura

običajno pade po treh do sedmih dneh, utrujenost, slabo

počutje in kašelj pa lahko trajajo nekaj tednov, običajno dva

do tri tedne.  

Pri osebah, okuženimi z novim virusom, se lahko pojavita

tudi bruhanje in driska. Pri majhnih otrocih okužba lahko

poteka z neznačilnimi znaki in jo je težko ločiti od drugih

virusnih okužb. 

Okužba z novim virusom gripe poteka blago. Podobno kot

velja za običajno sezonsko gripo, se lahko samo pri

posameznih bolnikih, starejših, kronično bolnih in majhnih

otrocih gripi pridružijo težave z dihanjem, tudi pljučnica ali

poslabšanje morebitne kronične bolezni, pri majhnih otro-

cih pa pogosto pride do vnetja srednjega ušesa. 

Ni še znano, katere starostne skupine bo okužba z novim

virusom najbolj prizadela. 

Dosedanje izkušnje oziroma podatki kažejo, da se bo

večina obolelih lahko zdravila doma in da bo le manjši

del bolnikov potreboval bolnišnično oskrbo.

Za zdravljenje in/ali preprečevanje okužbe z novim virusom

gripe so na voljo protivirusna zdravila, ki jih predpiše

zdravnik. Za zdravljenje in/ali preprečevanje okužbe se

uporabljajo protivirusna zdravila, ki vsebujejo oseltamivir

(Tamiflu) ali zanamivir. Zdravila zavirajo razmnoževanje

virusa, zmanjša se količina izločenega virusa in s tem

zmanjša možnost prenosa gripe na osebe v bolnikovi

neposredni okolici. Zato se oseltamivir predpiše vsakemu

bolniku, pri katerem obstaja utemeljen sum, da preboleva

okužbo z novim virusom gripe. Protivirusna zdravila skra-

jšajo in omilijo potek bolezni ter preprečujejo zaplete.

Zdravljenje je treba začeti v prvih 48 urah po pojavu simp-

tomov. Protivirusno zdravilo oseltamivir lahko jemljejo

otroci, ki so starejši od enega leta in odrasle osebe (brez

starostne omejitve). 

PREPREČEVANJE OKUŽBE Z NOVO GRIPO 
Podobno kot pri običajni sezonski gripi se novi virus gripe

prenaša s človeka na človeka s kužnimi kapljicami in prek

površin, onesnaženih s kužnimi izločki dihal. Širjenje okužbe

z novim virusom gripe je mogoče enako kot druge virusne

okužbe preprečiti s splošnimi higienskimi ukrepi, kot so:

1. Pogosto in temeljito umivanje rok z milom in vodo

(vsaj 20 sekund ). Kadar to ni mogoče, roke razkužite z alko-

holnim razkužilom, lahko tudi z robcem, namočenim v alko-

holno razkužilo.

2. Izogibanje dotikanju ust, nosu in oči z neumitimi

rokami.

3. Higiena kašlja. Kadar kašljate ali kihate, si usta pokrijte

s papirnatim robcem. Po uporabi ga odvrzite v koš za

smeti, roke pa si umijte.
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4. Izogibanje stikom z osebami, ki so lahko bolne.

Izogibajte se tesnejšim stikom z drugimi ljudmi, zlasti z os-

ebami, ki so se pred kratkim vrnile z območij, na katerih se

pojavlja nova gripa. Jeseni in pozimi se izogibajte zaprtim

javnim prostorom, v katerih se zadržuje veliko ljudi.

5. Skrbno spremljanje svojega počutja in sprememb

zdravstvenega stanja. Če ste se vrnili z območij, na ka-

terih se pojavlja nova gripa, vsaj 7 dni po vrnitvi pozorno

spremljajte morebitne spremembe zdravstvenega stanja.

Enako velja tudi, če ste bili v tesnem stiku z osebo z

izraženimi znaki akutne okužbe dihal, ki se je vrnila z ob-

močja, na katerem se pojavlja nova gripa, ali z osebo z

izraženimi znaki akutne okužbe dihal, ki je bila v tesnem

stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z novim viru-

som gripe. Ob morebitnih znakih za okužbo z novo gripo

ustrezno ukrepajte. 

6. Samovoljno preventivno jemanje protivirusnih zdravil

ni smiselno. Sami si ne morete postaviti diagnoze nove

gripe. Ustrezno zdravljenje s protivirusnimi zdravili mora po

potrditvi okužbe z novim virusom gripe predpisati zdravnik.

Splošno jemanje tovrstnih zdravil lahko namreč hitro

povzroči pojav virusov, odpornih proti sicer zelo

učinkovitemu zdravilu.

7. Cepiva proti novi gripi še ni. Obstaja samo cepivo proti

sezonski gripi. Cepivo proti novi gripi bo predvidoma na

voljo v jeseni 2009.

RAVNANJE, KO SAMI ZBOLITE ZA 

NOVO GRIPO 
Če ste se pred kratkim vrnili s potovanja iz države, v kateri

se pojavlja nova gripa, ali če opazite znake bolezni,

podobne gripi, kot so mrazenje, visoka vročina, bolečine v

mišicah in kosteh, bolečine v žrelu, suh kašelj, morebitno

bruhanje in driska, utrujenost itd.:

1. Ostanite doma in se izogibajte tesnejšim stikom z

drugimi ljudmi (''samoizolacija''). S tem preprečite šir-

jenje morebitne okužbe z novo gripo. Doma ostanite naj-

manj 7 dni od začetka bolezni in se izogibajte tesnejšim

stikom z drugimi. Če se bolezenski znaki v tem času ne

umirijo, bivanje v domačem okolju podaljšajte. 

