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REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ REKO DRAVO  

Direkcija RS za infrastrukturo bo 
predvidoma v drugi polovici maja 
pristopila k izvedbi rekonstrukcije 
mostu čez Dravo med Selnico ob Dravi 
in Rušami na cesti R2-435, odsek 1439. 
V času izvajanja del je predvidena 
popolna zapora mostu.  
 

Direkcija RS za infrastrukturo redno spremlja stanje premostitvenih objektov na državnih cestah in v 
skladu z njihovim stanjem načrtuje sanacijo. Za most čez Dravo, ki se nahaja na regionalni cesti Ruše–
Selnica ob Dravi, pa je v sklopu rekonstrukcije mostu načrtovana še razširitev s pločnikom na eni strani 
in z dvosmerno kolesarsko stezo na drugi strani, ki bo del Dravske kolesarske poti. Taka razširitev pa 
vpliva na statični sistem objekta, kar pomeni, da gre za zelo zahteven projekt. Iz tega razloga bo gradnja 
trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni 2022. 
 

ZAKAJ JE POTREBNA POPOLNA ZAPORA 
Zaradi izgradnje kolesarske steze in pločnika je treba most razširiti, kar vpliva na statični sistem objekta. 
Sprememba statičnega sistema pomeni izjemo zahtevne posege v samo konstrukcijo, za kar je potrebno 
popolno mirovanje objekta, ki ga je možno zagotoviti le ob popolni zapori mostu. Samo pod popolno 
zaporo mostu bo omogočena izdelava tako imenovanih prednapetih prečnih sider in vzdolžnih kablov 
ter komor za oporniki, ki so potrebni za namestitev (prednapenjanje in sidranje) jeklenih kablov, ki so 
del nosilnega sistema objekta, izvedba konzol in plošče nad vzdolžnimi nosilci, kot tudi sama razširitev 
objekta. Obenem obbetoniranje vzdolžnih nosilcev (zaradi kvalitetnega strjevanja betona) zahteva tudi 
popolno mirovanje brez vibracij, ki bi jih povzročal promet. To velja tudi za vgrajevanje dilatacij in statično 
ojačevanje nosilcev ter obstoječe plošče. Tako je popolna zapora mostu potrebna za strokovno in 
kvalitetno izvedbo načrtovanih posegov, kar je cilj tako naročnika (Direkcija RS za infrastrukturo) kot 
tudi izvajalca del.  
 

V ISKANJU OPTIMALNE REŠITVE JE BILO PREUČENIH VEČ VARIANT 
Direkcija RS za infrastrukturo se kot upravljavec cest zaveda, da je ta most pomembna povezava tako 
za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo kot za širše območje, zato si je prizadevala za optimalno rešitev 
glede spremembe prometnega režima v času rekonstrukcije mostu. Preučenih je bilo več variant. Ena 
izmed njih je bila tudi varianta vodenja prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu 
(Mabey), ki pa se je izkazala kot neizvedljiva, saj montažni jekleni most, katerega širina vozišča znaša 
4,20 metra, omogoča enosmeren izmeničen promet. Največji možni razpon enega polja je odvisen od 
največje dovoljene prometne obremenitve in v konkretnem primeru znaša največ 40 metrov. Ob 
obstoječem mostu bi za premostitev Drave torej potrebovali tri začasne montažne jeklene mostove 
Mabey ter s tem povezano izvedbo vsaj dveh vmesnih podpor v strugi reke Drave, kar praktično pomeni 
dodaten most, ki je tudi lokacijsko neizvedljiv. Sedanji položaj mostu je optimalen in bo po izvedeni 
rekonstrukciji še lepši primer premišljeno umeščene inženirske gradnje. Tudi varianta obvoza preko 
Falske pečine se je izkazala za manj primerno, saj so na tem odseku cestni elementi manj ugodni, 
potovalna hitrost je manjša, pretočnost prometa pa slabša. 
 

POTEK OBVOZOV V ČASU POPOLNE ZAPORE 
V času popolne zapore bo promet voden po označenem obvozu: gledano iz smeri Ruš po Kolodvorski 
ulici in po regionalni cesti R2-435, odsek 1432 Maribor–Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi ter 
Limbuš. Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek Maribor (Koroški most)–Cesta proletarskih 
brigad čez Koroški most, kjer se bo v krožnem križišču preusmeril na glavno cesto G1-1, odsek 0245 
Ruta–Maribor (Koroški most) do Selnice ob Dravi. 
 

