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Mesec marec je tretji po vrsti in je precej priljubljen pri ljudeh, ki ne marajo
zime in snega. 21. marca se namreč pričenja pomlad in z njo toplejše vreme,
prebujanje narave in posledično daljši dnevi.
Naše ljudsko izročilo priča o tem, da so predniki prihod pomladi ponekod šteli
za prehod v novo leto, v novo obdobje. Po obdobju zimskega mirovanja se
šele zdaj začenja nov ciklus in z njim nova rast. Marec ima staro slovensko
ime sušec. Ljudska imena za marec, ki so jih poznali naši predniki, so sušnik,
obehtnik, postnik in cepljenjak. Najbolj se je uveljavilo ime sušec, ki naznanja
čas, ko zemlja pije snežnico, hkrati pa se že suši in pripravlja na spomladansko
rast.
Vsekakor je marec pomemben mesec za zdravje in gibanje. Z začetkom
pomladi se daljšajo dnevi in tudi temperature se bodo počasi višale. To je
pomembna informacija za vse ljudi, ki jih je zima zaradi mraza prikovala v
domove. Ponovno bo moč iti v naravo in spremljati njeno prebujanje. Če
spadate med te, ki so se čez zimo malo polenili, potem kmalu ne bo več
izgovorov za gibanje in odhod v naravo.
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Občina Selnica ob Dravi je pristopila k iskanju rešitev za vzpostavitev povezovalne
poti ob reki Dravi, in sicer med mostom za v Ruše in Bresternico. V ta namen bomo
v mesecu marcu izvedli geodetske meritve tega območja. V nadaljevanju bomo o
načrtovanju poti osebno obvestili vse vključene lastnike zemljišč. Na redni seji
Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je potekala v mesecu februarju 2021,
sta bila potrjena proračuna za leti 2021 in 2022. Potrjena proračuna in programi za
posamezna področja, ki bodo obravnavani na seji v mesecu marcu, so podlaga za
pripravo razpisov. Vse zainteresirane obveščamo, da bodo v začetku meseca
aprila na spletnih straneh Občine Selnica ob Dravi objavljeni razpisi za
sofinanciranje delovanja društev na področju kulturnih dejavnosti, športa in turizma,
programov socialno-humanitarnih društev ter razpisi za sofinanciranje izgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav in vodovodov. Zaključili smo že nekaj razpisov,
na primer izbrali izvajalca ureditve ceste za Kobanko in arhitekta, ki bo pripravil
idejno rešitev za ureditev centra Selnica. S tem bo ta prenovljen in kraju v ponos.
Rešitve vam bomo predstavili v naslednjih Novicah. Kmalu bo zaključena obnova
poslovilne vežice na pokopališču.

Regrat poskrbi
zdravje vrtnin

Z veseljem sporočamo, da Ministrstvo RS za kulturo pričenja z obnovo gradu Viltuš.
Še letos bodo izvedli gradbena dela, ki bodo izboljšala statičnost gradu in
omogočila nadaljnjo celovito obnovo.