2. Po telefonu pokličite svojega izbranega zdravnika.Ta

vam bo dal vsa potrebna navodila za ravnanje, poskrbel za

pravilen odvzem vzorca, ki je potreben za potrditev suma

okužbe z novim virusom gripe, in za zdravljenje. Z njim se

posvetujte tudi o jemanju protivirusnih zdravil in drugih

zdravil za lajšanje težav, ki jih povzroča gripa, pa tudi o je-

manju zdravil zaradi morebitne kronične bolezni. 

3. Dežurnega zdravnika obiščite le ob resnejših

zdravstvenih težavah. Slabo počutje, zmerno povišana

telesna temperatura (do 38°C), nahod in kašelj sami po sebi

še niso vzrok za obisk dežurnega zdravnika. Težave si

poskušajte olajšati brez zdravniške pomoči, tako da poči-

vate, vzamete zdravilo proti vročini, uživate dovolj tekočine,

si pogosteje umivate roke z milom in vodo itd. Vsekakor pa

je treba pri dežurnem zdravniku poiskati pomoč, kadar se

pridružijo še težave z dihanjem, občutek pomanjkanja

zraka, glavobol z bruhanjem, poslabšanje kronične bolezni. 

4. Za zdravljenje bolnika z novo gripo v domači oskrbi

skrbi izbrani osebni zdravnik. Ta je v stalnem stiku z epi-

demiologom območnega zavoda za zdravstveno varstvo.

Epidemiolog območnega zavoda zbere podatke o tesnih

stikih bolnika – o družinskih članih, partnerju in drugih os-

ebah, s katerimi je bil bolnik v tesnem stiku po pojavu

bolezenskih znakov, jim predpiše oz. izda protivirusno

zdravilo (zaščitni odmerek) in jim da navodila za ravnanje.

ZAŠČITNI UKREPI ZA PRIPADNIKE SIL ZA ZA-

ŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ TER DELAVCE

NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN

DRUGIMI NESREČAMI, KI SO ALI BODO PRI

OPRAVLJANJU DELA IZPOSTAVLJENI

MOREBITNI OKUŽBI Z NOVO GRIPO

1. Ocena tveganja za okužbo

Število okuženih z novo gripo se po vsem svetu povečuje,

zato lahko pričakujemo, da bo obolelih za novo gripo

čedalje več tudi pri nas. Bolezen večinoma poteka blago.

Do zdaj so pri nas zboleli le tisti, ki so okužbo prinesli v

državo iz tujine. Pričakuje se, da se bo čez nekaj časa

bolezen začela širiti tudi v Sloveniji, zlasti v hladnejših

mesecih od septembra do marca. 

Zdravstvene ustanove v Sloveniji imajo ustrezna navodila

za diagnostiko in zdravljenje obolelih, vključno z epidemi-

ološko obravnavo oseb, pri katerih je potrjena okužba z

novim virusom, in oseb, ki so bile z njimi v tesnem stiku. 

Tveganju okužbe z novo gripo so zaradi stalnih ali daljših

stikov z osebami z vidnimi znaki akutne okužbe dihal in

vročino, še posebej, če prihajajo z območij, na katerih se

pojavlja nova gripa, in zaradi morebitnega neposrednega

stika z osebami, pri katerih je bil postavljen sum okužbe z

novim virusom gripe ali je bila okužba z njim potrjena, po

sedanji oceni najbolj izpostavljeni:

• prostovoljni gasilci,

• poklicni gasilci,

• jamarski reševalci,

• gorski reševalci,

• kinologi,

• pripadniki enot NUS,

• zaposleni na URSZR.

Pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč ter delavci na

področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so

enako kot zdravstveni delavci in drugi delavci v zdravstvu

nujno potrebni za nemoteno delovanje države v pandem-

skih razmerah, zato bodo po predhodni uskladitvi z Min-

istrstvom za zdravje uvrščeni v skupine, ki bodo prednostno

cepljene proti novi gripi.

2. Dosledno izvajanje samozaščitnih ukrepov

Pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč ter delavci na

področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
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morajo skrbno in dosledno izvajati splošne higienske

ukrepe, kot so umivanje in/ali razkuževanje rok, higiena

kašlja, izogibanje neposrednim stikom z osebami z vidnimi

znaki akutne okužbe dihal in vročino, opazovanje in spreml-

janje sprememb zdravstvenega stanja itd., saj se z njimi

lahko učinkovito prepreči širjenje virusnih okužb, tudi okužb

z novo gripo. 

Pri akutni okužbi dihal z znaki bolezni, podobnimi gripi, naj

pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč ter delavci na

področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami os-

tanejo doma in se posvetujejo z osebnim zdravnikom. Izogi-

bati se morajo tesnejšim stikom z drugimi ljudmi, saj s tem

preprečijo širjenje virusnih okužb, tudi morebitne nove

gripe. 

3. Izvajanje ukrepov v operativnih enotah za zaščito,

reševanje in pomoč

Pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč ter delavci na

področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v op-

erativnih enotah morajo:

• pri neposrednem stiku z osebami z vidnimi znaki akutne

okužbe dihal in vročino, še posebej, če prihajajo z območij,

na katerih se množično pojavlja nova gripa,

• pri neposrednem stiku z osebami, pri katerih je bil

postavljen sum okužbe z novim virusom gripe ali je bila

okužba z njim potrjena,

pravilno in dosledno uporabiti osebno varovalno opremo za

zaščito dihal in rok:

• običajno kirurško masko (preprečevanje kapljičnega

prenosa okužbe) in

• zaščitne rokavice iz lateksa za enkratno uporabo

(preprečevanje stika s površinami in predmeti, ki so lahko

onesnaženi s kužnimi izločki dihal).