V času popolne zapore tudi prehod pešcev in kolesarjev preko mostu ne bo možen. Za kolesarje 
na Dravski kolesarski poti je predviden obvoz od gradu Fala po regionalni cesti R3-705, odsek 1432 
Ruše–Puščava do Ruš. 
 

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo v okviru 
Prometno-informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970). 
 

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost. 
 

http://www.promet.si/


DRUŠTVO UPOKOJENCEV SELNICA OB DRAVI 

Leto 2020 je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti drugačno in takšno, ki ga nismo pričakovali. Nove razmere 
v družbi so tudi od nas zahtevale prilagajanja in premagovanja izzivov, ki jih doslej nismo poznali. Pri 
pregledu našega dela preteklega leta ugotavljamo, da smo bili kljub nepričakovanim razmeram uspešni. 
Prilagajanje novim razmeram in upoštevanje novih pravil je omogočilo, da smo preteklo leto kljub vsemu 
uspešno zaključili ob zavedanju, da je vsaka aktivnost povezana s finančnimi sredstvi in prostovoljnim 
delom, ki je sicer častno, a pogosto težavno in nehvaležno. 
 
Epidemija koronavirusa nam je preprečila izvedbo zastavljenih aktivnosti, kot so ekskurzije, športne in 
kulturne dejavnosti, druženja, tradicionalno junijsko letovanje v Hotelu Delfin v Izoli in naše vsakoletno 
tradicionalno, lansko leto že 8. srečanje. Prav tako 19. marca nismo mogli izvesti volilnega zbora članov. 
Izvedli pa smo ga 24. junija v Hramu kulture. Pri tem smo dosledno upoštevali ukrepe NIJZ. Zbora se je 
udeležilo 125 članov. V prvem delu seje smo prisluhnili poročilom predsednika, tajnice, blagajničarke in 
nadzornega odbora. V drugem delu pa je zbor članov izvedel volitve organov in funkcionarjev društva. 
Dosedanji predsednik, g. Ivan Majster, ki je zaključil svoj 4. mandat, je vodenje društva predal g. Vladu 
Saboleku. Za uspešno, dolgoletno delo je g. Majster prejel listino častnega predsednika društva. Zbor 
članov so popestrili naši ljudski pevci in godci Upi.  
 

 
 

Občni zbor Društva upokojencev Selnica ob Dravi 
 
V letu 2020 smo izvajali še naslednje aktivnosti: 
Člani upravnega odbora (poverjeniki) so vse leto redno obiskovali starejše člane in tiste, ki so v letu 
2020 praznovali 80, 85, 90, 95 in več let. Našim članom smo nudili materialno in fizično pomoč v okviru 
Programa starejši za starejše. Starejšim in socialno šibkim članom smo kot novoletno darilo poklonili 
darilno kartico v vrednosti 20 evrov in jim s tem polepšali božično-prednovoletni čas. Prav tako smo 
naše člane hrabrili, kajti strah pred covidom-19 je bil velik. V sklopu urejanja občinskih prostorov v 
pritličju občinske stavbe, kjer so tudi naši prostori, smo opravili kar nekaj prostovoljnega dela. Prijavili 
smo se tudi na razpis FIHO in pridobili sredstva za nakup dvajsetih stolov. Odstopili smo jih v uporabo 
občini. Članom smo nudili pomoč pri nabavi brezplačnih vozovnic za avtobus ali vlak. Pridobili smo nekaj 
novih članov, žal pa smo v društvu izgubili 33 članov, kar je nad povprečjem preteklih let. Odpovedati 
smo morali tudi obisk Festivala praženega krompirja (5. 9. 2020) in 3-dnevno letovanje v Hotelu Delfin 
od 17. do 21. oktobra 2020.  
 
Z upokojitvijo se življenje in delo ne končata, čeprav številni težko najdejo nov smisel in svoj položaj v 
družbi. Številni se čustveno zlomijo, zbolijo ali celo prehitro umrejo. Smiselno je, da se čim prej vključijo 
v nov način življenja, poiščejo smisel v konjičkih, druženju in skrbi za vnuke, si morda omislijo hišnega 
ljubljenčka … Številni upokojenci pa so aktivni tudi v drugih društvih, ki delujejo v občini. 
 
Društvo upokojencev svojim članom pomaga osmisliti vsakdanjik, jih spodbuja k aktivnemu življenju in 
dokazovanju, da smo upokojenci kljub prenehanju aktivne zaposlitve še vedno pomembni in 
nepogrešljivi člani družbe. 
 