VZPETINA NAD VILTUŠKIM GRADOM IMENOVANA TIČNICA
Tičnice v Sloveniji je raziskoval Leopold Sever. Vztrajnemu raziskovalcu je s
pomočjo občasnih sodelavcev v Sloveniji uspelo dokumentirati 170 tičnic, od
katerih jih je največ na Dolenjskem (68), nato si po pokrajinah sledijo takole:
Štajerska (40), Notranjska (26), Gorenjska (20) in Primorska (16). Vendarle vsa
poizvedovanja kažejo, da so bile tičnice kot prostor za opravljanje verskega obredja
v sklopu predkrščanskih naselbin in s tem nekakšne predhodnice poznejših cerkva
slovenska posebnost. Prav na strmem grebenu hriba Tičnica so vitezi, fevdniki
Šentpavelskega samostana, v 12. stoletju pozidali prvi, torej stari grad Viltuš.
Kaj so Tičnice?
Pri iskanju lokacij naravoverskih svetišč se je izkazalo, da so te poleg v osnovni
obliki Tičnica zapisane v številnih različicah: Tičenca, Tičenica, Tičerca, Tičnice,
Tičarice, Tičnik, Tičevo, Na Tičnici, Tičjak, Tičjek, Križ na Tičnici, Ptičjek, Za Tičnico.
Tičnice so svetišča naših prednikov iz predkrščanskega časa. Večinoma so to obli
griči v bližini gradišč in drugih pritiklin gradiških skupnosti. Na vzpetinah so tedanji
prebivalci na današnjem ozemlju Slovenije naredili obredne ravnice in na njih
opravljali bogoslužje s pomočjo svetih ptic (tic). Na nekaterih tičnicah so se v
ugodnih razmerah ohranile jasne sledi obrednih naprav. Krščanstvo je prevzelo več
sestavin stare vere; med drugim so vlogo ptic v zavesti vernikov prevzeli božji krilati
angeli. Leopold Sever navaja: »Davni snovalci gradiške infrastrukture so v prvi vrsti
iskali varno zatočišče, ki je imelo poleg preživetvene vloge predvsem obrambno.
Po določitvi lokacije za gradišče so poiskali še vzpetino za njihove duhovne
potrebe. Če je bilo le mogoče, so izbrali grič, ki je bil nekoliko nižji od gradišča in v
vidnem polju z utrdbo. Nadmorska višina tičnic je med 140 in 800 metri, povprečna
pa okoli 400 metrov. Graditelji tičnic so si pomagali tako, da so odrezali vrh holma,
nakopano gradivo nasuli ob robovih in dobili potrebno ravnico. Boljša svetišča so
imela robove povsem obložene s kamenjem, druga so imela utrjene le bolj krušljive
strani, mnoga pa zgolj preproste prstene okope. Več primerov potrjuje, da je bila
okrog obrednega platoja speljana krožna pot, po kateri so verniki hodili v procesiji.
Skladno s prepričanjem, da ptice prenašajo duše na oni svet, so verniki poskrbeli
za njihovo dobro počutje z galerijsko pogozditvijo obrednih prostorov, domnevno z
belim gabrom. Pri tem so drevesom porezali glavne vrhove, da so se krošnje
razrasle, kar je pticam omogočilo varno pristajanje in gnezdenje, medtem ko so za
njihovo krmljenje postavili žrtvenike. Tičnice so bile večinoma četverokotne oblike
z različnimi stranicami, njihova površina pa je od okoli 40 do 1200 kvadratnih
metrov.«
Vir: Sever, L. (2013). Tičnice iz naravoverja. Male Lipljene. Samozal. L. Sever.
2013
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Regrat imamo vsi radi, prav
uspešno ga je mogoče gojiti
tudi na vrtu. Vsekakor je lahko
ta rastlina zelo zanimiva v
gojeni obliki, saj je ena prvih
spomladanskih zelenih rastlin.
Ima številne znane in manj
znane dobre, celo zdravilne
lastnosti. Ni namreč zdravilen
samo spomladi, ko njegove
grenčine očistijo naše telo in
preženejo
pomladansko
utrujenost. Zdravilna je tudi
njegova
korenina,
ki
jo
nabiramo jeseni. Iz regratovih
cvetov lahko po zanimivem
receptu
pripravimo
prav
poseben sirup, ki mu nekateri
rečejo regratov med in je zelo
aromatičen ter izredno okusen
kot naravno sladilo v čajih.
Regratovi cvetovi niso samo to:
so skoraj prva paša za čebele,
predvsem pa pomembni za
številne divje opraševalce. Iz
cvetov regrata je možno
narediti tudi pripravek za
krepitev rastlin, ki deluje
podobno kot pripravki iz alg.
Regrat lahko pridelujemo na
vrtu
Običajno si regrat poiščemo kar
na
travnikih.
Lahko
ga
vzgajamo s setvijo direktno na
stalno mesto ali vzgojimo
sadike. Seme dobimo tudi v
Sloveniji,
vendar bodite
pozorni. Če ga boste iskali v
tujini, ga ne iščite z očmi in ne
glejte samo slik, saj so lahko
listi regrata nevarno podobni
listom katalonskega radiča. Ta
ima
sicer
veliko
dobrih
lastnosti, vendar so vseeno
drugačne od regratovih. O
VSEBINI
VREČICE
S
SEMENOM SE ZATO VEDNO
PREPRIČAMO TAKO, DA