V navedenih primerih si pripadniki sil za zaščito, reševanje

in pomoč ter delavci na področju varstva pred naravnimi in

drugimi nesrečami roke razkužujejo z alkoholnim

razkužilom, z vodo in milom pa jih umijejo le, če so vidno

onesnažene. 

Uporaba osebne varovalne opreme, pa tudi druge opreme

za zaščito dihal v operativnih enotah za zaščito, reševanje

in pomoč (npr. zaščitni respiratorji FFP2 in FFP3, kirurške

maske z vizirjem itd.) mora biti prilagojena dejanskemu tve-

ganju za virusne okužbe pri delu.

DODATNE INFORMACIJE IN MOŽNOSTI POSVETA

V zvezi z aktualno problematiko nove gripe se za dodatne

informacije obrnite na:

• izbranega osebnega zdravnika: navodila za ravnanje

ob sumu okužbe z novo gripo, zdravljenje, tudi s pro-

tivirusnim zdravilom, odločanje o bolnišničnem zdravljenju,

oskrba oseb, ki so bile v tesnem stiku z bolnikom;

• epidemiologe na območnih zavodih za zdravstveno

varstvo: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvoma-

jska 1, 2000 Maribor. Tel: 02 450 02 50.  

Vir: 

• Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 

• Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), 

• Evropski center za spremljanje in nadzor bolezni (ECD).

Selnica, avgust 2009

Podatke zbral:

Brane ŽAUCER

Višji gasilski častnik I. st
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Letošnje poletje je bilo zaradi spre-

memb klimatskih razmer, na eni strani

neznosne vročine, na drugi strani

pogostih vročinskih neviht, nalivov in

toče, zelo neugodno za vso komu-

nalno infrastrukturo.

Priča smo bili spremljajočim pojavom,

kot so plazenje zemlje, poplave, udari

strel in uničenja dreves.

Občina Selnica ob Dravi je v sodelo-

vanju s Prostovoljnima gasilskima

društvoma, ki delujeta v naši občini,

posredovala pri elementarnih nes-

rečah. Prizadeta so bila predvsem ob-

močja razpršene gradnje v naši občini,

kjer je teren precej hribovit. Najbolj

prizadete lokacije v naši občini so bile

naslednje:

• zemeljski plaz v dolžini približno 100

m, ki je ogrozil stanovanjsko hišo in

gospodarsko poslopje družine Tacer v

Gradišču na Kozjaku. Izvedli smo

prekritje plazu s folijo in preprečili

nadaljnje plazenje zemljišča;

• poplave v hiši in gospodarskem

poslopju pri družini Plošnik v Gradišču

na Kozjaku, kjer smo izčrpali vodo in

očistili stavbi ter preprečilo ponovni

vdor vode;

• poplave stanovanjskih hiš na Sp.

Slemenu, prav tako poplava travnika

ob glavni cesti GI-I;

• poplavljena stanovanjska hiša Kri-

vokapič na Sp. Slemenu, ki smo jo za-

ščitili s protipoplavnimi vrečami za

preprečitev nadaljnjega vdora

Bistriškega potoka;

• odtrgal se je plaz na Bečelovem pri

Sv. Duhu na Ostrem vrhu, ki sicer ne

ogroža nobene stanovanjske hiše,

ogroža pa občinsko cesto;

• na ogroženih območjih po vsej

občini je bilo veliko dela s podrtimi

drevesi, prekinjeno električno energijo,

čiščenjem propustov in z odvozi

odvečnih naplavin;

Ocenjujemo, da smo s pomočjo obeh

gasilskih društev in občanov napravili

zelo veliko, da smo obvarovali pre-

moženje pred še večjo škodo.

Po končanih intervencijah gasilcev

smo pričeli sanacijo cestišč, plazov,

obcestnih jarkov, propustov itd. Sred-

stva, ki so bila v proračunu namenjena

za sanacijo škod po neurjih za leto

2009, so bila premajhna, da bi lahko

sanirali vso škodo, ki je nastala v po-

letnih mesecih.

S Sklepom Občinskega sveta Občine

Selnica ob Dravi je bil aktiviran rezervni

sklad v višini 47.661,77 EUR.

Do konca avgusta smo porabili vsa

sredstva rezervnega sklada, to pred-

stavlja velik problem pri sanaciji neka-

terih škod, ki jih še nismo sanirali.

Porabljena je bila tudi večina sredstev

iz postavke škode po neurjih in plazovi.

Služba, ki deluje na področju komu-

nalnih dejavnostih in zaščite in reše-

vanja, močno upa in si želi, da se

POLETNA NEURJA

Tako je bilo pri Dojnikovih julija letos.

Plaz nad hišo Tacerjevih v Gradišču.

Voda je zalila prostore Plošnikovih v Gradišču.
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neurja ne bi več dogajala, saj preprosto ne vemo, od kod in

kje bomo črpali sredstva, če se pojavi še kakšno neurje.

Poudariti je potrebno, da smo skupaj z občani in gasilci pri

takšnih nesrečah zelo složni in delavni, predvsem pa

razumevajoči, da vse nastale škode, ki nastanejo,  ne

moremo sanirati čez noč in je potrebno veliko strpnosti in

razumevanja, da občani sami napravijo najnujnejše za pre-

voznost cest in odstranitve plazov, če je to možno. 

Prispevek pripravil Igor GRUŠOVNIK

Foto: Andrej TACER in 

Slobodan TATALOVIČ
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Regionalni sklad dela Podravje v

sodelovanju s projektnimi partnerji v

projektu Center vseživljenjskega

učenja Zgornje Podravske regije izvaja

aktivnosti Točk vseživljenjskega

učenja ZORIM.

