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KAZALO

Konec meseca junija sem prevzel funkcijo podžupana v zača-
snem opravljanju funkcije župana. Vlogo prevzemam z veliko 
odgovornostjo in zagotavljam, da bom deloval za skupno dob-
ro. Vesel bom različnih pogledov na rešitve v cilju najboljšega 
za našo občino. Zavedam se, da bo vodenje občine z usklaje-
vanjem moje redne zaposlitve še posebej velik in težak izziv, 
vendar se bom trudil, da bomo skupaj z občinskim svetom in 
občinsko upravo naredili vse, kar je v naših močeh, da izpelje-
mo investicije in dejavnosti, ki so bile začrtane in potrjene v 
proračunu za leto 2018. 

Na področju cestne infrastrukture sta se v občinske ceste iz-
vedli dve investiciji, in sicer cesta Motaln–Maček na Janževi 
Gori in investicija v Mariborsko cesto od številke 27 do 31. Cilj 
obeh investicij je izgradnja 850 m asfaltne prevleke. Investiciji 
sta v celoti financirani s strani Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo. Prav tako se bodo nadaljevale aktivnosti 
izgradnje prizidka h Gasilskemu domu Selnica ob Dravi. 

Ostrešje občinske zgradbe je že kar nekaj let klicalo k obnovi. 
Dotrajanost strešne kritine, zaradi katere je zamakalo pisar-
niške prostore, ob večjem vetru je odnašalo strešnike, kar je 
prestavljalo nevarnost za ljudi, sta bila glavna razloga za ob-
novo.  V okviru investicije se je izvedla energetska sanacija 
ostrešja kot tudi zamenjava strešne kritine in oken. S strani 
Eko sklada je občina uspela pridobiti nepovratna finančna 
sredstva za toplotno izolacijo ostrešja v višini 25 %. V pri-
hodnih letih se bodo učinki investicije poznali pri prihranje-
ni energiji v poletnih mesecih ter zmanjšani toplotni porabi v 
zimskih mesecih. 

Na področju družbenih dejavnosti se bo izvedla investicija 
Obnove večnamenskega igrišča v Gradišču na Kozjaku. Inve-
sticija je sofinancirana s strani Fundacije za šport do višine 50 
% upravičenih stroškov. 

V mesecu septembru se je po poletnih počitnicah prebudil 
šolski zvonec matične Osnovne šole Selnica ob Dravi in obeh 
podružnic Sv. Duh na Ostrem vrhu in Gradišče na Kozjaku. 
Za prvošolce je to poseben dan, predstavlja poseben mejnik 
v življenju. Prvošolčkom in vsem našim učencem želim, da bi 
vedno znova in znova z velikim veseljem pridobivali znanje in 
ga s pridom uporabljali. Novo šolsko leto naj bo polno lepih 
doživetij, pri tem pa naj bo pazljiva in varna pot v šolo in do-
mov.

V jesensko-zimskem času se bodo v občini odvile številne dru-
žabne, športne in kulturne prireditve. Nekatere bodo potekale 
v Hramu kulture Arnolda Tovornika, za druge pa bodo poskr-
bela naša aktivna društva. 

Občina Selnica ob Dravi je gostila  obisk predstavnikov Obči-
ne Kostrena iz Republike Hrvaške. Po sestanku je bil izražen 
skupni interes za sodelovanje na različnih področjih. S skup-
nimi nastopi na razpisih Evropske unije vidimo priložnosti za 
obe občini.  Pomemben vidik sodelovanja vidimo kot prenos 
dobrih praks. V ta namen bomo aktivno pristopili k pripravi 
potrebne dokumentacije za pobratenje občin.

Spoštovane občanke in občani, 
ko razmišljamo o prihodnosti, ki prinaša nova pričakovanja, 
nas spremlja občutek neučakanosti in tudi kanček strahu pred 
neznanim, a odpira nam vrata in nas vabi, da vstopimo. Zato 
vstopamo pogumno. Vem, da časi niso najboljši, tudi v ob-
činski proračun priteče vsak dan manj denarja. Na podeželju 
nikoli ni bilo lahko in morda bi se tudi dalo narediti kaj bolje. 
Vendar ne glejmo v preteklost, združimo vse napore v bodoč-
nost, zato, da nam bo vsem bolje. Bodimo ponosni na našo 
občino in naredimo vsi skupaj nekaj zanjo.

Igor ŠTRUC
podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana

Spoštovane  
občanke in občani!
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Najprej dež, nato vročina, vsak dan pa popoldanske nevihte 
tudi z nevarnostjo toče. Ja, to je zelo kratek opis vremenske-
ga dogajanja v poletju in ob prehodu v jesenski čas. Je že res, 
da nas je toča tokrat obšla in tako omogočila dobro letino. 
A že ob vsakodnevnih opozorilih o nevarnosti pojavljanja te 
vremenske nadloge se lahko zamislimo. Zamislimo se lahko o 
tem, kam z nebrzdanim in ponekod okoljsko popolnoma ne-
ozaveščeno silimo. Narava ne odpušča in prej ali slej vrne, mi 
pa se še vedno tolažimo, da nas ujma kdaj pa kdaj,  hvala bogu, 
obide.

Da pa vse le ni tako črnogledo, je jesen vseeno postregla s svo-
jimi darovi. V vinogradih tako kot lani prej kot običajno. Zaradi 
predhodne velike vročine je bilo grozdje zrelo prej in prej ga 
je bilo treba obrati. Tudi sadno drevje se marsikje šibi od teže 
sladkih plodov. Že lani ob tem času sem pisal o gobarjih in tudi 
letos ne morem mimo tega. »Kot nore« so začele rasti gobe 
in v naših gozdovih zopet kar mrgoli gobarjev, ki pa se dosti-
krat obnašajo, kot da niso čisto pri pravi pameti. Nič jih ne 
more ustaviti. Slaba je tudi kultura nabiralcev gob, za katerimi 
ostane kup odpadkov. V tem primeru je treba razumeti jezo 
lastnikov gozdov, ki so odgovorni za čistočo svojega gozda. 
Verjetno si ni težko predstavljati jeze lastnika, ki je bil zaradi 
smeti obiskovalcev kaznovan, ker je njegov gozd poln različnih 
odpadkov. Ja, neverjetna strast jih žene, lepo pa bi bilo, če bi 
se, zlasti tisti iz drugih krajev, pri nabiranju gob nekoliko lepše 
obnašali. K temu sodi tudi preprosti »dober dan«, ko v gozdu 
srečaš lastnika gozda, da o tem, da s parkiranim avtomobilom 
ne zaparkiraš kakšne dovozne poti ali ceste, sploh ne govorim. 
Kakor koli že, nabiranje gob je na neki način postala nadloga. 

Spoštovane bralke in bralci Selniških novic. Lokalne volitve se 
bližajo in ob prebiranju aktualne številke Selniških novic boste 
opazili, da se tudi tokrat držimo načela, da v našem listu ne 
objavljamo prispevkov s politično vsebino. Tako je bilo v pre-
teklih dvanajstih letih in upamo, da bo tako ostalo tudi v bo-
doče. Ne glede na to, kdo bo v bodoče urejal Selniške novice. 

Na sončno soboto, 26.5.2018, je v 
Selnici ob Dravi potekalo sedaj že tra-
dicionalno 7. gasilsko tekmovanje za 
prehodni pokal Občine Selnica ob Dra-
vi. V času občinskega praznika smo se 
odločili, da Selničanom pokažemo nekaj 
gasilski veščin. Tekmovanje je potekalo 
v dveh disciplinah. Prva disciplina je bila 
vaja z motorno brizgalno. Namen vaje je 
izvesti osnovni napad na goreči objekt, 
pri čemer se s pomočjo motorne briz-
galne navidezno voda črpa iz potoka, 
položijo pa se dve B-cevi do trojaka in 
po dve C-cevi v smeri napada. Zmaga 
desetina, ki napad izvede čim hitreje 
brez kazenskih točk. Druga disciplina je 
bila met vrvi v začrtan krog.

Tekmovanja se je udeležilo 8 gasilskih 
desetin. Prehodna pokala sta tokrat ro-
mala v roke članov PGD Razvanje in čla-
nicam PGD Ruše. Čestitke vsem ekipam.

Z udeležbo na gasilskih tekmovanjih 
gasilci preizkušamo našo fizično prip-
ravljenost in usposobljenost, spozna-

Kot zmeraj, preden izidejo Selniške novice, smo se zopet ses-
tali in se dogovorili o vsem potrebnem za izdajo aktualne šte-
vilke. Tudi tokrat je med objavljenimi članki nekaj takšnih, za 
katere porečete, da niso najbolj aktualni. A takšno je pač naše 
glasilo. Izide trikrat letno in zdi se nam vredno objaviti tudi 
takšne prispevke. Odražajo namreč prizadevno delovanje na-
ših občank in občanov in najmanj, kar lahko za to prizadevnost 
storimo, je to, da te prispevke objavimo.

Prijetno branje vam želim.

Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do konca no-
vembra 2018 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 ali na naslov slobodan.
tatalovic@selnica.si s pripisom za Selniške novice. Seveda pa 
lahko prinesete svoje prispevke, zapisane na CD ali na ključek. 
Zaželeno je, da so le-ti opremljeni s fotografijami primerne 
kakovosti.

Vašega sodelovanja bomo zelo veseli. Še posebej nas veseli, 
da svojim prispevkom prilagate tudi kvalitetne fotografije. S 
tem seveda prispevate k dvigu kvalitete oziroma prepoznav-
nosti našega časopisa. Ob tem bi vas prosil, da fotografij ne 
umeščate v prispevke, temveč jih pošljite posebej, v besedilu 
prispevka pa označite, kam spadajo.

Do sedaj smo vas v vsaki številki časopisa pozivali, da nam tudi 
tisti, ki niste najbolj vešči dela z računalniki in digitalno foto-
grafijo, pošiljate svoje prispevke in da najdete nekoga, ki vam 
bo le-te pretvoril v elektronsko obliko. V tej smeri je narejen 
velik korak.

K temu lahko dodamo – le tako naprej.  Tudi v bodoče bomo 
veseli vsakega vašega prispevka in vsakega bomo z veseljem 
objavili. 

Vaš urednik  
Slobodan TATALOVIČ

Beseda 
odgovornega 
urednika

Gasilci 
Selnice 
tekmujemo

Zmagovalna slika

Zmagovalke med članicami
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vamo opremo ter s tem nadgrajujemo 
svojo operativno pripravljenost. Radi 
tekmujemo in se družimo z gasilskimi 
kolegi, kadar pa osvojimo še kakšen po-
kal, vemo, da je naše trdo delo na vajah 
poplačano. Z uspehom ekipe pa se ve-
seli celotno društvo.

V preteklih mesecih smo se udeležili 
tekmovanja za Memorial Huberta Keti-
ša na Smolniku in tekmovanja GZ Ruše. 
Na obeh tekmovanjih smo zmagali in 
posledično imeli čast spuščanja gasilske 
zastave. Za to leto smo več kot uspešno 
zaključili s tekmovanji, katerih smo se 
udeležili.

Pred nami je mesec oktober, mesec 
požarne varnosti. Kot vsako leto smo 
v tem času gasilci za kanček bolj dejav-
ni. Organizirali bomo dan odprtih vrat, 
obiskali šolo ali vrtec, organizirali vajo za 
gasilsko mladino, izvajali bomo prikazne 
in druge vaje, na katerih bomo preizku-
sili našo operativno sposobnost. Nosil-
na tematika letošnjega meseca varstva 
pred požari je namenjena številki za 
klic v sili 112. Slovenija je številko 112 
uvedla že leta 1997 kot druga država v 
Evropi. Delovanje ter storitve številke 
112 so predpisane z direktivo Evropske 

unije. Vsi klici na številko za klic v sili 112 
morajo biti brezplačni, nanjo pa lahko 
pokličemo s stacionarnega ali mobilne-
ga telefona oziroma pošljemo kratko 
sporočilo (SMS). 

Vsakodnevna praksa pa kaže, da smo 
ljudje kljub 21-letni uporabi in stalni  
promociji številke še vedno premalo 
ozaveščeni in poučeni o možnosti upo-
rabe številke za klic v sili. Zato bomo vsa 
gasilska društva po Slovenij ob letoš-
njem mesecu požarne varnosti občane 

ozaveščali tudi o pomenu poznavanja in 
pravilni uporabi številke 112 za uspešno 
in pravočasno aktiviranje tako gasilcev 
kot tudi drugih reševalnih enot, ki jih 
občani kličejo na pomoč ob požarih in 
drugih nesrečah.

Na pomoč!

Zapisal:  Martin DEŽELAK, 
namestnik predsednika PGD Selnica 
ob Dravi
Slike: arhiv društva

V začetku meseca julija so našo občino obiskali predstavniki 
Občine Kostrena iz Hrvaške. Štiričlansko delegacijo pod vod-
stvom župana Dražena Vraniča so sestavljali še podžupan ter 
dve sodelavki iz občinske uprave. Ob obisku smo ugotovili, da 
je kar nekaj skupnih točk, ki jih vidimo kot priložnost dobre-
ga sodelovanja. Mednarodno sodelovanje in povezovanje sta 
v današnjem času priložnost in nemalokrat tudi nuja lokalnih 
skupnosti. Poleg lastnih izkušenj ter izkušenj regionalnega 
in nacionalnega okolja lahko tako pri razvojnem načrtovanju 
črpajo znanje, prenašajo dobre prakse in iščejo nove skupne 
priložnosti tudi v mednarodnih integracijah, predvsem v sku-
pnem evropskem prostoru.