V načrtu del za 2021 pa se bomo potrudili, da bomo: 

– do konca maja 2021 pobrali članarino in pridobili nove člane, 
– izvedli zbor članov z 8. tradicionalnim srečanjem v maju,  
– organizirali izlete po programu za leto 2020, 



– organizirali sedemdnevno letovanje v Hotelu Delfin (31. 5. – 7. 6.), 
– organizirali tridnevno letovanje v Hotelu Delfin (18. 10. – 21. 10.), 
– organizirali obisk Festivala praženega krompirja (4. 9.)  
– izvedli Igre po naše (september), 
– redno izvajali druženje ob igranju kart, 
– redno izvajali kegljanje: stezno in vrvično, 
– redno izvajali druženje ob šahiranju, 
– redno izvajali igranje odbojke – veterani,  
– v progam »Starejši za starejše« vključili čim več starejših nad 69 let, 
– pričeli z aktivnostmi za projekt »Prostofer«. 

 
Vse aktivnosti bodo načrtovane in izvedene v skladu z navodili za omejevanje nevarnosti okužb z 
virusom covid-19. 
 
Pripravil: Vladimir Sabolek, predsednik 
 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV FALA  

Kot vsa leta smo planirali druženja, zabave, ekskurziji, športne aktivnosti in ne nazadnje humanitarne 

dejavnosti, s katerimi smo vsako leto polepšali dan jubilantom in najranljivejšim članom. 

Začela so se kegljaška tekmovanja, organizirali smo zabavo na dan žena, potem pa je prišel 13. marec 

in covid-19, z njim pa razglasitev epidemije. Zaprli so nas v domove in v občine. 

Naše društvo praznuje letos 70-letnico. Slovesno smo jo nameravali praznovati v marcu na letnem zboru 

članov, kjer bi dobili priznanje ZDUS, podeljena pa bi bila tudi druga priznanja, a »korona« je to 

preprečila. 

Zbor članov smo imeli 11. junija v zmanjšanem številu, da smo sprejeli in potrdili poročila in načrte dela. 

Nismo ga mogli izvesti s pogostitvijo in zabavo, kot smo to delali vsa leta, ponovno zaradi »korone«. 

V načrtu smo imeli dve ekskurziji: tradicionalno v juniju, oktobrsko pa v počastitev 70-letnice društva. A 

»korona« je določala število potnikov v avtobusih. Odpadlo je martinovanje in tudi novoletna zabava. 

Predsedniki društev upokojencev Ruše, Smolnik, Fala in Selnica smo se dogovorili, da bi bila izvedba 

naših tradicionalnih »Iger po naše« preveč tvegana, zato nismo mogli prevzeti odgovornosti za izvedbo 

in sodelovanje, saj naši člani večinoma sodijo v rizično populacijo. Ko so se odprli športni objekti, so 

»stezni« kegljači izvedli 14. Lešnikov memorial. Obe kegljaški sekciji sta tudi nadaljevali z ligaškimi 

tekmami, dokler ponovno ni prišlo do prepovedi. Veseli smo, da so v »ruskem« kegljanju sestavile 

tekmovalno ekipo tudi naše ženske.  

 



Opravljali pa smo humanitarno dejavnost, čeprav ne z obiski na domu, temveč s pošiljanjem voščil po 

pošti. Poslali smo jih našim jubilantom ob okroglih obletnicah, in sicer 80 let (5 članov), 90 let (1 član) in 

nad 90 let (7 članov). Tudi novoletnega obdarovanja nismo izvedli z obiski na domovih. Po pošti smo 

vsem jubilantom, bolnim in invalidom, vseh je bilo 41, poslali voščilnico in darilno kartico. 

Svojcem umrlih članov smo pošiljali sožalja, saj so bili pogrebi v krogu družin, zato tudi prapora nismo 

nosili. 

Ker nismo mogli organizirati praznovanja 70-letnice našega društva, tudi niso bila podeljena načrtovana 

priznanja. Je pa bilo našemu društvu na svečani seji v oktobru podeljeno občinsko priznanje kot 

pomembnemu sooblikovalcu življenja v občini Selnica ob Dravi. 

Pripravila: Dragica Jamnik, predsednica 

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA SELNICA OB DRAVI  

Krajevna organizacija RK Selnica ob Dravi je najbolj množična organizacija v Občini Selnica ob Dravi. 