Točka, ki ponuja različne programe

samostojnega učenja in drugih oblik

učenja, podprtih z informacijsko-ko-

munikacijsko tehnologijo, je namen-

jena vsem, ki jim znanje, pridobljeno z

rednim šolanjem, ne zadostuje več in

iščejo nove, bolj fleksibilne oblike

učenja. Ob podpori mentorja, ki vam

bo pomagal pri izbiri ustreznega pro-

grama za samostojno učenje in zago-

tavljal individualno mentorstvo pri

učenju, se lahko učite v točki vseživl-

jenjskega učenja:

Maribor

Regionalni sklad dela Podravje, Po-

breška cesta 20, 2000 Maribor

Hoče

Knjižnica Hoče, Sršakova 2, 2311

Hoče

Šentilj

Knjižnica Šentilj, Maistrova ulica 2,

2212 Šentilj

Selnica ob Dravi

Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg

4, 2352 Selnica ob Dravi

Lovrenc na Pohorju

Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji

trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

Izbirate lahko med različnimi jezikovn-

imi programi (angleščina, nemščina,

italijanščina) in programi računal-

niškega opismenjevanja. Prav tako

vam v okviru točke ponujamo informa-

cije o možnostih izobraževanja, načr-

tovanja kariere, iskanja zaposlitve in

podjetništva. 

Dodatne informacije dobite na brez-

plačni številki 080 17 78 in spletni

strani projekta www.cvzu-podravje.si

Obiščite nas in skupaj bomo poiskali

rešitev za vas!

V jesenskem času 

organiziramo 

BREZPLAČNE DELAVNICE 
•Zaposlovanje in delo malo drugače

Komu je program namenjen?

Razmišljate o tem, kako bolje iztržiti

vaša znanja, naravne danosti, pridelke,

prostore ali opremo vaše kmetije? Vas

zanima, kako ustvariti dodatni do-

hodek in omogočiti zaposlitev družin-

skih članov? Želite delati na domu in

vas zanima, kaj lahko delate?

Morda je razvoj dopolnilne dejavnosti

na kmetiji in priglasitev osebnega

dopolnilnega dela pravi odgovor.

Točke vseživljenjskega učenja 

– pot do boljše informiranosti in znanja

Tako pa pri Tacerjevih,tudi letos julija.

Takšen je bil plaz pri Bečeli (Sv. Duh na Ostrem vrhu) dne 11.07.2009.

Takšen pa je bil isti plaz mesec dni kasneje 12. 08. 2009.
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Koristi za udeležence:

Vse, česar ste se v življenju naučili,

vse, kar znate, lahko uporabite in

pričnete opravljati delo, ki vas bo

veselilo in bo hkrati vaš vir zaslužka. To

je delo, ki ga lahko opravljate v obliki

dinamičnih oblik dela in zaposlovanja

(npr. osebno dopolnilno delo, dopol-

nilna dejavnost na kmetiji in podobno). 

Na informativno-motivacijski

delavnici se boste seznanili z/s:

• vrstami dejavnosti oziroma deli, ki

vam odpirajo nove možnosti v za-

poslovanju in se zakonsko priglasijo

ter legalno opravljajo na trgu v okviru

osebnega dopolnilnega dela in dopol-

nilne dejavnosti na kmetiji,

• pogoji za registracijo posameznih

oblik,

• informacijami, kam po pomoč in

nasvet.

Termin in lokacija:

Delavnica bo potekala predvidoma:

• Točka VŽU Selnica ob Dravi: 21. 10.

2009

• Točka VŽU Lovrenc na Pohorju: 16.

10. 2009 

• Točka VŽU Maribor: 5. 11. 2009 

Glede na število zbranih prijav bomo

delavnico izvedli tudi v vašem

lokalnem okolju. Zato prosimo, da čim

prej oddate informativno prijavnico. O

terminu in lokaciji izvedbe programa

vas bomo obvestili naknadno.

• Miška v hiši ne škodi

Komu je program namenjen?

Program je namenjen osebam, ki si

želijo spoznati delo z računalnikom in

pridobiti osnovna računalniška znanja.

Koristi za udeležence:

Na usposabljanju boste pridobili os-

novna znanja operacijskega sistema

Windows in programa Word in Excel.

Spoznali boste razsežnosti svetovnega

spleta (interneta) in se naučili uporabl-

jati elektronsko pošto. Vsak

udeleženec bo imel na voljo svoj raču-

nalnik, gradivo in pomoč izkušenega

predavatelja.

Trajanje, termin in lokacija:

Usposabljanje bo potekalo 4 dni v

tednu po 5 ur. 

Predviden termin izvedbe delavnice je:

• od 26. 10. 2009 do 29. 10. 2009 

• od 23. 11. 2009 do 26. 11. 2009  

Glede na število zbranih prijav bomo

usposabljanje izvedli tudi v vašem

lokalnem okolju. Zato prosimo, da čim

prej oddate informativno prijavnico, o

lokaciji izvedbe programa vas bomo

obvestili naknadno.

• Učenje je izziv

Komu je program namenjen?

Program je namenjen osebam, ki želijo

na novo odkriti veselje do učenja in

spodbuditi odrasle k nadaljnjemu

učenju. 

Koristi za udeležence:

Na delavnici se boste seznanili s

strategijami in tehnikami za boljše

učenje: kako brati učinkoviteje, kako si

stvari hitreje zapomniti, kako obvladati

in načrtovati čas ipd. 

Trajanje, termin in lokacija:

Motivacijska delavnica traja 4 ure in se

bo izvedla takoj, ko bo prijavljenih do-

volj udeležencev. Zato prosimo, da čim

prej oddate informativno prijavnico, o

terminu in lokaciji izvedbe programa

vas bomo obvestili naknadno.