Srečanje s predstavniki 
Občine Kostrena iz Hrvaške

Z Občino Kostrena želimo vzpostaviti pobratenje. Osnovni 
namen pobratenja je prijateljsko sodelovanje med občinama, 
in sicer tako na strokovnem področju občinskih uprav in dru-
gih inštitucij (izmenjava izkušenj, praks, skupno sodelovanje v 
programih čezmejnega sodelovanja …), kot medsebojno sode-
lovanje prebivalcev obeh občin na humanitarnem, kulturnem, 
gospodarskem, turističnem in športnem področju. Prebivalci 
sklepajo nova poznanstva in prijateljstva, spoznavajo druge 
kulture in običaje. Pobratenja odpirajo nove gospodarske, tu-
ristične in drugačne priložnosti na različnih področjih življenja 
in delovanja tako posameznika kot lokalne skupnosti.

Po potrditvi obojestranske namere o sodelovanju se bo prip-
ravila ustrezna dokumentacija, ki jo bo obravnaval in potrdil 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi.

Zapisal: Igor ŠTRUC, 
podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana

Veterani PGD Selnica ob Dravi

Desetina
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Spoštovani! 

Po 25 letih uspešnega delovanja podjetja Varinger d.o.o. na 
področju komunalnih storitev smo se odločili, da bomo od 
01.07.2018 delovali pod novim imenom Komunala ODTOK, 
d.o.o. 

Mnogi od Vas nas že poznate pod našo blagovno znamko 
ODTOK, ki je od leta 2013 delovala v sklopu podjetja Varin-
ger, d.o.o., in po vsej Sloveniji vztrajno širila dobro in zaupanja 
vredno ime ter krog zadovoljnih strank. Da bi uporabnikom 
in strankam »obeh blagovnih znamk« lahko ponudili še izbolj-
šane, preglednejše in kakovostnejše storitve, smo se odločili 
poenotiti, osvežiti in nadgraditi podobo našega podjetja. No-
vemu imenu se bo tako pridružil tudi nov logotip podjetja, ki 
bo obe »znamki« povezal v eno.

Kljub omenjenim spremembam pa vse druge stvari ostajajo 
nespremenjene.

Sprememba imena prav tako ne bo vplivala na naše naslove, 

telefonske številke, e-pošto, spletne strani, davčno in matično 
številko ter druge podatke, ki ostajajo isti: 

Telefon: 

041 632 992,  
041 760 935,  
02 300 70 61,  
080 80 40 

Davčna številka  
SI65843487 

Matična številka  
5691486000 

Naslov za račune  
Tržaška cesta 39, Maribor oz. Parmova ulica 14, Ljubljana. 

TRR  
SI56 0451 5000 0129 615  
(Nova KBM)  
SI56 0451 5000 3102 083  
(Nova KBM).

Prosimo Vas, da si v Vaših programih za pošiljanje dopisov, 
računov ter druge dokumentacije (ŠIFRA KUPCA ali DOBA-
VITELJA) spremenite naše staro ime v Komunala ODTOK, 
d.o.o., ter obvestite še druge zaposlene o spremembi imena. 

Ob tej priložnosti se Vam zahvaljujemo za dobro sodelovanje 
v preteklosti in upamo na še uspešnejše sodelovanje v priho-
dnosti.

Andrej SITAR, dipl. ekon.
direktor, s.r.

Obvestilo  
o preimenovanju                                         

Zvonec prvič pozvoni:
bim, bim, bim, bim, bim,

zdaj hitite noge mi,
da ne zamudim, ...

>> Ludvik Černej

Prvi šolski dan  
v Gradišču na Kozjaku

V Gradišču na Kozjaku so se v ponedeljek, 3.9.2018, znova 
odprla šolska vrata. Prestopilo jih bo 11 učenk in učencev, 
ki so razporejeni v dva kombinirana oddelka. Letos nimamo 
prvošolcev, zato pa imamo ponovno vrtec in na to smo zelo 
ponosni. Učenke, učence in starše sta prijazno pozdravila gos-
pod Igor Štruc in gospa ravnateljica Jožica Ozmec. Vsem na-
dobudnežem želimo uspešno šolsko leto, ki naj bo obogateno 
z veseljem, zadovoljstvom in medsebojnim razumevanjem.
                                                                                       
Prispevek in fotografija: učiteljice podružnice Gradišče na 
Kozjaku
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UČENJE ZA ŽIVLJENJE
Kako z aktivnimi sodobnimi 
pristopi pokazati, da 
pridobivanje znanja v šoli 
nikakor ni dolgočasno

Na OŠ Selnica ob Dravi že 25 let poučujem predmete z nara-
voslovnega področja. Vsako leto premišljujem, kako zasnovati 
ure pouka in druge dejavnosti, da bi bilo pridobivanje novega 
znanja za učence zanimivo, usklajeno z novostmi in popestre-
no z dodatnimi dejavnostmi v razredu in zunaj njega. Predsta-
vila vam bom nekaj utrinkov iz šolskega leta 2017/18, ki so jih 
soustvarili učenci od 6. do 9. razreda. Iz izkušenj lahko povem, 
da so učenci izredno inovativni, ustvarjalni, vztrajni in marlji-
vi, potrebna sta le ustrezna motivacija in razumevanje cilja, ki 
ga želimo doseči. Poleg vsebin so pomembne tudi metode in 
oblike dela, ki jih uporabljamo. Zakaj bi učenec vedno sedel v 
učilnici za isto mizo? Včasih imamo pouk kar na hodniku ali v 
čudoviti okolici šole. 

Nekaj ur izvedemo v knjižnici, kjer učenci samostojno pri-
dobivajo informacije z uporabo različne literature in kritično 
vrednotijo zapise. Zelo radi delajo v skupinah in prisluhnejo 
branju knjižničarke. Poučni so tudi tematski pogovori ob pitju 
čaja. Ker je bralna pismenost otrok v Sloveniji na precej nizki 
ravni, je to pomemben del šolskega izobraževanja. 

Pri pouku velikokrat izvajamo različne naravoslovne ekspe-
rimente. Pomemben je problemsko-raziskovalni pristop, saj 
se učenci z njim naučijo načrtovanja, natančnega izvajanja, 
opazovanja, sklepanja, razmišljanja, obdelave podatkov ter 
predstavitve rezultatov in ugotovitev. Kar zahtevno, a ne? To 

so spretnosti, s katerimi urim njihove kompetence, ki jih bodo 
v življenju zagotovo potrebovali, kamorkoli jih bo zanesla po-
klicna pot. Tudi napake so dovoljene, iz njih se vedno česa na-
učimo.

Zadnje čase je precej govora o digitalnih kompetencah oz. 
uporabi IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije). Ra-
zvoj teh učenčevih kompetenc je vključen v učne načrte vseh 
predmetov in poudarjen tudi v projektu NA-MA POTI, ki po-
teka na šoli. Starši se zavedamo težav z otroki, ki doma preveč 
časa igrajo igrice, pošiljajo »snape«, objavljajo slike na instagra-
mu, »klepetajo« preko facebooka … Uporaba e-naprav je v šoli 
dovoljena samo, če je to načrtoval učitelj. Ta skrbno premisli, 
kdaj in kako bodo učenci uporabili digitalne pripomočke. Ne-
katere učne ure izvajamo v računalniški učilnici (uporaba šol-
ske spletne učilnice, raznih računalniških programov, spletnih 
strani …), pri nekaterih urah pa uporabljamo tablične računal-
nike za različne namene: skeniranje QR kod (pod katerimi se 
skrivajo uganke, naloge, navodila, zanimivosti), iskanje infor-
macij, snemanje sošolcev pri govornih nastopih za lažjo (samo)
analizo ... Na telefonih mi učenci lahko pokažejo tudi fotogra-
fije poskusa, ki so ga izvedli doma.

Učenci so tudi izredno ustvarjalni, radi rišejo, izdelujejo mode-
le, makete in oblikujejo plakate. Ob dnevu Zemlje se pridruži-
mo slovenskemu Teku podnebne solidarnosti, s katerim izrazi-
mo solidarnost do ljudi v revnejših državah. Vsak oddelek je 
izbral določeno zdravilno rastlino, ki jo je moral natančno opi-
sati in predstaviti na plakatu. Sodelovali so tudi malčki iz vrtca.

V februarju smo ob mednarodnem Darwinovem dnevu pre-
učevali življenje tega pomembnega biologa, njegova dela in 
nauke. Učenci so narisali tudi njegov portret in se naučili mar-
sičesa novega.



12 Selniške novice 34  |  OKTOBER 2018 13OBČINA SELNICA OB DRAVI

Čim več časa bi morali preživeti v naravi, zato sem se odločila, 
da gremo na potep in da učenci sami »v živo« predstavijo, kaj 
pomeni živeti in delati na kmetiji. To je bila dragocena izkuš-
nja, v kateri smo vsi uživali. Najlepša hvala staršem in drugim, 
ki so nas lepo sprejeli in nas tudi pogostili z domačimi dobro-
tami. Posnetki so s kmetij Bolfank iz Selnice ob Dravi in Tacer 
z Duha na Ostrem Vrhu.

S šestošolci smo obiskali še živalski vrt Sikaluzoo pri Radencih, 
kjer smo se srečali z domačimi živalmi, spoznali pa tudi veli-
ko tujerodnih vrst. Lame, ki imajo domovanje v Andih, so bile 
hvaležne za hrano. Opice makaki, ki v naravnem okolju živijo 
le še na Gibraltarju, so bile zelo živahne in razigrane. 

»O veličini naroda in njegovi moralni 
razvitosti lahko sodimo po tem, kak-
šen je njegov odnos do živali,« je misel 
M. Gandhija. Trudim se, da bi našim 
učencem privzgojila spoštljiv odnos 
do vseh živali, saj se to posledično od-
raža tudi v pozitivnem odnosu do lju-
di. Na CŠOD Škorpijon smo preživeli 
čudovit popoldan z reševalnimi psi in 
ljudmi, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
to človekoljubno dejavnostjo. V maju 
smo se na taboru dva dneva druži-
li učenci izbirnega predmeta okoljska 
vzgoja in nadarjeni učenci.  

Z Društvom za opazovanje narave »Ze-
lena steza« sodelujemo v novem projek-
tu »52 tednov«, ki spodbuja otroke, da 
preživijo čim več časa v naravi, se učijo 
opazovati naravne lepote, ki nas obda-
jajo, in majhne naravne bisere ujeti v fo-
tografski objektiv. Učenec, ki je na vrsti 
v določenem tednu, mora sam posneti 
fotografijo, ki jo potem prilepi na pose-

ben koledar. Ob koncu tega razrednega 
projekta bomo v šoli pripravili razstavo 
originalnih fotografij. Prijetno sem pre-
senečena nad zavzetostjo učencev za 
opravljanje te naloge kakor tudi nad nji-
hovimi izbranimi motivi in fotografsko 
spretnostjo.

Za EKO dan smo pripravili pestre in 
poučne okoljske dejavnosti. Šestošolci 
so pridobivali znanje o čebelarstvu in 
medu, sedmošolci so obiskali Botanič-
ni vrt v Pivoli, osmošolci so spoznavali 
vozila na električni pogon, devetošolci 
pa so izvajali aktivnosti v okviru projek-
ta EU4ME. Posebna gostja, ki je bila ta 
dan z nami, je bila gospa Nataša Goršek 
Mencin, vodja predstavništva Evropske 
komisije v Sloveniji. Navdušena je bila 
nad našimi »zelenimi« in drugimi aktiv-
nostmi ter znanjem učencev.
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V razredu ne poučuje zmeraj le učitelj, občasno zamenjamo 
vloge in učenec poučuje sošolce ali pa starejši učenci pouču-
jejo mlajše. Z medvrstniškim mreženjem znanja je pomnjenje 
vsebin bolj učinkovito in trajno. Ta vloga je nekaterim učen-
cem pravi izziv in zadovoljstvo je obojestransko. Na ta način 
sem izvedla tudi učne ure na področju ozaveščanja o sladkorni 
bolezni, kjer so devetošolke odlično opravile svoje delo v vlogi 
učiteljic. Veliko veščin so naši učenci predstavili tudi na podro-
čju prve pomoči, saj so življenjsko pomembne spretnosti in 
postopke prikazovali drugim učencem na različnih delavnicah.

Predstavila sem vam nekaj naravoslovnih, EKO, za naše zdrav-
je in naravo pomembnih »zelenih« dejavnosti, ki jim na šoli 
posvečamo veliko pozornosti. Naša naloga je, da učencem 
približamo čudovit živalski in rastlinski svet, da jim privzgoji-
mo spoštljiv odnos do živih bitij in okolja, ki nas obdaja. Tudi za 
prijazne odnose med nami se moramo truditi in biti otrokom 
vzor. Ni se nam potrebno pretvarjati, da vemo in znamo vse, 
naj nam ne bo prioriteta, da smo vedno korak pred učenci.

Učiteljev osebni pristop ustvarja klimo v razredu. Učence mora 
imeti rad, poučevati mora s srcem in znati pokazati čustva. 
Varnost in toplina sta nujno potrebna za osebnostno rast. V 
vsakem otroku mora učitelj najti močna področja in ga spod-
bujati k doseganju ciljev. Zato je tako pomembno UČENJE ZA 
ŽIVLJENJE, ki nas spremlja na vsakem koraku.   