Pohvalimo se lahko, da nam naši občani zaupajo, saj je več kot tretjina vseh občanov naših članov. Naš 

odbor sestavljajo prostovoljci. Smo kot družina, ki želi poslušati in poskrbeti za vse občane, ki so naše 

pomoči potrebni. Leto 2020 se je poslovilo, z njim pa upamo, da tudi vse težave, ki so nas spremljale. 

Čeprav je bilo naše delo zelo okrnjeno, smo po svojih najboljših močeh poskušali uresničiti naše 

poslanstvo. Razdelili smo 300 prehrambenih paketov, poiskali smo ranljive skupine in posameznike ter 

jim pomagali premostiti finančne in zdravstvene težave. S pomočjo OŠ Selnica ob Dravi smo organizirali 

tri krvodajalske akcije. Med našimi krvodajalci pa imamo tudi dva viteza krvodajalstva. 

A veliko našega vsakoletnega poslanstva nismo mogli uresničiti: 

– učencev OŠ nismo napotili v Punat; 

– le nekaj mesecev smo vsako drugo sredo merili krvne vrednosti; 

– v tednu RK od 8. do 15. maja nismo sprejeli učencev 2. razreda OŠ med mlade člane RK; 

– v tednu RK nismo zbirali rabljenih oblačil; 

– ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobra, se nismo vključili v akcijo RKS – OZRK Maribor – 

Drobtinica; 

– v oktobru v tednu starejših nismo mogli organizirati srečanja starejših občanov in nikogar 

nismo obiskali na domovih; 

– s patronažnimi sestrami nismo obiskali naših varovancev v domovih starostnikov, poslali pa 

smo jim voščilo in jim zaželeli zdravja. 

V naši občini je bilo do konca koledarskega leta 32 občanov in občanki, ki so bili stari 90 ali več let. 

Poslali smo jim čestitko in darilce ter jih poklicali po telefonu. Bili so zelo srečni. Enako srečo smo doživeli 

tudi mi. Naše Društvo upokojencev že veliko let sodeluje v projektu »Starejši za starejše« in KO RK jim 

je v različnih akcijah v veliko pomoč, saj skupaj rešujemo različne težave in poskrbimo za pomoč 

različnih služb. 

Dragi Selničani, 

gotovo pa ste v mesecu decembru pričakovali naše prostovoljce, ki so v vsako družino prinesli koledar 

za naslednje leto in Vam zaželeli zdravja. Vsako normalno leto so bili lepo sprejeti in zelo smo bili 

zadovoljni z vašimi darovi. Leto 2020 je minilo in začelo se je leto 2021 z veliko željo, da bo boljše in 

prijaznejše. Če bo le mogoče, vas bodo obiskali naši prostovoljci in vas prosili, da ste naši člani še 

naprej, nagovorili pa bodo še nove člane. Z vašimi prispevki in našim prizadevanjem pa bomo pomagali 

vsem, ki so pomoči potrebni. Naša velika želja je, da se med prostovoljce RK vključijo novi, mlajši 

Selničani. 

Pa še misel: 

»Le zakaj živimo, če ne zato, da se imamo radi in da drug drugemu lajšamo življenje.« 

Pripravila: Antonija Majster, predsednica  



TURISTIČNO DRUŠTVO SELNICA OB DRAVI 

Leto 2020 je bilo za vsa društva v naši občini zelo zahtevno. Epidemija, pandemija, prepovedi itd., vse 

to je vplivalo na naše delo. 

Kljub vsemu naštetemu nismo počivali. 

Uspešno smo se prijavili na razpis Občine Selnica ob Dravi, TZS in Ministrstva za kulturo. 

Zaradi že omenjenih prepovedi in karantene smo skupaj z našimi člani in prostovoljci poskrbeli za 

urejeno okolico.  

Posadili smo cvetje, urejali razne gredice (pri OŠ in v centru občine), čistili Jabolčno pot itd. 

Večina našega dela pa je bila skrb za urejen park ob dvorcu Viltuš. 

Pred epidemijo nam je uspelo izvesti delavnico obrezovanja sadnega drevja v sadovnjaku pri vrtcu. 

Delavnico so izvedli strokovnjaki iz Kmetijskega zavoda s pomočjo domačih sadjarjev.  

Delo je opravila tudi Hortikulturna komisija pri TD Selnica ob Dravi. Pripravila je nabor nagrajencev za 

urejeno okolico svojega doma, kmetije in zavoda. 