15. 2. – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI OTROŠKEMU RAKU
Mednarodni dan boja proti otroškemu raku je svetovna kampanja, ki ozavešča o raku
v otroštvu in mladosti. Leta 2002 ga je ustanovila mednarodna organizacija
International Childhood Cancer Day, ki se zavzema za napredno zdravljenje in oskrbo
ter spodbuja k večjemu razumevanju težav, s katerimi se srečujejo družine otrok in
mladostnikov v času zdravljenja ter po zdravljenju.
Simbol boja proti otroškemu raku je zlata pentlja.
Zlato je plemenita kovina. Prav tako so plemeniti naši otroci. Predstavlja plamen
upanja in čistost otroških src. Simbolizira boj z rakom. Zlato mora skozi ogenj, da
postane močnejše in trpežnejše. Takšna je tudi pot Junakov – otrok z rakom. Po vseh
težavah in bolečinah, ki jih izkusijo, so močnejši in pogumnejši. Zato jih imenujemo
Junaki z veliko začetnico.
Društvo Junaki 3. nadstropja, ki so ga ustanovili starši otrok z rakom, je za ta dan
organiziralo vseslovensko akcijo ozaveščanja o raku pri otrocih. Tudi občina Selnica
ob Dravi se je odzvala na povabilo, da 15. 2. objekte po vsej Sloveniji osvetlimo z zlato
oz. rumeno barvo in tako izkažemo podporo Junakom in Junakinjam. V zlati barvi je
bil osvetljen Hram kulture Arnolda Tovornika.
Prav tako je bila sprožena akcija ozaveščanja v slovenskih šolah in vrtcih. Osnovna
šola Selnica ob Dravi in vrtec Kobanček sta se vabilu odzvala in z otroki spregovorila
o raku pri otrocih, ki je bil na osnovni šoli že prisoten.

Z zlato barvo osvetljen Hram kulture v Selnici ob Dravi in akcija ozaveščanja v vrtcu
Kobanček ter Osnovni šoli Selnica ob Dravi
Več informacij najdete na spletni strani www.junaki3nadstropja.si.
Pripravila: Zvonka Žvegler

PREBEREMO,
KATERO
SEME VSEBUJE. Seme
lahko seveda naberemo tudi
v naravi in rastline vzgojimo
na vrtu.
Pridelava na vrtu
Sejemo ga od aprila do junija,
najboljše je v mesecu juniju.
Med vrstami naj bo 30–40
cm, v vrsti jih redčimo na 10–
20 cm. Liste lahko režemo in
uporabljamo vse leto, v
jeseni
lahko
izkopljemo
korenine in jih shranimo v
vlažnem pesku. Silimo ga
enako kot radič, le da ga
lahko večkrat režemo, zato je
pridelek višji. Damo ga v
vlažen pesek in temo, lahko
pa počakamo do pomladi, ko
ga prekrijemo s posodami,
da bodo njegovi listi krhki. Ne
potrebuje
posebnega
gnojenja.
Da
vzgojimo
močne in zdrave rastline,
gnojimo samo z domačim
kompostom (5 l/m 2). Regrat
ima zelo globoke korenine,
tako da je namakanje
redkokdaj potrebno. Le če
suša traja zelo dolgo, ga
enkrat na teden namočimo
do 30 in več cm globoko.
Rastlinam
med
rastjo
odstranjujemo
cvetne
glavice, da bodo tako razvile
čim več listja. Mlade liste
nato uporabimo v solatah,
starejše pa kot zastirko okoli
drugih vrtnin ali v prevrelkih
za krepitev rastlin.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR (SOU MARIBOR)
Ministrstvo za javno upravo je v lanskem letu občinam nakazalo sredstva za
sofinanciranje skupnih občinskih uprav (SOU) v višini nekaj več kot 6,1 milijona evrov.
SOU Maribor, ki jo je ustanovilo osemnajst občin, med njimi tudi Občina Selnica ob
Dravi, je tako (kot ena izmed 51 skupnih občinskih uprav, delujočih na območju
Slovenije) v letu 2020 prejela 554.855,27 evra sredstev za delovanje Medobčinskega
inšpektorata in redarstva ter Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje
narave.
Država sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav za enajst nalog, višina
sofinanciranja pa je odvisna od števila nalog, ki jih za občine ustanoviteljice opravlja
SOU. Stimulativno nagrajevanje občinskega povezovanja občine tako vodi v
združevanje resursov na različnih področjih. Dokaz slednjega je tudi dejstvo, da je s
1. februarjem 2021 pod okriljem SOU Maribor zaživela Skupna notranjerevizijska
služba, katere ustanovitev so podprli predstavniški organi vseh občin ustanoviteljic.
Po sprejetju sklepa o potrditvi tovrstnega predloga s strani mestnega sveta Mestne
občine Maribor je bilo gradivo v rekordnem času meseca dni obravnavano in deležno
podpore tudi na občinskih svetih vseh ostalih sedemnajstih občin ustanoviteljic.
Skupna občinska uprava pomeni skupno opravljanje posameznih nalog, in sicer na
način, da lahko izkušnje ene občine koristijo vsem. Verjamemo in dokazujemo, da je
sposobnost stopiti v čevlje drugega vrednota, ki jo je mogoče vzpostaviti tudi na ravni
institucij.
V SOU Maribor se zavedamo, da lahko le s povezovanjem in skupnim nastopanjem
presežemo povprečje in ustvarimo pogoje za boljše življenje v regiji. Obljubljamo
pravičnost, vztrajnost in napredek. Strast in upanje za dosego cilja zato gradimo na
zavedanju, da je vsaka izmed naših ustanoviteljic enako pomembna in v nečem
posebna.
Pripravila: mag. Zorica Zajc Kvas, vodja SOU Maribor