Zapisala: Manja KOKALJ
Fotografije: Manja KOKALJ in arhiv šole

zanimivi, a tudi Selničani dobro vedo, da so jabolka zdrava, 
saj vsebujejo veliko vitaminov, vlaknin, antioksidantov, da so 
dobra za zobe in dlesni ter koristna za kri in prebavo. Rezultate 
ankete so učenci samozavestno predstavili na Prazniku jabolk. 

Učence ves čas opozarjam na skrb za lastno zdravje, vrsto let 
pa smo tudi v projektu »Zdrava šola«. Poleg rednih vsebin pri 
pouku vsako leto sodelujemo na raznih natečajih in tekmova-
njih s tega področja. Društvo pljučnih bolnikov in astmatikov 
Slovenije je razpisalo temo, ki je bila povezana s škodljivostjo 
kajenja. Za sodelovanje se je prostovoljno odločilo kar 27 
učencev. Njihovi izdelki so bili res izvirni (reliefni plakati, mo-
deli cigaret, telefonska aplikacija, namizna igra, kip …), imeli pa 
so tudi bogato sporočilno vrednost. (v Ljubljani so učenci za 
te izdelke prejeli veliko priznanj). Ozaveščanje mladih o nevar-
nostih kajenja je izrednega pomena, zato se trudim, da bi se 
tega zavedali tudi naši učenci.

Tudi na zdravo hrano ne smemo pozabiti. Jabolka so na naši 
šoli zelo priljubljeno sadje. Učenci so med krajani izvedli anke-
to o jabolkih in zdravem prehranjevanju. Odgovori so bili prav 
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Ob zaključku šolskega leta smo v dvorani Hrama kulture Ar-
nolda Tovornika lahko bili priča izjemni prireditvi učencev OŠ 
Selnica ob Dravi. Ob tem bi želeli opozoriti na pohvalo ozi-
roma oceno pritrditve Radoslava Marijana Pavaleca, upokoje-
nega dramskega igralca, ki je ob tej priložnosti zapisal takole:

»Z največjim veseljem sem se udeležil zaključne prireditve 
šole Selnica ob Dravi. Videl sem že veliko različnih osnovno-
šolskih prireditev in predstav. Toda tako imenitno umetniško 
ustvarjene predstave, kot je bila predstava vašega Krpana, ni 
bilo veliko. Posebna pohvala velja vsem sodelujočim učencem, 
ki so sodelovali kot glasbeniki, pevci, baletniki in igralci. Tudi 
scena in fotografije so pripomogle k odličnosti igre. 

V okviru IKT (informacijsko–komunikacijska tehnologija) izo-
braževanja sva z učenko in domačinko Lano Rihter v preteklem 
šolskem letu izdelali zloženko o kraju Sv. Duh na Ostrem vrhu. 
Zaradi svoje neokrnjene narave ter bogate naravne in kultur-
ne dediščine je kraj skozi vse leto zelo obiskan, tudi s strani 
avstrijskih turistov. Ti pa, žal, v kraju ne morejo dobiti infor-
macij o naravnih in kulturnih znamenitostih, ki bi bile zbrane 
na enem mestu. Glede na to sva se z učenko dogovorili, da bo 
pri predmetu družba samostojno (s projektnim učnim delom, 
raziskovalnim pristopom in uporabo IKT) izdelala zloženko o 
znamenitostih domačega kraja v tiskani in e- obliki. Podlaga za 
izbor teme, ob že omenjeni problematiki, je bil tudi učni načrt 
pri predmetu družba, ki v didaktičnih priporočilih pri vsebin-
skem sklopu Ljudje v prostoru priporoča uporabo informacij-
ske tehnologije.

Zloženka je v nemščino prevedel gospod kaplan Jožef Urba-
nič, zato je dragocen vir informacij tudi za avstrijske turiste, ki 
jih je v tem kraju vsako leto več. Zloženka je bila predstavljena 
in lepo sprejeta na mednarodni konferenci SIRIKT v Olimju.

Zapisala in fotografirala: Damjana OČKO

Ekipa iz OŠ Selnica ob Dravi v sestavi 
Luka Kričej, Mitja Kositer in Ožbej Očko 
je pod mentorstvom Blaža Lovriča po-
kazala veliko čebelarskega znanja, poleg 
tega pa tudi izjemne komunikacijske, 
jezikovne in družabne spretnosti. Slo-
venska ekipa mladih čebelarjev je na 
mednarodnem tekmovanju v Franciji 
dosegla izjemen uspeh. Mednarodnega 
tekmovanja mladih čebelarjev, ki je po-
tekalo od 2. do 6. julija 2018 v franco-
skem Neracu, se je udeležilo rekordnih 
84 tekmovalcev iz kar 28 držav (Alba-
nija, Avstrija, Belorusija, Češka, Danska, 
Estonija, Velika Britanija, Finska, Franci-
ja, Gruzija, Nemčija, Indija, Irska, Izrael, 
Italija, Kazahstan, Libanon, Litva, Malta, 
Nizozemska, Poljska, Romunija, Rusija, 
Škotska, Slovaška, Ukrajina in Zimbab-
ve).

Zaključna 
prireditev šole

Zloženka o domačem 
kraju – Sv. Duh na 
Ostrem vrhu

MLADI ČEBELARJI USPEŠNI V TUJINI
Ponosni smo na 1. in 3. mesto mladih 
čebelarjev iz Osnovne šole Selnica ob Dravi 
na mednarodnem tekmovanju v Franciji

Prav gotovo pa so najbolj zaslužne za tako vrhunsko dodela-
no predstavo vse mentorice in jim izrekam največjo pohvalo. 
Upam in želim vam in sebi, da naslednje leto ustvarite podob-
no predstavo, meni pa bo v umetniški užitek, da vas ponovno 
gledam.  Lep pozdrav!

Rado Pavalec

V konkurenci mednarodno mešanih 
ekip je učenec Mitja Kositer s svojo eki-
po osvojil 1. mesto med 13. ekipami. 
Med posamezniki pa je med 84 tekmo-
valci Luka Kričej osvojil izjemno 3. mes-
to. Salutations, Slovénie!
 
Igor Štruc, podžupan v začasnem opra-
vljanju funkcije župana, je čestital mla-
dim čebelarjem za izjemne uspehe. Ob 
tej priložnosti se jim je tudi zahvalil, da 
s svojim znanjem in odličnimi rezultati 
širijo dobro ime naše občine doma in v 
tujini. Prav tako so bile iskrene čestitke 
namenjene tudi mentorju Blažu Lovriču, 
ki že nekaj let uspešno vzgaja mlade če-
belarje v našem kraju.

Pripravila: Občinska uprava
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V tem šolskem letu na naši podružnici 
obiskuje pouk 13 otrok od 1. do 4. ra-
zreda. Poučujemo jih tri učiteljice v dveh 
kombiniranih oddelkih. Po pouku so 
učenci združeni v oddelku podaljšanega 
bivanja. Šolski prag so prvič prestopili 
trije prvošolci, prav zato smo jih medse 
sprejeli s pesmico Janeza Bitenca, ki go-
vori o treh korenjakih.

Prvič v šolo
Trije korenjaki,

Trije veseli vandrovčki,
So torbice vzeli

In prvič v šolo šli.
So v zvezke pisali,

Velike črke a – e – i ,
Na prste kazali,

Da ena in dva je tri.
Vsi trije junaki,

Pa so sanjali vse noči,
Da z zlato raketo
Na luno bodo šli.

Janez Bitenc

Novo šolsko leto na podružnici 
Sv. Duh na Ostrem vrhu

Po kratkem kulturnem programu, ki sta 
ga izvedla četrtošolka Katarina in tretje-
šolec Miha, sta nam dobrodošlico izrekla 
tudi gospa ravnateljica ga. Jožica Ozmec 
in podžupan Občine Selnica ob Dravi g. 
Igor Štruc. Po kosilu smo se posladkali 
še s torto. Vse skupaj je posnela TV Slo-
venija. Prispevek je bil objavljen v Slo-
venski kroniki na TV Slovenija in na TV 
Maribor.

Tudi v tem šolskem letu smo vključeni v 
projekte NA–MA POTI, Mreža gozdnih 
vrtcev in šol in  52 tednov v naravi. Re-
dno bomo obiskovali gozd in druga na-
ravna okolja ob naši šoli. Gozd bo naša 
učilnica na prostem. Preživljanje proste-
ga in vzgojno-izobraževalnega časa v 
gozdu pozitivno vpliva na učence. Ti so 
v naravi manj obremenjeni, svobodneje 
razmišljajo in so bolj ustvarjalni. Gozdni 
teren omogoča naravno gibanje otrok, 
kar posledično pozitivno vpliva na mo-
torične in učne sposobnosti. Otroci so 
pri učnih urah, ki jih izvajamo v gozdu, 
bolj dojemljivi in si določeno snov hitreje 
zapomnijo. Učenci radi poslušajo prebi-
ranje pravljic pod drevesom, sestavljajo 
račune iz vejic, storžev,… Veliko gibanja 

v neokrnjeni naravi in čistem zraku pa 
ugodno vpliva tudi na zdravje otrok. 
Bralno kulturo bomo krepili s projekto-
ma Naša mala knjižnica in Knjigoljub ter 
z različnimi bralnimi značkami in bralno 
nočjo. Še naprej bomo mednarodno so-
delovali z VS Lučane.
V naših prostorih je tudi vrtec, v kate-
rega je letos vpisanih 13 malčkov.  Tudi 

oni si prizadevajo, da čim več aktivnosti 
izvedejo v naravi.

Vrtec in šola se močno povezujeta na 
vseh področjih, saj skupaj organiziramo 
različne prireditve in druženja s starši.
  
Zapis in fotografije : Damjana OČKO



20 Selniške novice 34  |  OKTOBER 2018 21OBČINA SELNICA OB DRAVI

24. 4. 2018 je v Velenju potekalo državno prvenstvo za člane. 
Naš novi član Mladen Railič je postal prvak v borbah -67kg ter 
tako ubranil naslov iz prejšnjih let.
Zelo smo ponosni, da je Mladen, ki je stalni člani slovenske 
reprezentance, postal del naše ekipe. Želja trenerjev in Mlade-
na je, da s skupnimi močmi, znanjem in izkušnjami dosežemo 
vrhunske rezultate.

V nedeljo, 25. 2. 2018, je v Velenju potekal mednarodni turnir 
Nestl Žgank, Udeležili so se ga trije selniški karateisti in osvojili 
dve zlati medalji: Siniša v katah ter Mladen v borbah ter tako 
dokazala svoje karate znanje.

Rezultati selniških karateistov:
1. mesto Siniša ALEKSIČ PETER, kate, dečki 12 - 13 let.
1. mesto Mladen RAILIČ, borbe -67kg, člani.

Siniša ALEKSIČ PETER

Mladen Railič postal 
državni prvak

Siniša in Mladen 
zmagala v Velenju Timotej in Luka zmagala 

na 1. pokalni tekmi

V soboto, 07. 4. 2018, je v Luciji pri Portorožu potekala 1. po-
kalna tekma Karate zveze Slovenije, na kateri so bili uspešni 
tudi selniški karateisti. Osvojili so dve zlati medalji. Timotej 
Vališer in Luka Štelcer sta oba zmagala v borbah posamezno. 
Nastopilo je samo pet selniških karateistov, saj jih je nekaj po-
škodovanih, eni pa so zboleli.

Pokalna tekmovanja so tako imenovane vstopnice oz. pogoj 
za nastop na državnem prvenstvu konec leta.
Na sliki: Timotej VALIŠER in Luka ŠTELCER

Karate

Rezultati selniških karateistov:
1. mesto Timotej Vališerj, borbe -40kg, dečki, 10 - 11 let.
1. mesto Luka Štelcer, borbe -45kg, dečki, 10 - 11 let.
5. mesto Ulla Krajnc, borbe -59kg, mladinke.
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Naši karateisti so v nedeljo, 23. 4. 2018, na zadnjem krogu 
osnovnošolske lige ubranili in potrdili naslov prvaka osnovno-
šolske lige v karateju, v borbah in katah posamezno.
Čeprav smo v Ljutomeru osvojili sedem medalj, je bilo to pod 
povprečjem, temu je botrovalo tudi nekaj zdravstvih težav ne-
kaj pomembnih selniških karateistov.

Selniška osnovna šola je tako, spet suvereno, zmagala z 264 
točkami pred OŠ Lenart z 250 točkami ter OŠ Ludvik Pliber-
šek z 242 točkami. To je torej tretja zaporedna zmaga naših 
karateistov, kar kaže, da konstantno strokovno, pedagoško in 
organizacijsko delamo z mladimi.

Naslov prvakov v posamični konkurenci so osvojili Nik Mori v 
katah ter Peter Sinja  Aleksič in Luka Štelcer v borbah, skupno 
drugo mesto sta osvojila Pia Letricia Fras v katah in borbah ter 
Timotej Vališer v borbah, skupno tretje mesto po vseh štirih 
krogih OŠ lige sta osvojila Peter Siniša Aleksič in Sara Eferl, 
oba v borbah.

Čestitke vsem, ki ste k temu briljantnemu rezultatu karkoli 
prispevali ali kot tekmovalci, trenerji, strokovni delavci kluba, 
starši, to je rezultat skupnega dobrega dela vseh nas.

V Srbiji, v  Beogradu, je od 27. – 29. 4. 2018 potekalo bal-
kansko prvenstvo za otroke. Na njem je nastopila tudi Pia 
Letricia v katah posamezno med 13-letnicami. Čeprav je izgu-
bila v prvem kolu, je bila po mnenju naših trenerjev boljša od 
nasprotnice iz Črne gore ter prikazala dober nastop.