Podelitev pohval in plakete za naše nagrajence bo zvedena za leto 2019 in 2020, ko bodo razmere to 

dopuščale. 

Skoraj nemoteno pa je potekala ponudba na naši Tržnici selniških dobrot. 

Tudi 23. Praznik jabolk ni bil izveden. Smo pa v okviru tega praznika objavili literarni in likovni natečaj z 

naslovom »Viltuški palček pripoveduje«. Natečaj je bil uspešen. Najboljša dela smo nagradili, razstavili 

v Hramu kulture Arnolda Tovornika in se zahvalili vsem mentoricam in mentorjem za izvedbo. 

Na Jabolčni poti smo v juniju in juliju gostili kolesarje – domače in iz tujine – in jim postregli z domačimi 

dobrotami – z jabolčnim »štrudlom« in jabolčnim sokom. Nad ponudbo so bili navdušeni. 

Organizirali smo strokovno ekskurzijo na Cerkniško. 

Uspešno smo izvedli skupščino TD Selnica ob Dravi. 

V mesecu decembru smo skupaj z občino in KD Pavza organizirali prihod Božička. 

Še pred epidemijo smo gostovali na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani, ki ga že vrsto let organizira 

TZ Slovenije. Prisotni smo bili dva dni in se predstavili z našimi dobrotami. 

Sodelovali smo v Radijski delavnici znancev v Šentilju, ki jo je organizirala ŠTZ, katere član smo. 

Udeležili smo se posveta Drava Bike v Mariboru, kjer smo partner. 

Obiskali smo ministra g. Pozniča (poslanka, županja, preds. TD). 

Udeležili smo se skupščin drugih društev in ŠTZ, ko je bilo to možno. 

Sodelovali smo v radijski oddaji Malo naokrog z Radiem Maribor. 

Sodelovali smo pri načrtu obnove Turistične učne poti na Janževo goro. 

Za promocijo naših prireditev in dogodkov smo oglaševali: 

z letaki, radijskimi oglasi, s plakati; na spletni strani Občine Selnica ob Dravi, TD, TZS, na Facebook-u, 

napovedniku.com, Programski knjižici HK AT, v Večeru in prilogi Večera »Štajerc«, Lipovem listu, na 

Radiu Maribor, Radiu SLO 1, Radiu Maribor, v Selniških novicah, na RTV SLO Maribor, BKTV, NET TV 

itd. 

Program in načrt dela TD za leto 2020 sta bila zelo okrnjena. Večine planiranih prireditev nam ni uspelo 

izvesti. Zaradi epidemiološkega stanja smo vse svoje sile preusmerili v urejanje okolja in razne zasaditve 

po občini. 

V letu, ki je za nami, smo preselili Čevljarsko zbirko v prostore Škorpijon. Otvoritve še ni bilo. 

Veliko prostovoljnih ur smo z ekipo prostovoljcev skozi vse leto opravili pri urejanju parka ob dvorcu 

Viltuš. 

Hvala vsem, ki podpirate Turistično društvo Selnica ob Dravi. Hvala za vse vplačane članarine in 

donacije, hvala tudi županji, dr. Vlasti Krmelj, za moralno podporo. 

Zaradi vsega navedenega je naše poročilo za leto 2020 bolj skromno. 

 

Turizem smo ljudje. 

 

Pripravila: Ivanka Frešer, predsednica 

 



POHODNIŠKO-OLEPŠEVALNO DRUŠTVO DUHOVSKI GAMSI 

Pohodniško-olepševalno društvo Duhovski gamsi je bilo ustanovljeno z namenom razvijati pohodništvo 
in, kot pove del imena društva, urejevanju okolja v kraju. Leto 2020 je zelo zaznamovala »korona«, zato 
nekaterih aktivnosti nismo mogli izpeljati tako, kot smo načrtovali. Vseeno pa smo nekatere aktivnosti, 
ob doslednem upoštevanju varnostnih ukrepov, izpeljali. 
 
Društvo redno skrbi za čist in lep kraj z organizacijo čistilnih in delovnih akcij. V letu 2020 smo večkrat 
izvedli čiščenje in urejanje okolice pokopališča in cerkve pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, popravili smo 
stopnice na poti k cerkvi in kažipot pri nekdanjem mejnem prehodu ter skrbeli za urejene markacije na 
Lisičji poti. 
Da delamo dobro in v veselje vseh članov in krajanov, smo potrdili tudi na občnem zboru in ga zaključili 
s prijetnim druženjem, krajšim pohodom in piknikom, ki so se ga udeležili tudi družinski člani. Seveda 
smo vse te aktivnosti izpeljali takrat, ko je bilo to dovoljeno. 
 