Vabimo vas, da oddate prijavo in si

zagotovite udeležbo na delavnicah.

Število oseb na delavnicah je ome-

jeno. Za dodatne informacije in prijave

na delavnice nas pokličite na brez-

plačno telefonsko številko 080 17 78

vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

Vse storitve so brezplačne, saj Op-

eracijo financira Evropska unija iz

Evropskega socialnega sklada (85%)

ter Ministrstvo za šolstvo in šport

(15%). Operacija se izvaja v okviru Op-

erativnega programa razvoja

človeških virov za obdobje 2007-

2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj

človeških virov in vseživljenjskega

učenja; prednostne usmeritve 3.1:

Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti

sistemov izobraževanja in usposabl-

janja. 

Izkoristite »šanso«, kot rečemo v Po-

dravju, in se nam pridružite na

delavnicah, ki so lahko vir informacij,

idej in znanja za uspešno poklicno pot.
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Projekt je sofinanciran od Evropske unije – Evropski socialni sklad in Ministrstva RS za šolstvo in šport.

V naši občini se med 2. in 4. okto-

brom odvijal že tradicionalni Praznik

jabolk. Bogat kulturni program bodo

popestrili številni gostje, domača

društva ter učenci OŠ Selnica ob

Dravi. Poskrbljeno bo tako za spoz-

navanje novih stvari kot za naše

dobro počutje. Ustoličili bomo tudi

novo kraljico jabolk in se poslovili

od Mojce Roj, ki je to titulo nosila

pretekla leta. Vse občane Občine

Selnica ob Dravi in druge goste or-

ganizatorji vljudno vabijo, da se

Praznika jabolk udeležijo v čim več-

jem številu.

PRAZNIK JABOLK 2009
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V skladu z usmeritvami Resolucije o nacionalnem ener-

getskem programu Slovenije in zahtevami Energetskega za-

kona ter potrebami po razvojnih projektih se je v septembru

2009 v naši občini začel projekt Strategija energetsko
učinkovite Občine Selnice ob Dravi s programom za
povečanje učinkovite rabe energije. Takšen dokument

občine je pomemben pripomoček pri načrtovanju razvoja

občinske energetske politike. V njej so poudarjeni načini in

ukrepi, s pomočjo katerih občina zagotavlja svojim

občanom in podjetjem učinkovite, gospodarne in okolju pri-

jazne energetske storitve.

Poglavitni cilji izdelave in izvedbe strategije energetske

učinkovitosti so: 

• učinkovita raba energije pri vseh uporabnikih, predvsem

v javnih zavodih in ustanovah, ki lahko služijo kot vzor

celotni občini;

• uvajanje lokalnih virov energije (lesna biomasa, sončna

energija, bioplin …);

• uvajanje sistemov daljinskega ogrevanja;

• uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih ob-

jektov, kajti obstajajo možnosti visokih prihrankov z že min-

imalnimi vlaganji;

• informiranje, svetovanje in izobraževanje javnosti o vlogi

in pomenu učinkovite rabe energije ter

• zmanjšanje stroškov za energijo v občinskih javnih

stavbah in zmanjšanje rabe energije v industriji ter široki

porabi.

Prvi korak pri tem je analiza stanja na področju rabe in os-

krbe z energijo v celotni občini, nato bomo primerjali možne

alternative oskrbe z energijo in na koncu pripravili ukrepe

za učinkovito izboljšanje stanja na področju rabe in oskrbe

z energijo v občini.

Ključnega pomena pri izdelavi kakovostnih ukrepov

izboljšav je tesno sodelovanje občine, strokovnjakov na po-

dročju energetike in predvsem občanov. Uresničevanje

ukrepov pomeni izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev za

vse občane ter hkrati ponuja nove razvojne možnosti, kot

sta poživitev lokalnega gospodarstva in odpiranje novih de-

lovnih mest. Z neposrednim sodelovanjem vseh naših

občanov bomo pridobili pomembne informacije, pobude,

predloge, ki bodo osnova za pripravo ukrepov za izboljšanje

energetskega stanja v občini oz. v lastnem gospodinjstvu.

Prav zato vse občane naše občine pozivamo k sodelovanju.

Vljudno vas prosimo, da izpolnite priložen vprašalnik v tej

številki Selniških novic in ga vrnete po pošti na naslov

Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob

Dravi ali osebno oddate na občini, v osnovni šoli, vrtcu (tudi

podružničnem) ali Kulturnem domu na Sv. Duhu na Ostrem

Vrhu. Vprašalnik je dosegljiv tudi na spletni strani 

www.selnica.si. Med prispelimi vprašalniki do 7. 10. 2009

bomo izžrebali 100 občanov, ki bodo prejeli varčno žarnico. 

Karin Jurše

Lokalni energetski koncept 
občine Selnica ob Dravi

Romarska cerkev Sv. Duha na Ostrem vrhu je bila posvečena 7. julija 1709.

Mineva torej 300 let od tega dogodka. 

Slovesnost posvetitve cerkve bomo obhajali  v nedeljo,  4. oktobra 2009, 

s slovesno mašo ob 10.30 uri.

Obenem  bomo na ta dan obhajali 117. obletnico samostojne župnije. 

Ob tej priložnosti bo izšla tudi brošura o zgodovini kraja in cerkve 

v slovenskem in nemškem jeziku.

Slovesnost bo vodil pomožni škof dr. Jožef Smej.

Po maši bo pogostitev in druženje pred cerkvijo.

Lepo in prisrčno vabljeni!

Franc Pečnik, 

žup. soupravitelj

Sv. Duh na Ostrem vrhu
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Spoštovane bralke in bralci  Selniških novic! 