To je njen prvi nastop na balkanskem prvenstvu, lanskega se 
zaradi varnostnih problemov v Turčiji ni udeležila. Vemo, da 
bo s svojo vnemo Pia Letricia postala zelo dobra karateistka.

Pripravil: Kamil FRAS
Fotografije: arhiv društva

Tretje leto 
zapored prvaki 
osnovnošolske lige

Pia Letricia 
Fras nastopila 
na balkanskem 
prvenstvu

V soboto, 10. 3. 2018, je v Laškem potekal velik mednarodni 
turnir Slovenija open. Selniški karateisti so osvojili dve meda-
lji, obe bronasti. Tara Mori je bila tretja v katah, Mladen Railič 
pa v borbah. Tudi drugi Selničani so se dobro borili in pokazali 
svoje znanje karate tako v katah kot borbah.

Rezultati selniških karateistov:
3. mesto Tara MORI, kate, 10 – 11 let, deklice.
3. mesto Mladen RAILIČ, borbe - 67kg, člani.
5. mesto Pia Letricia FRAS, kate, kadetinje.
5. mesto Sinja ALEKSIČ PETER, borbe +54kg, kadetinje.
5. mesto Siniša ALEKSIČ PETER, borbe + 50kg, 12 – 13 let, dečki.

Tara MORI

Tara in Mladen 
bronasta na 
Slovenija open
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Pod pokroviteljstvom Turističnega društva Selnica ob Dravi se 
je 29. 9. 2018 zaključil tradicionalni, enodnevni 21. PRAZNIK 
JABOLK v občini Selnica ob Dravi. Letošnji praznik se je odvi-
jal pod sloganom »Jabolko na 100 in 1 način.«

V okviru tega praznika so se odvijale številne dejavnosti, pri ka-
terih so sodelovali partnerji turističnega društva, in sicer osnov-
na šola in vrtec, POŠ, Kmetijska zadruga, Društvo podeželskih 
žena in deklet, KUD Gradišče na Kozjaku, Občina Selnica ob 
Dravi in KUD Bistrica ob Dravi. Ker TD Selnica ob Dravi že vrsto 
let sodeluje s Turistično zvezo Slovenije, je bil v tem okviru ob-
javljen javni razpis za literarno-likovni natečaj »JABOLKO PRI-
POVEDUJE«. V sklopu razpisa je bilo razpisanih pet kategorij:
• Jabolko skozi zgodovino
• Jabolko v pesmi
• Jabolko pripoveduje
• Jabolko in čopič
• Digitalno jabolko

V razpisu so sodelovali učenci domače osnovne šole, otro-
ci iz Vrtca Kobanček in učenci Osnovne šole Draga Kobala 
iz Maribora. Izbor prispevkov in s tem priznanja in nagrade 
sta pripravila profesorica slovenščine, Barbara Volmajer, ter 
likovni pedagog, Oto Vogrin, ki je na samem prazniku jabolk 

Vabilu na okroglo mizo pa so se vljudno odzvali tudi: Igor 
Štruc, v. d. župana, predsednica TD Selnica, Ivanka Frešer, 
mag. Bojana Muršič, poslanka v DZ Slovenije, medena kralji-
ca Slovenije Valentina Marinič, kraljica jabolk Tjaša Fašnik ter 
številni lokalni sadjarji. Jabolčnemu dnevu je sledila predsta-
vitev dvojezične žepne brošure »Po poteh kapelic v občini 
Selnica ob Dravi«, ki je nastala na osnovi uspešne in z zlatom 
nagrajene raziskovalne naloge učenk in mentoric OŠ Selnica v 
preteklem šolskem letu. Brošura je bila predstavljena tudi 27. 
septembra 2018 ob 18. uri v Pokrajinskem muzeju v Maribo-
ru in bila deležna odličnega odziva tudi pri Mariborčanih. Izid 
brošure sta omogočila TD Selnica ob Dravi in Občina Selnica 
ob Dravi. Iskreno se zahvaljujemo za pomoč in podporo Raj-
mondu Lamprehtu, univ. dipl. zgod., in sodni tolmačici Dani-
ci Perše, univ. dipl. prev. Strokovni del dneva se je po 15. uri 
prevesil v družabni del, saj so ga popestrili pevski zbori, kot 
so pevski zbor Pavza, zbor Lipa iz Sv. Duha, pevski zbor Sv. 
Marjeta, harmonikarji s Hanziko iz Gradišča na Kozjaku, pev-
ska skupina Trzinke iz Trzina, folkloristi Korenine iz Bistrice ob 
Dravi ter Škarjice z modno revijo klobukov. Bilo je veselo do 
poznih večernih ur.  Prav vsem hvala za sodelovanje na pra-
zniku in prisrčno vabljeni na naslednji, 22. praznik, kjer bomo 
v deželi jabolk okronali 12. kraljico jabolk.

Turizem ustvarjamo ljudje!

Besedilo in fotografije:  Zdenka GRADIŠNIK

21. praznik jabolk v 
Občini Selnica ob Dravi

Jaz sem ga utrgal
A zobati sem ga želel
Bilo je krepko in trdo
Obilo soka v njem je bilo.
Ljubiti ga ni težko
Ker vitaminov v sebi nosi sto
O kaj o njem bi potrebno povedati še bilo:
»Saj eno JABOLKO na dan odžene sto zdravnikov  vstran.«

skupaj s predsednico TD Selnica ob Dravi, Ivanko Frešer, in z 
Igorjem Štrucem, ki trenutno opravlja naloge župana, nagovo-
ril učence in jim tudi razdelil nagrade in priznanja. Razglasitve 
javnega natečaja in uradne otvoritve 21. praznika jabolk so se 
kljub delovni soboti prijazno udeležili učenci matične osnovne 
šole. Dan so polepšali s pestro kulturno prireditvijo, ki je bila 
čudovita iztočnica za nadaljnje celodnevno dogajanje. Hvala 
učencem in njihovim mentoricam. 

Prireditev se je nadaljevala z okroglo mizo, ki je bila name-
njena slovenskemu sadjarstvu. Okroglo mizo je organizirala 
Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi. Namen okrogle mize je 
bil spregovoriti o pomenu sadjarstva v Sloveniji, o težavah, s 
katerimi se srečujejo slovenski sadjarji, ter o možnostih za ra-
zvoj sadjarstva v prihodnje. Gostje okrogle mize so bili:
• dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano,
• Jurij lep, poslanec DZ Republike Slovenije,
• Boris Orešek, sadjar in predsednik odbora za sadjarstvo in 

oljkarstvo  pri KGSZ,
• Andrej Soršak, specialist za sadjarstvo KGSZ – Kmetijsko 

gozdarski zavod Maribor,
• Bogdan Štepec, direktor Zadružne zveze Slovenije,
• Janko Stojkovič, direktor KZ Selnica;
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V nedeljo, 24. 6. 2018, je potekala tradicionalna strelska tek-
ma v lovski kombinaciji, in sicer v streljanju na glinaste golobe 
Atrap in tekmovanje z MK puško v dveh kategorijah, in sicer 
člani in veterani. Čeprav lovsko - gojitvenih bazenov (LGB) za-
konsko ni več, se stara tradicija ohranja še naprej. LGB Kozjak 
tako sestavljajo lovske družine Gaj nad Mariborom, Vurmat in 
Boč na Kozjaku. 

Letos je bila organizatorka LD Boč na Kozjaku, ki je skupaj z 
LD Vurmat in Gaj nad Mariborom pripravila vse, da je tekmo-
vanje steklo, super potekalo in se odlično končalo. 

Vodstvo LGB Kozjak se vsako leto sestane in opredeli sku-
pne naloge tekočega leta od skupnega nastopanja pri javnih 
razgrnitvah, dejavnosti v okviru POZUL-a, skupne razstave 
in izobraževanja po različnih tematikah. Vsaka lovska druži-
na eno leto vodi predsedovanje in dejavnosti v okviru LGB 
Kozjak. 

Strelska tekma  
v okviru LGB Kozjak

V okviru priprav na letošnjo tekmo je bil organiziran tudi skup-
ni trening, ki se je tako kot tekmovanje odvijal na strelišču LD 
Vurmat. Vsaka ekipa je štela sedem tekmovalcev, v vsaki ka-
tegoriji pa se je najslabši rezultat posameznika črtal iz skupne 
uvrstitve. 

Vodja tekmovanja je bil strelski referent LD Boč na Kozjaku 
Matjaž Ozanič, ki tudi tokrat brez mentorskega dela Franca 
Ozaniča verjetno ne bi zmogel težkega bremena. Tekmovanje 
je otvoril, kasneje podelil priznanja in zaključil uradni del sta-
rešina LD Boč na Kozjaku Rado Triplat. 

Rezultati ekip in posameznikov:

EKIPNA UVRSTITEV – ČLANI
1.  mesto ekipa LD Gaj nad Mariborom,
2.  mesto ekipa LD Vurmat,
3. mesto ekipa LD Boč na Kozjaku.

POSAMEZNA UVRSTITEV – ČLANI 
1. mesto Darjan Vesenjak, LD Gaj nad Mariborom,
2. mesto Marko Cepec, LD Vurmat,
3. mesto Marko Rožman, LD Gaj nad Mariborom.

EKIPNA UVRSTITEV – VETERANI
1.  mesto ekipa LD Vurmat,
2.  mesto ekipa LD Gaj nad Mariborom,
3.  mesto ekipa LD Boč na Kozjaku.

POSAMEZNA URVSTITEV – VETERANI
1. mesto Marjan Jurše, LD Gaj nad Mariborom,
2. mesto Anton Črnko, LD Vurmat,
3. mesto dr. Srečko Felix Krope, LD Boč na Kozjaku.

Po vseh rezultatih je odšel prehodni pokal, tokrat popolnoma 
novi, v roke ekipi LD Gaj nad Mariborom.

Čestitke vsem sodelujočim, zlasti pa najboljšim tega dne. 

Posebej se zahvaljujemo LD Vurmat, ki je tudi tokrat gostil vse 
tekmovalce in tudi organizatorje na njihovem strelišču in ču-
dovitem lovskem domu. 

Prispevek in fotografiji:  
dr. Srečko Felix KROPE, tajnik LGB Kozjak
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Upokojenci DU  Fala smo se v soboto, 9. 6. 2018, odpravi-
li na izlet na Koroško, deželo korenin prve slovanske države 
Karantanije. To je bila kneževina, ki je obstajala med 7. in 11. 
stoletjem, njene kneze pa so ustoličevali na knežjem kamnu 
na Gosposvetskem polju. Ob šestih zjutraj smo se z avto-
busom odpravili do mejnega prehoda Vič in nato naprej po 
dolini reke Drave proti Celovcu. Tu smo zavili proti severu in 
kmalu prispeli na Krško polje, po katerem teče rečica Krka, po 
nemško Gurk. Kmalu smo v daljavi zagledali veličastna zvoni-
ka mogočne cerkve. Cerkev je samostanska cerkev Žalostne 
matere božje, ob njej je samostan sester benediktink. Obe 
zgradbi je dala sezidati Ema/Hemma Krška. Po izročilu naj bi 
se rodila na gradu Pilštajn na Kozjanskem, a zanesljivih podat-
kov o njenem slovenskem ali nemškem poreklu ni. Z možem 

Na Koroško
grofom Viljemom sta bila upravitelja precejšnjega dela sloven-
skega ozemlja in ljudem naklonjena gospodarja. Po smrti obeh 
sinov in moža se je Ema odrekla vsemu in začela razdeljevati 
imetje v korist Cerkve in ljudstva. Zgradila je več cerkva, njena 
najveličastnejša stvaritev sta samostan in cerkev v Krki/Gurk. 
Svoja zadnja leta je preživela v samostanu, njeni posmrtni os-
tanki pa so v grobnici v kripti s stoterimi stebriči v krški cerkvi. 
Slovenci so jo častili devet stoletij. To je bila podlaga, da je bila 
leta 1938 razglašena za svetnico. Sveta Ema goduje 27. junija, 
Krka pa je znano romarsko središče. Na poti domov smo se 
ustavili pri vojvodskem prestolu v kraju Gospa Sveta/ Maria 
Saal na Gosposvetskem polju. To je prestol z dvema sedeže-
ma, ki je imel pomembno vlogo pri ustoličevanju koroških voj-
vod, ko so podeljevali fevde/posesti. Pot smo nadaljevali do 
Tinj/Tainach na Koroškem, kjer stoji znan Slovenski katoliški 
dom. Sprejel nas je duhovnik in nas je popeljal v kapelo, okra-
šeno z mozaiki, ki jih je izdelal v samo dveh dneh znameniti 
pater Rupnik. Tu smo tudi zapeli Marijino pesem. Po okusnem 
kosilu smo se odpravili proti domu.

Zapis in fotografija: Dragica JAMNIK

V četrtek, 24. avgusta 2018, smo or-
ganizirali Poznopoletno srečanje upo-
kojencev DU Fala. Ob 11. uri smo se 
z avtobusom odpeljali proti Lenartu. Z 
avtoceste smo zavili proti Gočovi. Pri-
čakalo nas je prijazno osebje gostišča 
Gočovski dvorec. Notranjost gostišča 

Poznopoletno 
srečanje

je bila lepo urejena, da smo se počutili 
kot gospoda v dvorcu. Prijazna natakar-
ja sta nam postregla s kosilom. Skrbela 
sta, da naši kozarci niso bili prazni. Za 
dobro vzdušje je poskrbel muzikant, mi 
pa smo skrbeli, da plesišče ni bilo nikoli 
prazno. Lepo se je bilo tudi sprehoditi v 
okolici gostišča po Gočovskem Vrhu in 
se razgledati po Slovenskih goricah, kjer 
je povsod zorelo grozdje. Zadovoljni 
smo se v temi vrnili domov.