 
 

8. februar – pred vrnitvijo na Sv. Duh 
 
Kljub vsem omejitvam smo izpeljali tudi nekaj pohodov. 
 
Izvedeni so bili naslednji pohodi: 

• 8. 2. 2020 – Žavcarjeva koča, 

• 13. 7. 2020 – Peca, 

• 5. 8. 2020 – Čaven, 

• 6. 8. 2020 – Čaven do vrha, 

• 29. 8. 2020 – pohod po klamu do Sv. Duha na Ostrem vrhu, 

• 6. 9. 2020 – Areh, 

• 20. 9. 2020 – Raduha. 
 
Ob sobotah in nedeljah ter praznikih so bili izvedeni manjši pohodi z manjšim številom udeležencev – 
vse v skladu z varnostnimi ukrepi v zvezi s covidom-19. 
Udeležba na pohodih je bila zelo dobra in kaže na dejstvo, da ljudje pogrešajo organizirane pohode, 
zato bomo v društvu še naprej gojili to dejavnost.  
 
Če pod povedanim potegnemo črto, lahko ugotovimo, da smo leta 2020 v društvu delali dobro. 
Seveda, v kolikor so nam razmere to dovoljevale. 
 
Pripravil: Slobodan Tatalovič, predsednik  



 

KULTURNO DRUŠTVO PAVZA 

Leto 2020 se je pričelo, kot že mnoga leta prej, z optimizmom in novimi načrti. Že v začetku meseca 

januarja je Likovna sekcija postavila na ogled pregledno razstavo Likovni sprehod skozi leto 2019. 

Konec meseca januarja smo organizirali dobrodelni koncert »Selnica za Sandija« in do zadnjega sedeža 

napolnili Hram kulture ter dokazali, da Selničani znamo stopiti skupaj, ko je potrebna pomoč sočloveku. 

Polni entuziazma smo v februarju organizirali tradicionalno selniško pustovanje. Maruscheki so 

organizirali vsakoletni Valentinov koncert v Hramu kulture in izvedli manjši koncert v Baru B. V začetku 

marca je dramska sekcija gostovala v Kisovcu in se predstavila s komedijo Moža je zatajila. Žal so se 

naši načrti razblinili v drugi polovici meseca marca, ko smo se srečali z nevidnim sovražnikom, virusom 

covid-19. Z razglasitvijo epidemije se je ustavilo javno življenje, kar je vplivalo tudi na delo v našem 

društvu. Po delni sprostitvi ukrepov v maju smo nato v juniju organizirali vsakoletno taborjenje naših 

članov, tokrat v majhni vasici Rinčica ob Kolpi. Sledile so počitnice in v avgustu vnovičen zagon 

dejavnosti. Naši likovniki so avgusta ustvarjali v koloniji v Cerkvenjaku. Že v začetku septembra smo 

počastili 70-letnico našega člana Janka Lisjaka z razstavo njegovih del. Za kulturni program so poskrbeli 

med drugim tudi naši pevci. Naši pevci so popestrili tudi kulturni program ob preimenovanju Velike 

dvorane Hrama kulture v Dvorano Zinke Zorko v mesecu septembru.  

 

        

 

V oktobru je naša dramska sekcija sodelovala na Tovornikovih dnevih z Večerom skečev. V sklopu 

omenjenih dni so se udeležili seminarja pod vodstvom Aleksandre Blagojevič. Likovniki so sodelovali 

na številnih razstavah skozi vse leto, tudi virtualnih. Naša likovnika Bojan Fekonja in Janko Lisjak sta se 

uvrstila na državno tematsko razstavo Oblo in oglato v organizaciji JSKD. Razstava je bila na ogled na 

Gradu Snežnik v mesecu oktobru. V mesecu decembru smo v sodelovanju z občino in s turističnim 

društvom organizirali obisk Božička na kočiji. Kljub zaostrenim razmeram se je Božiček popeljal po 

Selnici, da pozdravi naše otroke.  