Dovolite, da vam nekoliko  strnjeno predstavimo našo up-

ravno enoto in delo, ki ga opravljamo za vas.

Upravna enota je organ državne uprave, ki opravlja tako za

državljane kakor tudi za pravne osebe pomembne upravne

storitve, tako s področja notranjih zadev – osebni doku-

menti, registracije prebivališča, vozil, vozniška dovoljenja,

matične knjige kakor tudi s področja gradnje objektov in ra-

zličnih posegov v prostor, kmetijstva ter s področja, ki

zadeva delo, družino in socialne zadeve državljanov. Na

neki način so državljani z upravno enoto povezani od ro-

jstva neki do smrti, z uslužbenci upravne enote se torej slej

kot prej sreča vsak državljan.

Upravna enota Ruše s sedežem v Rušah, Kolodvorska 9,

deluje za potrebe občanov  27 naselij  občin Ruše, Lovrenc

na Pohorju in Selnica ob Dravi. Po površini obsega 209 km2

in šteje okoli 15.546 prebivalcev. Na severu zajema pobočje

Kozjaka vse do meje z Avstrijo pri Sv.Duhu na Ostrem vrhu,

na južnem delu pa pobočje vzhodnega Pohorja. 

Pristojnosti oz. naloge upravne enote določajo zakonski

predpisi. Upravna enota odloča o pravicah in obveznostih

občanov iz državne pristojnosti  načeloma na prvi stopnji

oziroma opravlja druge naloge, kadar je tako določeno z

zakonom. Upravna enota opravlja svoje delo pod

strokovnim vodstvom pristojnega ministrstva, ki tudi nad-

zoruje izvrševanje upravnih nalog v upravni enoti. Za svoje

delo in delo upravne enote odgovarja načelnik ministru,

pristojnemu za upravo. Načelnica Upravne enote Ruše je

mag. Darka VALENT.

V Upravni enoti Ruše so za posamezna delovna področja,

naloge in pristojnosti določene naslednje notranje organi-

zacijske enote:

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE, kjer se iz-

vajajo upravne naloge s področja matične službe, oseb-

nega imena, državljanstva, listin (osebna izkaznica, potni

list), prijave – odjave stalnega oziroma začasnega prebival-

išča, ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča, volilnih

opravil, potrditve podpisov volivca za podporo političnim

strankam ali posameznikom, javnih shodov in javnih prired-

itev, društev, orožnih listin, eksplozivnih snovi, prebivanja

tujcev, registracije motornih in priklopnih vozil, vtisa številk

šasije, vozniških dovoljenj, parkirnih kart za invalide, up-

ravnih overitev - kopij listin, podpisov in garantih pisem. 

V okviru Oddelka za upravne notranje zadeve sta glede na

obseg, naravo in način opravljanja upravnih nalog ter glede

na krajevne razmere in potrebe organizirana kot metoda

dela dva krajevna urada, in sicer KU Lovrenc na Pohorju in

KU Selnica ob Dravi.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, GOSPODARSTVO

IN KMETIJSTVO, kjer se izvajajo upravne naloge z de-

lovnega področja graditve objektov, rudarstva, stanovan-

jskega področja, področja ohranjanja narave,

denacionalizacije stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih

stavb in stavbnih zemljišč ter zasebnih gospodarskih pod-

jetij, kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev,

upravne naloge s področja dopolnilne dejavnosti na kmeti-

jah, živinoreje, dejavnosti v zvezi s prometom in zakupom

kmetijskih zemljišč, dedovanja kmetijskih gospodarstev ter

dejavnosti v zvezi s plovbo po celinskih vodah.

ODDELEK ZA UPRAVNE 

NOTRANJE ZADEVE

vodja: Lojzka SERNC, prav.

tel.: (02) 669 0664

Krajevni urad 

Lovrenc na Pohorju

tel.: (02) 671 9532

Krajevni urad 

Selnica ob Dravi

tel.: (02) 674 0520

Uradne ure na obeh Krajevnih uradih

v pon. od 8.00-12.00 ure 

v sre. od 8.00-12.00 ure in od 13.00-17.00

ure ter v pet. od 8.00-13.00 ure.

Svetovalka za pomoč strankam

Franja KORPAR, dipl.upr.org.

tel.: (02) 669 0697

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR,

GOSPODARSTVO TER KMETIJSTVO

vodja: Tomislav VAUDA, univ.dipl.inž.arh.

tel.:(02) 669 0686

ODDELEK ZA UPRAVNE IN DRUGE

SKUPNE ZADEVE

vodja: Marija SUŽNIK, univ.dipl.inž.mat.

tel.: (02) 669 0678

Republika Slovenija

UPRAVNA ENOTA RUŠE

Kolodvorska 9, 2342 Ruše

Telefon: (02) 669 0660;  Telefaks (02) 669 0699; e - pošta: ue.ruse@gov.si; internetni naslov: http://www.upravneenote.gov.si/ ruse/

Uradne ure: pon., tor.: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00, sre.: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 18.00, pet.: 8.00 - 13.00,vsaka prva sobota v mesecu: 8.00 - 12.00

Poslovni čas: pon.,tor.,čet.: 8.00 - 15.00, sre.: 8.00 - 18.00, pet.: 8.00 - 13.00, vsaka prva sobota v mesecu: 8.00 - 12.00