Zapis in fotografija: Dragica JAMNIK

V četrtek, 17. 5. 2018, smo petošolci Osnovne šole Draga Ko-
bala Maribor  spet bili  na obisku v Selnici ob Dravi. Obiskali 
smo  uspešno podjetje SOVEN, si ogledali čevljarsko delavni-
co, se sprehodili po delu Jabolčne poti in vstopili v hladilnico 
sadja. Spotoma smo se ustavili tudi ob  čebelnjaku Medoviti 
vrt in pod kozolcem pogledali veliko starega kmečkega orod-
ja. Članice TD Selnica ob Dravi so nas pogostile z odličnim 
jabolčnim zavitkom in drugim domačim pecivom. Pri organi-
zaciji ekskurzije nam je veliko pomagala Tatjana Praprotnik Ža-
ucer, domačinka, sicer pa profesorica slovenščine na naši šoli. 

Dan je bil prelep. Ob prihodu v Selnico ob Dravi nas je sprejela 
predsednica TD Selnica gospa Ivanka Frešer. 51 učencev in 
4 učiteljice spremljevalke smo se razdelili v dve večji skupini, 
da smo laže sledili programu. Prelepo se je bilo sprehajati po 
Jabolčni poti med nasadi jablan, ki jih tokrat ni uničila spomla-
danska pozeba, kot se je to dogodilo nekaj let zapored. Nasadi 
jablan so skrbno urejeni. Škoda, da nam čas ni dopuščal, da bi 
se sprehodili po celi Jabolčni poti. Smo se pa spotoma ustavi-
li v hladilnici sadja. Prijazen gospod direktor Janko Stojkovič 
nam je predstavil način delovanja shranjevanja sadja v zamr-
zovalnih komorah in povedal tragično zgodbo iz Srbije, ko so 
pomotoma čez noč v taki komori ostali trije njihovi delavci. 
Vsi trije so se zadušili. In tako so naši učenci prišli na idejo, da 
bi jih za nekaj trenutkov gospod direktor zaprl v zamrzovalno 

Naš že tradicionalni obisk v Selnici ob Dravi

Najlepše je bilo 
v zamrzovalni 
komori

komoro in pri tem ugasnil luč. To je tudi storil in učenci so v pa-
niki začeli kričati. Čeprav si vsi niso sprva upali, so se nazadnje 
le opogumili, ko je z njimi ostala tudi razredničarka. Kasneje 
so pripovedovali, da je to bil najbolj razburljiv del ekskurzije.
Sprehodili smo se do kozolca, kjer je razstavljeno staro kmeč-
ko orodje, ki so ga mnogi učenci videli prvič. V čevljarski delav-
nici nam je prijazen gospod Brence predstavil staro čevljarsko 
orodje. Nekoč je bilo baje v Selnici 14 čevljarjev. Potem nam 
je gospa Ivanka Frešer, predsednica TD Selnica, postregla z 
jabolčnim zavitkom, ki je kulinarična dobrota Selnice ob Dra-
vi. Ob tem smo se spomnili, kako lepo je bilo 23. septembra 
2017, ko so nekateri učenci naše šole, člani krožka Moj Mari-
bor, bili na prireditvi ob izvolitvi kraljice jabolk. 

Nazadnje smo si ogledali še proizvodnjo v podjetju Soven in 
v delavnici izdelali izdelek iz polstenja. Bilo je zanimivo, direk-
torica gospa Marija Srblin je učence pohvalila, da so bili ves 
čas nenavadno pridni. Potem smo v trgovinici Soven kupili še 
nekaj njihovih izdelkov, se poslovili od naših prijaznih gostite-
ljev ter sedli na avtobus. Zagotovo v Selnico še pridemo. Hvala 
vsem, ki ste  nam jo pomagali spoznavati.

Prispevek in fotografija: Mag. Majda RIŽNAR v imenu vseh 
učencev in učiteljic
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Za organizacijo že tradicionalnih »Iger po naše« v letu 2018 je 
bilo zadolženo naše Društvo upokojencev Selnica ob Dravi. Za 
izvedbo tekmovanja smo določili sredo, 12. september  2018 
s pričetkom ob 10.00 uri na zelenici med gasilskim domom 
PGD Selnica ob Dravi in Hramom kulture Arnolda Tovornika. 
K sodelovanju smo povabili DU Fala, DU Smolnik, prvič DU 
Ruše in prvič DU Lovrenc na Pohorju, ki pa je sodelovanje 
odpovedalo. Kot organizator tekmovanja smo pripravili nova 
Pravila za izvedbo tekmovanja. Vključevanja naših upokojen-
cev v naše aktivne sekcije je zelo slabo in maloštevilčno, ra-
zen ko imamo že naše tradicionalno srečanje upokojencev v 
okviru praznovanja občinskega praznika v mesecu maju. Ne 
smemo pozabiti na nepisano pravilo, da kdor se ukvarja z ak-
tivnostmi, ki jih imamo v okviru DU (odbojka, pohodništvo, 
kegljanje, šah, izletništvo, strokovne ekskurzije, kartanje in še 
kaj), na ta način zapolni svoj prosti čas. S pomočjo aktivnosti 
se ne krepi samo naše telo, ampak tudi medsebojni odnosi, za 
katere pa vemo, da niso najboljši.

Ženske ekipe so tekmovale v: pikadu, zlaganju kozarcev v pi-
ramido, metanju obroča na klin in potakanju krogle do količka.

Igre po naše 2018
12. SEPTEMBRA 2018 OB 10. URI  
PRI GD SELNICA IN HRAMU KULTURE 

Vodstvo tekmovanja

DU Selnica ob Dravi

DU Ruše

DU Smolnik

DU Fala

Najstarejši udeleženec 
iger Just Poropat                               »Strogi« sodniki

Moške ekipe so tekmovale v: žaga-
nju hloda, pikadu, metanju obroča na 
klin in potakanju krogle do količka. Za 
prehodni pokal v ruskem kegljanju so 
kegljale mešane ekipe – 3 ženske in 3 
moški.

Naši ekipi (moška in ženska), sodnik, 
vodji ekip in navijači smo se na tek-
movališču zbrali že pred deveto uro. 
Tekmovalci so vadili posamezne igre, 
organizacijska skupina pa je  pripravljala 
igrala za ženske in moške ekipe. Pred-
sednik  društva g. Ivan Majster je točno 
ob napovedanem pričetku iger vse ude-
ležence (tekmovalce, simpatizerje, navi-
jače in predstavnike medijev) prisrčno 
pozdravil, zaželel čim boljše rezultate in 
prijetno počutje, navijačem pa  čim več 
športnih užitkov ob spremljanju tekmo-
vanja.

Tekmovanje je zaradi dobre organizaci-
je in zelo lepega vremena potekalo po 
dogovoru in hitro. Sledila je dobra ma-
lica in kapljica rujnega. Ob tej priliki in 
na tem mestu bi se še enkrat zahvalil 
PGD Selnica in Javnemu zavodu HKAT, 
da smo lahko z njihovo pomočjo izvedli 
tekmovanje.                                                                                                                             

Sodniki so še enkrat pregledali in uskla-
dili rezultate in naš predsednik je pričel 
z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo 
pokalov ekipam, kot sledi:

ŽENSKE    
1. mesto: DU Fala  
2. mesto: DU Selnica          
3. mesto: DU Ruše                 
4. mesto: DU Smolnik                                                                                                                                 

Prehodni pokal v ruskem kegljanju je 
osvojila ekipa DU Fala. Predsednik g. 
Ivan Majster se je zahvalil vsem sode-
lujočim in ostalim prisotnim za prijetno 
druženje in zaželel obilo zdravja ter nas 
povabil na »Igre po naše« v letu 2019,  
ko bo organizator DU Smolnik.
 
Pripravil: Vlado SABOLEK
Fotografije: Slobodan TATALOVIČ

MOŠKI
1. mesto: DU Fala                                 
2. mesto: DU Selnica                            
3. mesto: DU Smolnik
4. mesto: DU Ruše      
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Iz Selnice smo krenili ob 7. uri. Pot smo 
nadaljevali mimo Maribora, Celja, La-
škega, Boštanja, Mokronoga do Šentru-
perta na Dolenjskem. Med potjo smo se 
ustavili in naredili postanek za kavico in 
osvežitev.

Po prihodu smo se najprej okrepčali 
z malico, nato nas je pozdravil župan 
Šentruperta g. Rupert Golč, ki je bil po-
tem tudi kot turistični vodnik po Deželi 
kozolcev, ki je prvi muzej na prostem s 
kozolci. Vanj je predstavljenih 19 različ-
nih sušilnih naprav, ki izvirajo iz Mirnske 
doline, le ena iz okolice Ivančne Gorice. 

Po kratkem sprehodu smo prišli do 
starega vaškega središča, kjer stoji zna-
menita župnijska cerkev sv. Ruperta. 

2. Ekskurzija DU Selnica 5. maja 2018:  
Cilj – Dolenjska                                                                                                              

Zgradili so jo v letih od 1415 do  1420 
in je med večjimi gotskimi cerkvami v 
Sloveniji. Za današnjo podobo cerkve 
so pomembni šele dogodki s konca 14. 
in 15. stoletja, saj so se odrazili tudi na 
cerkveni stavbi. 28. decembra leta 1393 
je oglejski patriarh Janez s papeževim 
dovoljenjem  patronatske pravice nad 
župnijo podelil grofu Hermanu II. Celj-
skemu, enemu od najpomembnejših 
mecenov na Slovenskem. Toda ambici-
je Celjanov niso trajale dolgo časa. Po 
smrti zadnjega celjskega grofa leta1456 
je vse posesti in pravice podedoval 
Habsburžan, cesar Friderik III. Ta je žu-
pnijo Šentrupert na pobudo tedanjega 
župnika Jakoba Auerspergerja priključil 
leta 1493 ustanovljenemu kolegiatne-
mu kapitlju v Novem mestu; ob tem 
je župnik Jakob postal prvi novomeški 
prošt. S tem se je pomen župnije for-
malno-pravno precej zmanjšal, vendar 
pa je bil tudi v naslednjih stoletjih sko-
rajda po pravilu novoimenovani prošt 
poprej šentruperški župnik. 

Tlorisna zasnove predstavlja cerkev z 
vzdolžno usmerjeno ladjo in dolgim 
prezbiterijem in korom, ki ga zunaj ob-
daja šest dvakrat stopnjevanih in zgo-

raj diagonalno prirezanih opornikov, 
dekoriranih s slepimi trilisti in fialami. 
Masiven zvonik s profiliranimi okni v 
spodnjem zakristijskem delu prehaja 
zgoraj iz štiristrane osnove v osmeroko-
tni stolp in predstavlja enega najstarej-
ših zvonikov tega tipa na Dolenjskem. 
V zadnjih dveh stoletjih je cerkev doži-
vela več obnov, najbolj pa to opažamo 
pri notranji opremi. Novogotski glavni 
oltar je izdelal kamnosek Ignac Toman 
iz Ljubljane leta 1865, kipe na njem ki-
par Matej Tonc, medeninaste reliefe pa 
pasar Valentin Sadnikar. V osrednji niši 
stoji kip sv. Ruperta, na levi in desni pa 
kip sv. Petra in sv. Andreja. Oltar je bil 
posvečen 30. septembra 1866. Kip sv. 
Ruperta v glavni niši je občasno prekri-
vala slika sv. Ruperta, ki jo je leta 1866 
naslikal ljubljanski slikar Janez Wolf. Da-
nes slika visi na severni steni prezbiteri-
ja. Okoli leta 1860 so postavili tudi oba 
stranska oltarja v ladji. Desni je posve-
čen sv. Antonu Puščavniku, levi pa Ro-
žnovenski Materi božji.

Po ogledu cerkve smo pot nadaljeva-
li mimo Trebnjega in po avtocesti do 
Otočca, kjer smo v bližnji vasi prečkali 
reko Krko in se odpeljali do grada Stru-

ga. Grad je bil prvič omenjen leta 1254 
kot posest gospodov Pleterskih. Re-
nesančna graščina je bila v 16. stoletju 
zgrajena v modernem, do takrat nezna-
nem renesančnem slogu. Grad smo si 
ogledali skupaj z graščakinjo Eleonoro, 
trubadurjem Leonhardom, vitezom Bar-
bom in ostalimi dvorjani veščimi iger in 
glasbe ter tako spoznali njegovo zgodo-
vino. Trenutno  grad obnavlja Krka Tu-
rizem. Dobre volje smo se odpeljali do 
bližnjih Šmarjeških Toplic, ki so danes 
sodoben center za zdravljenje in reha-
bilitacijo bolezni srca in ožilja, bolezni 
centralnega in perifernega živčevja, 
poškodb gibalnega aparata in za reha-
bilitacijo športnikov in bolnikov s špor-
tnimi poškodbami. Sem prihajajo gostje 
tudi na oddih, počitnice in na program 
hujšanja in razstrupljanja. Gostitelji so 
nam pripravili majhen prigrizek ter nam 
predstavili zdravilišče in nas popeljali po 
lepem in urejenem parku.

Po ogledu smo potem v bližnjem gos-
tišču »Pri DEDIJU« imeli pozno, zelo 
dobro kosilo. Domov smo se vrnili okoli 
22. ure.             
  
Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto: Vlado SABOLEK
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Po vožnji mimo Maribora, Celja, Ljubljane smo na počivališču 
Voklo naredili krajši postanek za osvežitev in jutranjo kavo. 

Pot smo mimo Kranja, Radovljice in Bleda nadaljevali in se us-
tavili nekaj minut vstran od Blejskega Vintgarja, ki je 1,6 km 
dolga soteska na Gorenjskem, skozi katero teče reka Radov-
na, ki je na svoji poti proti Savi izdolbla globoko sotesko, ki 
je globoka tudi do 100 metrov, njene stene pa se mestoma 
povsem zožijo. V soteski so skoki, tolmuni, brzice, draslje in 
druge korozijske oblike delovanja vode. Na koncu Vintgarja 
pada preko praga 13- metrski slap Vintgarski Šum. Soteska 
je bila za turistični obisk opremljena z galerijami in mostovi že 
leta 1893. Poti so nekajkrat propadle in bile spet obnovljene. 
Obnovljene so bile tudi tik pred našim obiskom, saj jih je reka 
Radovna v mesecu maju poškodovala. Ob koncu soteske je 
zajezitev za hidroelektrarno Vintgar. 

Nad koritom se vidi največji kamniti železniški ločni most v 
Sloveniji. Zgrajen je bil iz rezanega kamna v letih 1904 in 1905 
po načrtih arhitekta Roberta Schonhoferja. Blejski Vintgar je 
zaščiten kot naravni spomenik. Po sprehodu skozi sotesko in 
naprej do Blejske Dobrave smo si privoščili malico in počitek. 

Pot smo nadaljevali mimo Krajnske Gore in Rateč v dolino pod 
Poncami. Z vodnikoma smo si ogledali sodoben Nordijski cen-

3. ekskurzija DU 
Selnica 23. junija 2018: 
Prelepa Gorenjska          

ter Planica z muzejem v dolini pod Poncami, ki leži približno 2 
km zahodno od Rateč. Otvoritveno skakalno tekmo so prire-
dili 4. februarja leta 1934 na Bloudkovi velikanki. Planica velja 
za zibelko poletov, saj je avstrijec Sepp Bradl 15. marca 1936 
kot prvi človek v zgodovini preletel 100 metrov in pristal pri 
101,5 metra. Njen idejni oče, začetnik ter pobudnik je Joso 
Gorec, takratni generalni tajnik ZSSJ in član športnega kluba 
Ilirija, ki je hotel Slovenijo postaviti na zemljevid sveta. Njego-
va ideja in želja sta bili zgraditi največjo skakalnico na svetu, 
zato je svojega klubskega sodelavca Stanka Bloudka prosil, naj 
izdela načrt za veliko 80-metrsko skakalnico, ki pa je zaradi 
pomanjkanja denarja niso zgradili. Ivan Rožman je narisal nov 
načrt za 90-metrsko skakalnico, ki so jo do  konca leta 1933 
zgradili in februarja naslednje leto je bila že otvoritev. 

Njuno dediščino sta potem nadaljevala brata Vlado in Janez 
Gorišek. Tu v Planici je človek prvič poletel preko 100 in 200 
metrov. Skupaj pa je bilo v tej dolini na dveh skakalnicah do-
seženih kar 41 svetovnih rekordov, največ od vseh krajev po 
svetu. Z dvosedežnico smo se odpeljali na vrh »Velikanke« in 

tako z vrha občudovali skakalnice pod nami ter lepote naših 
gora. Pot smo nadaljevali čez mejo v sosednjo Italijo, v dolino 
pod mogočni Mangart, kjer smo na nadmorski višini 924 in 
929 metrov zagledali Belopeški ali Mangartski ledeniški jezeri 
s svojo zeleno-modro barvo vode. Sprehodili smo se ob zgor-
njem jezeru in občudovali prelepo naravo gora. Dolino teh 
dveh ledeniških jezer so Italijani leta 1971 razglasili za Naro-
dni park Belopeških jezer, ki ju na jugu omejuje Mangart, na 
vzhodu pa Ponce. 

Po prelepih pogledih na sinje zeleni jezerih smo se vrnili v Slo-
venijo in se za kratek čas ustavili v gostilni »Ponca«, kjer so 
nam pripravili pravo »Gorenjsko kosilo«. Med potjo domov 
smo se ustavili še na Trojanah in se v Selnico vrnili malo pred 
22. uro.

Bilo nam je lepo!

Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto: Vlado SABOLEK
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V soboto, 8. septembra 2018, nas je pot vodila mimo Celja, 
Laškega , Zidanega mosta, Krškega do Novega mesta in nato 
ob reki Krki do Dolenjskih Toplic. Med potjo smo naredili po-
stanek za kavico in osvežitev. Po prihodu na parkirišče Dolenj-
skih Toplic smo imeli krajši počitek in dobro malico.

Središče občine je naselje Dolenjske Toplice, ki nosi ime po 
izvoru termalne vode. Danes so Dolenjske Toplice prostor 
zdraviliškega, wellnes in kongresnega turizma ter območje ne-
okrnjene naravne in bogate kulturne dediščine. Z vodnikom 
smo se sprehodili po zdraviliškem kompleksu in se seznanili 
z njihovo ponudbo in zanimivostmi, kot je obnovljen oltar v 
cerkvi sv. Ane.  Nato smo se odpeljali do Soteske, kjer stojijo 
ostanki gradu Soteska.Tu nas je že čakal lokalni vodnik iz Do-
lenjskih Toplic. Dvor Soteska je bil po Valvasorjevem mnenju 
eden najlepših v deželi Kranjski. V neposredni bližini stoji Hu-
dičev turn. O njem kroži zgodba, da naj bi soteški graščak v 
času hude revščine od tlačanov zahteval davek, katerega mu  
niso mogli plačevati, in je v zameno od kmetov zahteval, da so 
mu pošiljali svoje hčerke. Kmetje so kmalu to mesto prekleli 
in mu dali naziv Hudičev turn. V bivšem hlevu Dvora je urejen 
muzej tehniške dediščine, kjer smo si lahko ogledali predvsem  
stara in zelo stara prometna sredstva. Muzej je primerljiv s 
Tehniškim muzejem v Bistri pri Vrhniki in Muzejem pošte v 
Polhovem Gradcu.
 

Festival so letos 1. septembra pripravili Slovenci iz Doberdo-
ba, ki leži na goriškem Krasu. Glede na veliko zanimanje za to 
prireditev smo upokojenci samoiniciativno organizirali prevoz 
v Doberdob in poskrbeli za varovanje udeležencev, malico in 
nekaj pijače.

Pot smo pričeli ob 6.45 pri gostišču Hojnik, v Selnici pa smo se 
oskrbeli s hrano in pijačo. Pot nas je vodila mimo Maribora vse 
do počivališča Lom, kjer smo se kljub rahlemu dežju okrepčali. 
Na poti mimo Sežane smo na Fernetičih prestopili državno 
mejo in kmalu prispeli s soncem obsijani Doberdob. Sledi-
la je malica in sprehod do prizorišča »praženega krompirja«.                                                                                                                       
Slavnostna otvoritev je potekala s fanfarami Lesenih rogistov 
in pozdravnimi nagovori v italijanskem in slovenskem jeziku. 
Poizkušanje, druženje in pohajkovanje po prireditvenem pro-
storu se je ob kulturnem in folklornem programu zaključilo ob 
14. uri. Festival se je zaključil z zahvalo Doberdobu in s preda-
jo festivalske zastave organizatorju 19. SFPK leta 2019. Zas-
tavo so prejeli predstavniki Postojne. Po predaji zastave smo 
organizatorju 18. festivala čestitali, ti pa so nas že povabili na 
19. festival praženega krompirja, ki bo potekal 7. septembra 
2019 v Postojni. Za povabilo smo se jim zahvalili in obljubili, 
da se naslednje leto znova vidimo, zato smo že na avtobusu 
začeli zbirati prijave. Kuharji praženega krompirja imajo svojih 
deset zapovedi. Za nas obiskovalce je najpomembnejša zad-
nja, deseta zapoved, ki pravi: »Naredite dobro delo! Festival 

4. ekskurzija v: 
Belo Krajino

18. svetovni Festival praženega 
krompirja, Doberdob 2018

Po ogledu Hudičevega turna smo se odpeljali po »partizanski 
magistrali« v Belo krajino, v deželo belih kamnov, v deželo be-
lih brez in belih noš. Po slikoviti deželi smo pot nadaljevali v 
Drašiče, ki ležijo na podolgovatem grebenu, ki se spušča proti 
vzhodu. Trije tipi naselja v enem, česar daleč naokoli ni možno 
najti. Obiskali smo vaško posebnost – »Sosesko zidanico Dra-
šiči«. S tem imenom deluje že preko 250 let, v njej pa se zbirajo 
vaščani in pijejo sosesko vino. Nastane iz mošta vseh članov 
soseske zidanice, ki stoji blizu cerkve, v kletnih prostorih nek-
danje šole. Edina v Sloveniji deluje neprekinjeno. Od davnih 
časov do danes je preživela vse viharje preteklosti. Kdaj je za-
čela delovati, ne vedo,vedo pa, da naj bi soseske zidanice ob-
stajale že v 17. stoletju. Tu se še danes sestajajo njeni člani (48) 
in popijejo ob dobri pogači kupico drašičkega vinca. Ogledali 
smo si še vaško cerkev sv. Petra in galerijo.

Po kratki vožnji mimo vinomerskih steljnikov – področja, po-
raslega z belo brezo in orlovo praprotjo, smo prispeli na tu-
ristično kmetijo, kjer so nam  postregli z domačim kosilom. 
Stopili smo tudi v gospodarjevo vinsko klet in pokusili njihova 
izbrana vina. Gospodinja pa nam je spekla odlično belokranj-
sko pogačo. V prijetnem druženju smo zaključili naš obisk v 
Beli krajini. Domov smo se  vrnili malo pred 23. uro.
Priloga: foto:9767 in 9772                                            

Pripravil: Vlado SABOLEK   
Foto: Vlado SABOLEK

praženega krompirja je samo prijetno druženje, zabava in ni 
nikakršna klasična komercialna veselica.« 

Pražen krompir in vse, kar so ponujali na festivalu, se je delilo 
brezplačno. Za priboljšek smo imeli nekateri zraven tudi pe-
čena svinjska rebra. Na poti proti domu smo se ustavili še na 
Trojanah zaradi obveznega nakupa krofov. Domov smo pris-
peli okrog osme ure zvečer.

Hvala vsem donatorjem, ki so pripomogli,  
da smo se imeli lepo.

Pripravil: Vlado Sabolek
Foto: Vlado Sabolek
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V Selnici ob Dravi je  11. septembra 2018 od 16.00 do 20.00 
pri hladilnici sadja KZ Selnica bo Dravi in Jabolčni poti potekal 
športnodobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh. Tekač in 
pobudnik akcije Bogomir Dolenc bo  odtekel 42 zaporednih 
maratonov v različnih krajih po Sloveniji in s prostovoljnimi 
prispevki zbiral denar za Ustanovo Mali vitez, ki je fundacija za 
pomoč mladim, ozdravljenim od raka.

Pri nas je potekal 18. maraton.  Na maratonu so se Bogomirju 
Dolencu in njegovi ekipi pridružili naši tekači, ki so pretekli z 
njim vseh 42 km. Maratoncu so se na delu poti pridružili še: 
učenci OŠ, ki so vključeni v projekt POŠ z učiteljicami, člani 
Karate kluba, ŠD Turbina, gasilci in posamezniki, ki so prišli 
vzpodbujat mlade in malo manj mlade tekače. Mali vitez iz 
našega kraja je Anže Žvegler.  S sestro Manco sta bila velika 
heroja maratona, saj sta pretekla velik del poti.

Moto  » gibanje za male viteze » je postalo moto projekta zara-
di vzpodbude malih vitezov v gibanje, v okolje življenja in tudi 
vseh ostalih- mladih, športnikov, delovno aktivnih občanov, 
da z rekreacijo nekaj naredijo zase.

Športnodobrodelni 
projekt 42 maratonov 
v 42 dneh          

Za organizacijo maratona v naši občini je poskrbelo Mara-
tonsko društvo Robič-  Janez Miuc in Štefan Robič ter Občina 
Selnica ob Dravi. Bogomir Dolenc in njegova ekipa so bili zelo 
zadovoljni s pripravo , organizacijo in izvedbo  tega humani-
tarnega dogodka.
Hvala vsem, ki so sodelovali in prispevali, da je dobrodelni 
projekt uspel in ponesel dobre ime naše občine po Sloveniji.
Projekt je podprla varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nuss-
dorfer kot ambasadorka projekta.

Celotni projekt poteka pod častnim pokroviteljstvom predse-
dnika Republika Boruta Pahorja.

Zapisala: Jasna MAUČNIK
Fotografije iz arhiva 42 maratonov v 42 dneh

 Pri nas v Selnici ob Dravi smo ljudje pokazali veliko mero do-
brodelnosti, saj je bilo zbranih veliko sredstev za  Ustanovo 
Mali vitez. Denarna sredstva so donirali posamezniki in tudi 
društva iz našega kraja.
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Vaški odbor Sv. Duh na Ostrem vrhu in 
Pohodniško olepševalno društvo Duho-
vski gamsi sta se 26. junija in 22. avgusta 
lotila čiščenja in urejanja okolja. Urejanje 
okolja je potekalo v centralnem delu Sv. 
Duha – od spomenika do cerkve. Še po-
sebej naporna je bila košnja, ker gre za 
strmo in kar gosto zaraščeno pobočje. 