Omejitve druženj so onemogočile normalno delo, ustavile so se društvene aktivnosti. Tako je bil 

odpovedan tudi letni občni zbor, ki smo ga bili primorani izpeljati na daljavo. Močno se trudimo, da 

društvo ohranjamo v dobri kondiciji, kljub vsem težavam. Z mislijo in upanjem, da se življenje kmalu vrne 

v utečene tire, vam sporočamo: »Vse bo v redu.« Želimo si, da tudi v prihodnje ostanete naši zvesti 

oboževalci. 

Pripravila: Mirjana J. Mori, predsednica  

 

 

 



DRUŠTVO GODI MI 

Februarja pred epidemijo nam je v sodelovanju z Društvom mladih kreativcev Slovenije še uspelo 
izpeljati spoznavanje japonske kulture. Predstavili smo japonsko kaligrafijo in z japonskimi pismenkami 
izpisovali svoja imena, s tehniko origami smo izdelovali živalske figure, na 2-urni predstavitvi Denisa 
Podaja pa smo spoznali tudi katane in japonsko mečevanje. 
Čeprav leto 2020 ni bilo naklonjeno aktivnemu sodelovanju in organizaciji javnih dogodkov, pa smo se 
v Društvu Godi mi dokaj hitro prilagodili novim pogojem. Tako smo svoje dogodke preselili v digitalno 
okolje. Za svoje obiskovalce naših rokodelskih delavnic smo ustvarili novo Facebook stran Naredi sam 
ter YouTube kanal Društvo Godi mi, na katerih redno objavljamo rokodelske delavnice, ki jih 
posnamemo z našimi mentorji, ki bi sicer ustvarjali na delavnicah. V letu 2020 smo tako objavili pet 
video in pet foto delavnic, v katerih smo predstavili ideje za obnovo stanovanja, tehnike izdelovanja 
pirhov, izdelovanje zaščitne maske, adventnih in božičnih dekoracij. Prav tako pa smo želeli, da bi 
obiskovalci naših strani aktivno sodelovali z nami, zato smo jih povabili na Facebook natečaje za naj 
pirh in naj adventni venček. Najbolj všečkani so prejeli tudi lepe nagrade. 

 

   
 

Avtor fotografij: Ivan Moge 
 

V poletnih mesecih so se možnosti organiziranja dogodkov malenkost sprostile. To smo seveda 
izkoristili in junija izvedli delavnico destilacije potonike, julija že tradicionalno QLsivko, na kateri smo 
sivko poželi, jo destilirali, z njo kuhali, na delavnici pa izdelali venčke iz sivke. Avgusta smo se člani, ki 
imamo svoje čolne, podali po reki Dravi od Fale do Peca.  
 
Pripravila: Bernarda Korez 
 

DRUŠTVO TANGRAM – LIKOVNA DEJAVNOST 

 

ZŠ DEJAVNOST KRAJ, ČAS, RANG DEJAVNOSTI 

1. SODELOVANJE  

Ex-tempore 2020 – Art Stays 

OTO VOGRIN 

– PTUJ 

– februarja 2020 

– MEDNARODNA 

Priznanje strokovne žirije: Oto Vogrin  

2. Samostojna razstava 

FO.VI 

OTO VOGRIN 

– januar 

3. MESTNA GALERIJA PTUJ 

Nagrajenci 

OTO VOGRIN 

– februar 

– Razstava nagrajencev  

4. SAMOSTOJNA RAZSTAVA 

LAŠKO  

OTO VOGRIN 

– 4. marec 

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.artstays.si%2Fex-tempore-2014%2F&ei=srUmU7WsEKb8ywOe-oLoAg&usg=AFQjCNEMWKIkRsTZ9Zh75xw-wE0fIMrGng&sig2=zYMAOLDNzYwJSg8uInXaGg&bvm=bv.62922401,d.bGQ


5. SAMOSTOJNA RAZSTAVA 

Tovornik skozi Selnico 

OTO VOGRIN 

– SELNICA 

– LIKOVNI SALON LŠ 

 

6. PROJEKT – SODELOVANJE 

DLUM Monografija 

– MARIBOR 

 