NAČELNICA

mag. Darka VALENT

telefon: (02) 669 0661

Selnica7:Selnica  22.9.2009  12:29  Page 32



S E P T E M B E R  2 0 0 9 -  Selniške novice 3 3

ODDELEK ZA UPRAVNE IN DRUGE SKUPNE ZADEVE,

kjer se  pridobivajo informacije o delu oddelkov upravne

enote, oddajajo vloge, zahtevki in dokumenti, pridobivajo

obrazci vlog, pridobivajo dokumenti iz arhiva upravne

enote, sprejemajo in informirajo stranke ter daje pomoč pri

izpolnjevanju vlog/obrazcev, sprejema in razdeljuje prispela

pošta, arhivirajo zadeve, odpremlja pošta  ter kjer  se vodijo

splošne in organizacijsko-kadrovske zadeve, naloge v zvezi

s finančnim poslovanjem upravne enote, statistične naloge,

obrambne priprave, informacijska podpora delovanju up-

ravne enote, obdelovanje kakovosti v upravni enoti, admin-

istrativno-tehnične naloge za vse notranje organizacijske

enote upravne enote ter  izvajajo upravne, finančne in ad-

ministrativne naloge s področja vojnih invalidov, vojnih vet-

eranov in žrtev vojnega nasilja in vodijo upravne naloge s

področja predšolske vzgoje, šolstva, športa in  kulture.

VEČ INFORMACIJ O  DELU UE RUŠE JE NA VOLJO NA

NJENEM SEDEŽU, PO TELEFONU ALI NA SPLETNIH

STRANEH.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami!

Zaposleni UE Ruše

Nekoč je bila Drava deroča reka, saj je

njen padec od Dravograda do Marib-

ora 87 metrov. Drava pa je bila vedno

tudi nekaj posebnega. Teče po udorini

med Kozjakom in Pohorjem. Bila je bis-

tra, svetla reka, v kateri so se zrcalili

temni gozdovi Pohorja in zelena polja

Kozjaka. Motna je bila le spomladi, ko

je tudi zelo narasla. Tedaj brodniki niso

upali s čolni preko reke, čeprav so bili

čolni privezani na vrveh. To, da je imela

Drava veliko vode v času, ko so imele

druge reke v Sloveniji bolj izsušene

struge, ji je dajalo posebno vrednost.

Bila je zelo dragocena v elektrosis-

temu, saj je izravnavala energijsko bi-

lanco elektrarn.

Elektrarna Fala, prva na Dravi, je še

premogla splavarsko stezo, kajti Drava

je bila svoj čas velika transportna pot

vse do Osijeka. Po njej so splavljali les

na Hrvaško in Madžarsko in je tako da-

jala zaslužek kmetu, furmanu in

delavcu. Pozimi je bila reka zmrznjena

in niso mogli s splavi po njej, flosarji pa

so hodili h kmetom v gozdove poma-

gat podirati les. Tega so nato furmani

pripeljali do Drave, kjer so bili tako

imenovani »lenštati«; to so bili posebni

prostori ob Dravi, kjer so delali splave.

Takih leštatov je bilo kar nekaj, vse od

Dravograda do Dupleka ali celo do

Ptuja. Splavarji – flosarji, kakor so jim

pravili, so delali splave za posamezne

gospodarje, ki so les kupili od kmetov in

tudi nosili riziko splavljenja. Mnogokrat

se je primerilo, da je flose raztrgalo na

brzicah ali med »johami«, kakor so prav-

ili prostorom med stebri mostov. Takrat

je bilo zelo važno, da je imel gospodar

les označen, »štemplan«, ker je označen

les lahko dobil nazaj, seveda, če ga je

ob razbitju flosa kaj ostalo in ga naplav-

ilo na obrežje. Taki nevarni kraji so bili

Falska peč, kjer so flosarji postavili

spomenik sv. Janezu, da jih je varoval.

Flose je tudi rado raztrgalo na Ptuju, kjer

so bila medstebrja »johe« dokaj ozke in

je moral krmar splava zelo previdno pel-

jati, da je flos varno prečkal podmostje.

Krmarja so flosarji imenovali »kor-

moniš«, vendar le do Dubrave, od tod

naprej je krmaril splav drug vodja, ki so

ga imenovali »ober«. Razlika je v tem, da

je moral kormoniš poznati gornji tok

reke, ober pa spodnji. Oba sta morala

poznati reko zelo, zlo dobro. Vedeti sta

morala, kje so brzice, kje čeri, močan

tok itd.

Roža GRADIŠNIK

DRAVSKI FLOSARJI

DRAVA 
(v Selnici nekoč in danes)

Temna reka dremava, 
rjavo si obarvana, 

umazane so tvoje vode,
tiho toneš med bregove.

Nekoč pa bila si vsa čista
in tvoja voda lepo bistra,

hiter in močan je bil tvoj tok,
mudilo se ti je na vzhod.

Na bregu radi smo posedali,
v šumeče vode gledali,

se družili, sanjarili,
mladostne dni preživljali. 

Ob tebi smo se umirili,
v valovih tvojih se hladili,
po obrežni vodi čofotali,
se z valčki tvojimi igrali.

Danes pa teh valčkov ni,
le vodna gmota se vali;
za kopalce ni več mesta,

le za vodni šport si zdaj še cesta.

Roža GRADIŠNIK
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Še na mnoga leta!
Čestitke župana.                                                    

Fo
to

: f
ot

o 
A

nk
a 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

Slavljencu je čestital tudi župan Jurij LEP. Mimika in Jaka MANDL
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V malem srpanu se je lipa razcvetela. Deda Jaka rad

poseda pod njo, ob njem pa pravnuk Ožbej. Deda pove

svojemu pravnuku: »Prav takšen, kot si danes ti, sem bil jaz,

ko sva s stricem posadila to lipo pred našo hišo.« 

Oba sta 2. malega srpana praznovala rojstni dan. Prvi 92

let in drugi 5 let. Na ta dan so dedeja obiskali gospod

župan, člani RK in Društva upokojencev. Vsi so mu zaželeli

obilo zdravja in še mnogo srečnih dni skupaj z ženo Mimiko.