Tudi čiščenje obzidja okrog cerkvene-
ga kompleksa je bilo naporno. Trava in 
grmičevje namreč nenehno zarašča-
ta zid in s tem načenjata obzidje, ki bo 
prej ali slej potrebno sanacije. A to je že 
zgodba, v kateri bo moral svoje povedati 
Zavod za zaščito kulturne in naravne de-
diščine, saj gre za spomeniško zaščiteno 
območje. Košnja omenjenega območja 
je pomembna zaradi urejenosti področ-
ja, skozi katerega od maja do novembra 
do cerkve romajo množice pohodnikov 
in turistov. Vsekakor je to, zaradi mno-

Urejanje 
okolja        

žičnega obiska, zelo pomembno in ni 
vseeno, kakšen vtis obiskovalci, v veliki 
večini so to tujci, odnesejo domov.
    
Obeh delovnih akcij čiščenja in košnje 
se je udeležilo kar nekaj domačinov in 
prav lepo je bilo videti, kako poteka 
košnja. Kosili so namreč na tradiciona-
len način – s kosami. Seveda niso manj-
kali tudi sodobni pripomočki za košnjo, 
a kosci s kosami so nekaj, kar je veljalo 
pogledati, da o druženju po delu sploh 
ne govorimo.
 
Da je kraj zasajen z rožami, pa so že spo-
mladi poskrbele prizadevne prebivalke 
Sv. Duha na Ostrem vrhu. 

Prispevek in fotografije: Slobodan 
TATALOVIČ



42 Selniške novice 34  |  OKTOBER 2018 43OBČINA SELNICA OB DRAVI

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza namenja poseb-
no pozornost dejavnosti informiranja in svetovanja. V sklopu 
nacionalnega projekta svetovalnih središč, ki ga vodi Andra-
goški center Republike Slovenije, nudimo odraslim celovito in 
poglobljeno informiranje in svetovanje o možnostih nadaljnje-
ga izobraževanja in učenja. V osebnih pogovorih se z odraslimi 
pogovorimo o tem, kako dokončati prekinjeno izobraževanje, 
nadgraditi stopnjo izobrazbe, pridobiti kakšno dodatno zna-
nje za kvalitetnejše opravljanje dela in tudi za osebno rast. 
Svetujemo tudi o tem, kako se motivirati za učenje in kako se 
sploh lotiti učenja. 

Na svetovalno središče se obračajo brezposelni, ki si želijo nov 
poklic; študenti, ki iščejo dopolnilna znanja ob svojem študiju; 
starejši odrasli, ki se želijo izobraževati v programih za osebni 
razvoj; migranti, priseljenci, tujci, ki se želijo naučiti slovenske-
ga jezika ipd. Svetovalni pogovori se nanašajo na možnosti 
prekvalifikacije, prehoda z nižje na višjo stopnjo izobraževanja, 
na informacije o izpitih iz tujih jezikov, svetujemo tudi o naci-
onalnih poklicnih kvalifikacijah, povezanosti izobraževanja in 
dela ipd. Izvajamo tako individualne kot tudi skupinske oblike 
svetovanja.

Za svetovalni pogovor se lahko naročite na telefonski številki: 
02 234 11 34, 041 372 273 ali po elektronski pošti: sveto-
vanje@azm-lu.si. Svetovalne storitve so brezplačne, saj dejav-
nost financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Svetovanje poteka v prostorih Andragoškega zavoda Maribor-
-Ljudske univerze, na Maistrovi ulici 5 v Mariboru.

BREZPLAČNO DO OSNOVNOŠOLSKE 
IZOBRAZBE 

Vsem, ki ste zaključili osnovnošolsko obveznost, vendar niste 
končali vseh razredov osnovne šole, sporočamo, da vsa vrata 
za vas kljub vsemu niso zaprta. Andragoški zavod Maribor-
-Ljudska univerza odraslim in mlajšim odraslim na poti do 
znanja že vrsto let pomaga z osnovno šolo za odrasle. Vsem, 

Svetovanje  
o možnostih 
izobraževanja in učenja        

ki ste prekinili redno osnovnošolsko izobraževanje, je tako 
omogočeno, da končate šolo, hkrati pa tudi nadaljujete izo-
braževanje.

Program osnovne šole za odrasle je prilagojen tako, da lahko 
v enem šolskem letu zaključite dva razreda. Odrasli lahko tako 
brez preglavic zapolnite to vrzel v življenju, mladi pa nadome-
stite izgubljeno ter se po končanem osnovnem šolanju vpiše-
te v srednješolsko izobraževanje. 

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko števil-
ko: 02 234 11 11 ali nam pišete na elektronski naslov: info@
azm-lu.si. Izobraževanje je brezplačno, saj program financira 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

IZOBRAŽEVANJE V POKLICNEM TEČAJU 
PREDŠOLSKA VZGOJA 

Na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi bomo 
predvidoma od oktobra 2018 izvajali enoletni program pred-
šolske vzgoje (poklicni tečaj), ki omogoča pridobitev javnove-
ljavne srednje strokovne izobrazbe. Vstopni pogoj v program 
je uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik 
izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne iz-
obrazbe. Udeleženci oz. udeleženke zaključijo izobraževanje, 
ko opravijo vse obveznosti po programu in opravijo poklic-
no maturo. S programom predšolska vzgoja boste pridobili 
V. stopnjo srednje strokovne izobrazbe in poklic vzgojitelj/
vzgojiteljica predšolskih otrok. Šolnina enoletnega programa 
znaša 1.210,00 eur. Strošek poklicne mature znaša 80,00 za 
posamezni predmet. Možno je plačilo na obroke. Za dodatne 
informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02/ 234 11 
11 ali nam pišete na elektronski naslov: info@azm-lu.si. 

Spletna stran: http://www.azm-lu.si 

Tim Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze

Igranje računalniških, konzolnih ali mobilnih iger mnogim 
predstavlja razvedrilo in priljubljen način zabave. Težave na-
stopijo, ker se igralci pogosto ne zavedajo, kdaj prestopijo 
mejo med igranjem zgolj za sprostitev, in stanjem, ko so od 
igranja priljubljenih iger že praktično odvisni. Zaradi preko-
mernega igranja iger lahko pride celo do izčrpanosti, ta pa v 
skrajnem primeru lahko vodi tudi v smrt. Doslej je bilo zaradi 
igranja iger zabeleženih že več smrtnih primerov. To ne prese-
neča, saj je odvisnost od igranja iger precej hujša od kajenja ali 
alkoholizma.

Kot kaže, se težav z igrami zavedajo tudi pri Svetovni zdra-
vstveni organizaciji WHO. Ti so namreč odvisnost od iger ura-
dno uvrstili na seznam ene izmed odlik duševne odvisnosti. 
Bolezen (gaming disorder) so opisali kot značilen vzorec traj-
nega ali ponavljajočega se igranja iger prek spleta ali lokalno, 
s pomanjkanjem nadzora nad intenzivnostjo, frekvenco, tra-

SVETOVNA  
ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA

Odvisnost od iger se odslej 
obravnava kot bolezen

janjem in kontekstom. Povedano drugače, gre za klasično za-
svojenost, kjer igričar nima več nadzora nad tem, kar se dogaja 
v povezavi z igranjem iger. Praviloma mora to trajati vsaj 12 
mesecev, v hujših primerih pa lahko diagnozo postavijo že prej.

Uvrstitev igranja iger na uradni seznam bolezni je pomembna 
z vidika preventive in zdravljenja, saj zdravstvenim organizaci-
jam po svetu sedaj omogoča, da sistematično spremljajo sta-
nje in vodijo statistiko o primerih, hkrati pa to lahko prinaša 
resnejšo obravnavo na institucionalnem nivoju. Pri Svetovni 
zdravstveni organizaciji so namreč prepričani, da ima odvi-
snost od iger zelo velik vpliv na vse vidike življenja bolnika. Ta 
lahko namreč zaradi iger izgubi zanimanje za vse druge vsako-
dnevne aktivnosti.

Povzeto iz glasila  
Računalniške novice
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Veseli nas, da je velik obisk potrdil našo zgodbo odprtih dvo-
rišč kot zanimiv dogodek tudi zunaj našega kraja. Večina obi-
skovalcev nas je namreč obiskala iz širšega področja Štajerske 
(Gornja Radgona, Maribor, Slovenska Bistrica, Lenart, Celje), 
nekateri pa so bili celo iz Škofje Loke in Ljubljane. Prav s tem 
pa dosegamo naš namen - širiti dober glas o lepoti Selnice in 
lokalne ponudbe tudi preko meja svojega kraja.

Obiskovalcem smo odprli dvorišča v nedeljo, 16. junija 2018, 
in tokrat, na poletnih, odprtih dvoriščih predstavili potek de-
stilacije sivke v bakrenem kotlu, izdelovali so aranžmaje iz na-
ravnih materialov (pšenica, sivka, lipa, vrtnice...), pokušali jedi 
in pijače s sivko in konopljo, kozji sir s sivko ali brez, marmela-
de in sadna žganja, okrepčali pa so se s kozličkovim golažem.

Otroci so izdelovali dišeče zeliščne slike pod mentorstvom 
Mojce Šinkovec in jahali konja ponija. Tisti, ki niso s kmetije, 
pa so lahko v živo spoznali domače živali - kozličke, pujske, 
zajčke, kokoške in božali muce.

Kar nekaj obiskovalcev je zanimalo tudi, kako nastaja prava 
lesena glamping hiška, v kateri bodo v prihodnosti lahko obi-

Uspela poletna 
odprta dvorišča v 
Črešnjevcu ob Dravi    

skovalci tudi prespali v kampu na Vrablovi domačiji. Hiška je 
v celoti narejena iz naravnih materialov – lesa in izolirana z 
ovčjo volno.

Na stojnicah pa so se obiskovalcem predstavili lokalni ponu-
dniki in rokodelci z gosti, in sicer Sadjarstvo Grahor s sadnimi 
žganji, marmeladami, svežim pecivom, Kmetija Urbas z izdelki 
iz konoplje,  Mojca ustvarja s tekstilnimi rokodelskimi izdelki, 
kmetija Naša kašča z domačimi izdelki (olja, kis, marmelade, 
različna eterična olja), Bernarda Korez, osebno dopolnilno 
delo, z rokodelskimi izdelki iz in s sivko, Društvo Godi mi s 
predstavitvijo sivke  v kulinariki in prikazom destilacije sivke, 
ter Vrablova domačija z kozjim sirom in kozličkovim golažem. 
Pripravili pa so tudi kozji sir s sivko.

Dogodka ne bi bilo brez podpore Sadjarstva Grahor in družine 
Šinkovec, saj se je celoten dogodek odvijal na njunih dvoriščih. 
Vabljeni ponovno v nedeljo, 23. septembra 2018, ko jih bodo 
odprli za jesenska odprta dvorišča.

Besedilo in fotografije:  
Bernarda KOREZ

Z veseljem promoviramo naš kraj in ponudbo v njem v bližnji 
in daljni okolici. Tako smo obeležili slovenski kulturni praznik 
na IC Piramida v Mariboru. Povabilo so nas, da v njihovi kavar-
ni Ajda&Karamela predstavimo fotografsko razstavo dr. Jurija 
Avsca ter kuharsko knjigo »Kuhajmo s sivko«, ki smo jo izdali 
v našem društvu v letu 2017. Avtor postavitve razstave je bil 
študent likovne pedagogike Donat Korez.

Dogodek smo tudi napovedali v oddaji Dobro jutro na RTV 
SLO, kjer smo bili gostje skozi celotno oddajo in smo  v živo 
pripravljali kulinarične dobrote s sivko.

Seveda so se izkazali tudi dijaki IC Piramida, ki so pripravili 
kulinarične dobrote. Med drugim pečenice in pana coto s siv-
ko. Nazdravili pa smo s koktejlom s sivko, ki smo ga v Društvu 
Godi mi poimenovali kar »Nirvana«, saj vemo, da sivka pomirja 
telo in duha.

V sklopu dogodka je dr. Jurij Avsec izvedel tudi potopisno 
predavanje o potepanju po Provansi. Imeli pa smo tudi daljši 
pogovor o rabi sivke v kulinariki s praktičnimi nasveti. Celoten 
dogodek je v smiselno celoto  povezoval g. Dušan Tomažič.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri izvedbi dogodka. Še po-
sebej pa obiskovalcem, ki so kljub zelo slabemu vremenu, saj 

Provansa, sivka in 
kulinarika v IC Piramida

je bil prav ta popoldan hud snežni metež, obiskali prireditev 
v lepem številu. Zbralo se jih je  kakšnih 50, ki so s svojo šte-
vilčnostjo potrdili, da je sivka zanimiva tako kot umetniški mo-
tiv kakor tudi v kulinariki!

Besedilo: Bernarda KOREZ
Fotografija: Zdenka KRESNIK (IC Piramida)
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Konec leta 2017 in v začetku leta 2018 smo pri Društvu Godi 
mi izvedli 4 delavnice šivanja. Večino pod mentorstvom inže-
nirke konfekcijske tehnologije Zvonke Žvegler, poletno oble-
kico pa smo skrojili in sešili pod mentorstvom likovne peda-
goginje Sabine Hvastija, ki ima prav tako dolgoletne izkušnje s 
kostumografijo in šivanjem oblačil po naročilu.

Na teh delavnicah smo spoznali osnove delovanja šivalnega 
stroja, kako pravilno vpeti sukanec, da se ne trga, nabiro bla-
ga, kako pravilno naviti in vstaviti čolniček, … Naučili smo se 
vstaviti zadrge, izdelali smo prevleke za blazine, platnene na-
kupovalne torbe, manjše torbice, na zadnjem tečaju pa smo 
že sami po krojnih polah skrojili in sestavili poletno oblekico.