POROČILO MARIBORSKEGA VODOVODA ZA LETO 2020
Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d. d. tudi v letu 2020, tako kot do sedaj,
zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z
obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja
in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na
omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in
vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v
skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006,
92/2006, 25/2009 in 74/15).
Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2020 odvzetih 2.164
vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 103 za kemijska preskušanja. Na celotnem
sistemu Mariborskega vodovoda, d. d. je bilo v letu 2020 mikrobiološko neskladnih
3,65 % vzorcev, kemijsko je bilo neskladnih 0,97 % vzorcev.
Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni
strani: http://www.mb-vodovod.si/.
Pitno vodo, ki jo je Mariborski vodovod v letu 2020 dobavljal za občino Selnica
ob Dravi, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno
z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj pitno
vodo ocenjujejo kot varno.
Pripravili: Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d.
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
Tisk: Tiskarstvo Čepe, Zgornja Selnica 73A, 2352 Selnica ob Dravi
Odgovorna urednica: mag. Suzana PRAJNC, direktorica občinske uprave
Naklada: 1.600 kom.
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Pripravek iz cvetov za
krepčanje rastlin
Rastline
regrata
so
zdravilne tudi za vrtnine.
Uporabljamo lahko sveže, a
ker regrat cveti krajši čas, si
jih naberemo in posušimo.
Uporabimo lahko prevrelko
ali čaj. Za 10 l vode
potrebujemo
1,5–2
kg
svežih rastlin s cvetovi.
Suhe zeli potrebujemo 150–
200 g za 10 l vode.
Namočimo v plastičnih
(nikakor kovinskih) posodah
in pustimo na toplem, da se
tekočina preneha peniti.
Vsak dan premešamo, da
preprečimo gnitje. Ko se
tekočina preneha peniti, jo
precedimo in shranimo v
povsem
temnem
in
hladnem prostoru.
Za
pomoč
odraslim
rastlinam
uporabljamo
nerazredčeno tekočino, za
manjše rastline ali take, ki
so zaradi stresa (mraz,
toča, vročina) že prizadete,
pa razredčimo v razmerju
do 1 : 5. Pripravek krepi
rastline, da so te močnejše,
gostejše in odpornejše,
plodovi pa čvrstejši in ne
pokajo.
Čaj lahko naredimo iz suhih
ali svežih rastlin po istem
receptu, le da suho ali
sveže zelišče prelijemo z
vrelo vodo in pustimo stati
do
15
minut,
nato
odcedimo, ohladimo in
uporabimo. V tem primeru
shranjevanje ni možno in je
potrebno čaj pripravljati
sproti.
Vrtnine vam bodo za
pripravek
iz
regrata
hvaležne.

Pripravila: Miša Pušenjak