Tega  kimavca praznujeta že 61 let, odkar sta stopila na

skupno življenjsko pot.

Damjana Očko, vnukinja

90 let gospe Henriete VERTNIK

DEDA JAKA Mandl 

JE PRAZNOVAL 92. ROJSTNI DAN
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Čestitkam se je pridružil tudi župan Jurij LEP.
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90 let Terezije KRAMPL

Selnica7:Selnica  22.9.2009  12:30  Page 35



Leto 2009 je v naši škofiji posvečeno spominu na stopet-
desetletnico Slomškovega prenosa sedeža lavantinske
škofije iz Št. Andraža na Koroškem v Maribor. Anton Martin
Slomšek je bil namreč leta 1846 imenovan za lavantinskega
knezoškofa. S prenosom sedeža škofije v Maribor je rešil
številne  Slovence med Dravo in Muro.
Anton Martin Slomšek se je rodil 21.11.1800 na Ponikvi pri
Grobelnem na kmečkem posestvu Slomu. Farni kaplan
Jakob Prašnikar ga je pripravil za vstop najprej v nemško in
nato v latinsko šolo v Celju, kjer je končal šest razredov
gimnazije. Po liceju v Ljubljani, kjer se je srečal s France-
tom Prešernom, po šolanju v Senju in Celovcu je vstopil v
celovško bogoslovje in 1825 postal kaplan na Bizeljskem,
leta 1838 pa nadžupnik, dekan in šolski nadzornik v
Vuzenici, kjer je napisal znameniti učbenik Blaže in Nežica
v nedeljski šolo. Leta 1851 je ustanovil v Celovcu Mohor-
jevo družbo. Pisal je pesmi, zapisal številne pregovore in
reke, objavil verske nagovore – pridige zlasti v zborniku
Drobtinice. Umrl je v Mariboru 24.9.1862.

Slomškove misli o domovini

• »Spomin na zibel otroških dni, na ljubljeno domačijo nam

je milo tolažilo na potu življenja našega in ljubezen do svo-

jega naroda more in mora biti eden najdragocenejših bis-

erov v čednostnem vencu vsakega moža.«

• »Tista dežela, v kateri je kdo bil rojen ali izrejen ali v kateri

stanovitno prebiva, se imenuje rojstna ali domača dežela,

domovina, očestvo ali očevina.«

• »Kdor svojo domovino ljubi, ji iz srca vse želi, kar je zanjo

dobrega in koristnega.«

• »Tvoja domovina je ljuba materna dežela, preveseli kraj,

kjer je tvoja zibika stala, kjer si dete prve rožice trgal in

mladenič metulje prvikrat lovil… Pomagaj svojemu kraju, v

katerem si doma, da bo lepši in lepši prebivališče  prave

sreče.«

Slomškove misli o jeziku 
(Tri pridige o jeziku, Mohorjeva družba, Celje, 2001)

• »Veliko se najde nehvaležnih trapastih Slovencov, ki rajši

Nemško imajo, ino se svojiga materniga jezika clo sramu-

jejo, ino ne pomislijo, da je grešno se svojiga jezika sramo-

vati, ga zatajiti, in clo pozabiti.«

• »Naš imeniten slovenji jezik se ne marnje samo po Ko-

roškim…; ni ga jezika na sveti, ki bi ga tak po širokim marn-

vali, kakor jezik slovenji. Pojdi za jugom do morja, najšal boš

po Hrovaškim, Dalmatinskim ljudi, ki slovenjo govorijo,

kakor ti. Prehodi Vogersko, Pemsko, Polsko ino Moravsko

deželo, povsod boš najdel svojo slovensko žlahto.«

• »Kdor svoj matern jezik zaverže, ter ga pozabi in zapusti,

je zmedenimu pjancu podoben, ki zlato v prah potepta, ino

ne ve, koliko škodo si dela…«

• »Materni jezik je nar dražji dota… Kdor svoj matern

slovenski jezik pozabi, malopridno svoj talent zakople. Oj

ljubi, lep ino pošten, slovenski  materni jezik, s katerim sim

pervič svojo ljubeznivo mamo ino dobriga ateja klical, s ka-

terim so me moja mati učili Boga spoznati, v slovenjim jeziki

do svoje posledne ure Boga nar rajši hvaliti; ino želim, naj

tudi moja posledna beseda slovenja bo.«

• »Kar je za truplo oblačilo, to je duhu jezik ino beseda. Ko-

likor jezikov kdor marnvati zna, toliko človekov velja. Rojen

Slovenc, ki svoj narod zataji, je podoben prigreti jedi, ki

nobenimu zdrava ni, ino je kakor preoblečen vran od vsih

zaničvan.«

• »Ne bodi vas sram, de ste Slovenci; to naj bo naša čast…

Slaba navada Slovencev je, da se svojiga rodu in jezika sra-

mujejo, in še marnvati po slovenje nočejo, ako jih v mater-

nim ki ogovorim. O karte tega! Ljubite svoj rod, spoštujte

svoj jezik.«

Najbolj znan je Slomškov nagovor:

• »Vrli Slovenci! Ne pozabite, da ste sinovi matere Slave;

naj vam bo drago materinsko blago: sveta vera in pa mate-

rina beseda! Prava vera vam bodi luč, materin jezik vam

bodi ključ do zveličavne omike.«

Akad.dr. Zinka Zorko

Jezikovne drobtiniceJezikovne drobtinice

(Slomškove misli o domovini in jeziku)
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Spomenik na Slomškovem trgu, pred stolnico v Mariboru.
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