Pravi korak  
v svet šivanja

Tečajnice so bile navdušene in z veseljem so ustvarjale naprej 
tudi po tečajih. Prav to pa je naš namen. Navdušiti čim več 
ljudi, da svoj prosti čas izkoristijo kreativno, ob tem pa izdelajo 
tudi uporaben izdelek, na katerega so ponosni in ga z veseljem 
pokažejo!

Vabljeni ponovno v naše tečaje, ki jih bomo organizirali v no-
vembru in decembru. Informacije o terminih in vsebini bodo 
objavljene v prireditvenem katalogu Hrama kulture Arnolda 
Tovornika.

Besedilo in fotografija: 
Bernarda KOREZ

Spoštovani,

obračamo se na Vas s prošnjo, da razširite novico o natečaju zbiranja spomi-
nov, anekdot, zgodb o življenju in prehranjevalnih navadah nekoč.

Do konca leta namreč v sodelovanju s Knjižnico Selnica ob Dravi zbiramo 
zgodbe, fotografski material, naslednje leto pa želimo izbor teh zgodb objaviti 
v monografiji »Selniške zgodbe skozi čas«.

Več informacij je v prilogi.

Zahvaljujemo se vam, da ste se obrnili na nas. Več informacij lahko dobite tudi 
na https://www.facebook.com/drustvogodimi  ali drustvogodimi.blogspot.si

Lep pozdrav, ekipa Društva Godi mi

Natečaj

V letu 2018 v Društvu Godi mi nadaljujemo z uspešno zgodbo 
odprtih dvorišč v Črešnjevcu ob Dravi, kjer v sodelovanju s 
ponudniki Sadjarstvo Grahor in Vrablovo domačijo odpiramo 
dvorišča v Črešnjevcu ob Dravi v vseh letnih časih. 

Tako smo v nedeljo, 25. marca 2018, prvič organizirali Veli-
konočna odprta dvorišča. Prvič smo postavili nove stojnice, 
narejene iz materiala, ki se najde na dvoriščih domala vsake 
kmetije: lesnih zabojev za sadje in desk. Nastale so simpatič-
ne, naravne stojnice, ki so se zlile z okolico. Na teh stojnicah so 
se predstavili rokodelci in ponudniki z velikonočno obarvano 
ponudbo:  
• Anita Kac s pleteninami in kvačkanimi izdelki,
• Atelje Lorna & Črtomir z unikatnimi lončarskimi izdelki
• Bernarda Korez  z izdelki s sivko in dekorativnimi izdelki 

za dom,  
• Darinka Babič z dekorativnimi izdelki iz tekstila, 
• Društvo Godi mi s kuharico »Kuhajmo s sivko« in otroški-

mi delavnicami okraševanja pirhov, 
• Esenwood z unikatnimi, ročno izdelanimi lesenimi pred-

meti (jedilni pribor, sklede, deske za rezanje, po naročilu 
tudi večji kosi - pohištvo), 

• Kameleon - slastne ideje z bio drobnim pecivom,
• Moj prstan z unikatnim nakitom in torbicami, 
• Sadjarstvo Grahor s sadnimi žganji, marmeladami, sokovi, 

pecivom in
• Vrablova domačija s kozjim mlekom, sirom in namazi.

Uspela 1. velikonočna 
odprta dvorišča 
v Črešnjevcu ob Dravi

Obiskovalci so tako lahko imeli priložnost spoznati unikatne 
izdelke rokodelcev in lokalno kulinariko.

Odrasli so se lahko pomerili v sekanju jajc s kovanci. Ugotovili 
smo, da pravzaprav to sploh ni tako lahko. Kuhano jajce je na-
mreč potrebno presekati čim bliže sredini. Če ga odsekaš ob 
strani, ne velja. Med vsemi tekmovalci je po več poskusih to 
uspelo le mladima Mojci in Klemnu.

Uživali so tudi otroci na brezplačnih ustvarjalnih delavnicah, 
kjer so krasili velikonočne pirhe z naravnimi materiali (začim-
bami, oreščki, semeni…).

Hvala vsem, ki ste nas podprli: Občina Selnica ob Dravi, KRS 
Selnica in Romet, d.o.o.,  ter seveda vsem ponudnikom na 
stojnicah, ki so vztrajali, čeprav so se nad nami zbirali oblaki, 
ki so napovedovali padavine. Posebna  zahvala pa gre seveda 
obiskovalcem, ki so s svojim obiskom potrdili, da so tovrstna 
srečanja zanimiva in dobrodošla! Prav zaradi njih se trudimo 
in se bomo trudili še naprej. Ponovno vabljeni na naslednja 
poletna odprta dvorišča, ki bodo v nedeljo, 16. junija 2018, na 
isti lokaciji v Črešnjevcu ob Dravi.
 
Besedilo in fotografiji: Bernarda KOREZ
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V organizaciji KUD SVOBODA  B/D in JSKD RS OI RUŠE smo 
pripravili zdaj že tradicionalno in tokrat tudi jubilejno 20. sre-
čanje folkloristov iz vseh koncev Slovenije.

V soboto so prišli v goste:
• FS Blagovna, KUD Blagovna,
• FS DU Moravče,
• FS  PRLEK KUD Manko Golar Ljutomer,
• FS Oštarija DU Bočna,
• FS Tine Rožanc veterani Ljubljana,
• FS Narodnih noš Občine Vodice,
• FS Spomin DU Sevnica,
• FS Bela krizantema KUD Študent Maribor,
• starejša FS FD Vipava,
• domača skupina FS Bistrica.

Drugi dan, v nedeljo, pa so nastopile naslednje skupine:
• FS Senior FS VAL Piran,
• Veteranska FS Veseli pastirji KUD Franc Ilec Loka –Rošnja,
• FS Vinko Korže – veterani PD Cirkovce,
• FS DU Naklo,
• FS Veterani DPD Svoboda Ptuj,
• FS KUD Šmartno v Rožni dolini,
• FS KD Prežihov Voranc  Ravne na Koroškem,
• FS Podkolonca  TD Cankova,
• domača FS Korenine.

Oba dneva so bile ob prihodu vse skupine prisrčno sprejete, 
kozarček dobrodošlice je prispeval k dobri volji in objemom 
in veselju ob snidenju po enoletnem premoru. Zatem smo iz-
vedli skupno druženje skupin na platoju med bloki v Bistrici, 
kjer so se ob znanih pesmih in plesu pridno odpirala okna na 
bližnjih zgradbah… Potem pa nazaj v  Dom kulture, kjer se je 
naš Janko Korošec-Jupa potrudil in v simpatičnem polurnem 
filmu obudil spomine na začetek kakor tudi na nadaljevanje 
teh naših srečanj. Marsikdo se je občudoval, kako »mlad« je 
še bil…. Da, da, leta le naredijo svoje, a ugotavljamo, da se tisti 
prvotni zanos še vedno čuti in ohranja.

V premoru do nastopa, je bilo možno izmeriti si krvni pritisk in 
krvni sladkor in člani našega KORK so vsak dan opravili preko 

20. srečanje veteranskih in 
upokojenskih  FS Slovenije  
9. junija i n 10. junija 2018
v domu kulture Bistrica ob Dravi

100 takih meritev; kdaj pa kdaj se je izkazalo, da je bila ta akci-
ja kar dobrodošla. Naši gasilci pa so vsem, ki jih je to zanimalo, 
prikazali način oživljanja z defibrilatorjem.

Pa je prišla tudi 16. ura in z njo čas nastopa. Oba dneva sta 
bila zanimiva, skupine so prikazale noše, običaje, izbrale tudi 
kaj manjkrat videnega, pa vpletle vmes tudi nekaj šegavosti in, 
seveda, dosti petja. Vsekakor je treba poudariti, da je tovrstno 
srečanje edinstveno v Sloveniji in da so v pripravi le-tega pri-
dno pomagali vsi člani našega društva; likovnice  in »Škarjice« 
pa so z razstavo svojih izdelkov okrasile avlo pred vhodom v 
dvorano in izvabile marsikateri vzdihljaj občudovanja. Ta pro-
jekt je velik zalogaj za naš kraj in pri izvedbi je bila potrebna  
pomoč tudi drugih organizacij. Te so nam jo nesebično nudile, 
za kar  gre vsem velika zahvala.

Pomagali so nam:
Občina Ruše in Režijski obrat Občine Ruše, Občina Selnica ob 
Dravi in Režijski obrat Občine Selnica ob Dravi, PGD Bistrica ob 
Dravi, ŠD Bistrica ob Dravi, Projekt – človek Bistrica ob Dravi, 
KORK Bistrica ob Dravi, Kava bar Klasek, Kava bar Koper, Po-
šta Slovenije, Mariborska knjižnica – Enota B/D, Hotel VETER 
Ruše, Družina Ivšek – Žvegler, Sadjarstvo Grahor – Črešnjevec 
ob Dravi in Andreja Karba – izdelava spominskih daril.

Prireditev je v glavnem uspela, žal pa je bilo gledalcev manj, 
kot smo pričakovali. Projekt je za našo vas kar zahteven, kot 
je bilo že omenjeno, saj v dveh dneh gostimo okoli 500 ljudi iz 
vse Slovenije. Kljub izvirnosti in že tradicionalnosti pa je, žal, 
za naše medije (Večer, Štajerc itd..) nezanimiv. Raje se ome-
njajo in opisujejo druge (celo tuje) skupine, šport je pa tako 
najpomembnejši…Opažam, da slovenska kultura doživlja pre-
velik vdor tujega, glasbe in kulture…Žal…In to me žalosti.

No, mi bistriški »svobodaši« pa bomo vztrajali, še naprej pridno 
delali, žrtvovali svoj prosti čas, kdaj pa kdaj tudi svoja sredstva, 
da bi se ta lepa tradicija ohranjala tudi v bodoče. Vsem pa, ki 
so nam pomagali in so pripravljeni pomagati tudi v bodoče še 
enkrat – najlepša hvala!

Pripravila:  Ivanka PRAPERTNIK

Naša babica, prababica je v mesecu juliju praznovala 90. rojstni 
dan. V času, ko nas veliko odpotuje na morje, tja, kjer ona z dru-
žino nikoli ni bila. Dopusta in počitnic niso poznali. Življenje je 
teklo drugače, o čemer govorijo redke, stare fotografije družine.  
Eno takšno, iz njenih mladih dni, prejme v dar od brata.

Za darilo ji med drugim podarimo tudi leseno škatlico, v kate-
re okvir je mogoče zatakniti fotografije. Izberem nekaj najbolj 
zgovornih. Na eni izmed njih je dedek, žal, že pokojen, babica 
in trije otroci, mama Marjana, stric Vinko in, žal, pokojni stric 
Franek. Pogled se ustavi na oblekah. Še ne tako daleč nazaj so 
naše babice in dedki, naši starši živeli veliko bolj skromno, kot 
danes živimo mi.

Marija 
Štampfer je 
praznovala  
90 let

V medijih lahko slišimo in preberemo, koliko oblek dragih bla-
govnih znamk so zažgali, koliko hrane zavržemo, pohištva…. 
Živimo v izobilju. Ali smo srečni ?

Praznovanje babičinega  rojstnega dne je bilo zelo lepo in ver-
jamem, da nam bo še dolgo ostalo v spominu.  Po zahvalni 
maši v cerkvi na Sv. Duhu na Ostrem vrhu smo se zbrali na 
domačiji. Doma nas je čakalo skrbno pripravljeno in zelo oku-
sno kosilo, pecivo in seveda rojstnodnevna torta.

Ob petju in igranju harmonike, ki jo ima babica zelo rada, smo 
se spomnili na dni,  ko so se ob delu znali tudi zabavati in 
družiti drugače kot danes. Pevke društva Lipa so nas prijetno 
presenetile z izjemnim zborovskim petjem. Pogovor je tekel o 
tem, kako je dedek shranjeval primeren les za izdelavo kuhal-
nic. Babica je že od nekdaj nosila predpasnik in na glavi je ime-
la zavezano ruto. Na » šporhetu« se je kuhalo za živino in ljudi 
v velikih emajliranih loncih, ki se jih ni zavrglo, ko so spuščali.  
Popravljali so jih s »cveki« in z »lotkolnom«. 

V spomin na praznovanje, ni bilo težko izbrati darilca. Torej za 
vsakega »kuhla« z izrezanim napisom – BACA 90 in emajlira-
na šalica. Babica je tudi veliko oblačil pokrpala in pletilke so ji 
dobro tekle od rok.

Zaradi bolezni in starosti več tega ne zmore. Smo pa veseli in 
hvaležni, da je še z nami. S svojo pristnostjo nas povezuje in 
opomni, da so na tem hribu pred nami delali naši predniki in se 
trudili za preživetje…zato, da je nam danes lepo. 
Vsem, ki ste bili del te zgodbe, iskrena hvala.
                    
Zapisala: vnukinja
Fotografiji: družinski arhiv
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Nagrajenci nagradne križanke iz 33. številke Selniških novic:
• Jože NAMESTNIK,  Vurmat 30, Selnica ob Dravi
• Mišo KAISER, Prečna ulica 15, Selnica ob Dravi
• Neven BEZIĆ, Janževa gora 21b, Selnica ob Dravi

Pravilne rešitve križanke iz 34. številke Selniških novic pošljite do 
konca novembra 2018 na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Ure-
dništvo Selniških novic, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.

Križanka
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