7. SODELOVANJE  

Mini CASTARA 

AJDOVŠČINA 

– MEDNARODNA SELEKCIJA 

– aprila 2020 

– MEDNARODNA 

8. SODELOVANJE  

Horvatova Velikonočna kolonija  

ZG. VELKA 

OTO VOGRIN, CARMEN ŠERUGA 

– ZG. VELKA 

– april 2020 

– MEDOBČINSKA 

9. SODELOVANJE 

SLIKARSKI EX-TEMPORE EKO DRAVA 

2020 

OTO VOGRIN, CARMEN ŠERUGA 

– MARIBOR 

– april 

– MEDNARODNA 

OTO VOGRIN – priznanje 

10. ORGANIZACIJA 

IV. LIKOVNE KOLONIJE ZA ČLANE in 

razstava 

– KOBANSKO 

– maj 

– MEDOBČINSKA 

11. SODELOVANJE 

Likovna kolonija g. Kolbičaiča, ZG. VELKA 

OTO VOGRIN, CARMEN ŠERUGA 

– ZG. VELKA 

– september 2020  

– MEDOBČINSKA 

12. SODELOVANJE 

RAZSTAVA DLUM – V GALERIJI DLUM – 

december 

OTO VOGRIN 

– MARIBOR 

– december 

– OBMOČNA 

13. SODELOVANJE 

NOVOLETNA RAZSTAVA DLUM – V 

GALERIJI DLUM – december 

OTO VOGRIN 

– MARIBOR 

– december 

– OBMOČNA 

 

14. SAMOSTOJNA RAZSTAVA 

PREGLEDNA RAZSTAVA 

OTO VOGRINA, LETO 2020 

– SPLETNO RAZSTAVIŠČE – TANGRAM 

– december 2020 

– AVTORSKI PROJEKT 

15 IZDAJA GRAFIČNE MAPE 

Samostojna razstava – splet 

DOMAČE JASLICE Ota Vogrina 

– 24. december 

– AVTORSKI PROJEKT 

 

 

 

OTO VOGRIN, SO FKRADLI MI PECIKL, 

oktober 2020, akril in mešana tehnika na platno,  

100 × 130 cm 

 

 

 

 

 

Pripravil: Oto Vogrin 

 
 



ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPORTNI JUNAK 

V Športnem društvu Športni Junak športno 

izobražujemo otroke, stare med 2 in 10 let. V 

teh letih so najbolj dojemljivi za sprejemanje 

novih gibalnih vzorcev, zato je pestra športna 

vadba v kvalitetnih programih zelo 

priporočljiva s strani strokovnjakov na 

področju razvoja otroka. V lanskem letu smo 

tako v društvu izvajali različne aktivnosti: 

tedensko vodeno športno vadbo za okoli 130 

predšolskih otrok v Selnici ob Dravi in drugje v 

regiji, na bazenu v Rušah smo skozi 

intenzivne in redne tedenske ure plavalno 

opismenjevali več kot 40 otrok in jih nekaj 

prvih smučarskih zavojev naučili na bližnjih 

pohorskih strminah. Ob tem smo izvedli še dva tečaja rolanja in nekaj praznovanj športnih rojstnih dni. 

Aktivnosti prilagajamo letnim časom, tako so otroci z nami aktivni celo leto. Seveda nismo pozabili niti 

na odrasle, katerim ponujamo tri programe: plavanje, nordijsko hojo s pohodništvom in tek na smučeh. 

Velik del leta so nas ukrepi zadržali doma, zato smo se v društvu razmeram prilagodili in v želji, da bi 

bilo gibanje vsaj nekajkrat tedensko v urniku otrok in odraslih članov našega društva, na socialnih 

omrežjih objavljali predloge za aktivno preživljanje časa ter vodene vadbe v obliki video vsebin. Te 

vsebine smo pustili objavljene in so še vedno dostopne preko socialnih omrežij Facebook in Instagram. 

Če bi želeli biti aktivni z nami, pa le poglejte na www.sportnijunak.si.  

Pripravil: Jernej Lorbek, predsednik 

 

ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB ŠD TURBINA  

Ženski odbojkarski klub TURBINA bo v letu 2021, sezona 2020/2021, izvajal aktivnosti na področju 
tekmovanj članic, mladink, mlajših selekcij in odraslih, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Poleg 
tega bo skrbel za uveljavljanje načel fair-playa, za širjenje zanimanja za šport in zdrav način življenja, 
za sodelovanje z vsemi javnimi, zasebnimi in nevladnimi organizacijami ter drugimi organi, ki lahko 
prispevajo k temu, da se temeljni cilji kluba uresničijo v polni meri, prizadeval pa si bo za visoko 
strokovno raven dela in za pridobivanje novih članov kluba. 
 

  
 
 

S pripravami članic smo v klubu začeli že v mesecu avgustu, ostale selekcije pa ob začetku šolskega 
leta. Članice so tekmovanje v 2. državni ligi pod okriljem OZS začele zelo dobro. Glede na prikazano in 
dejansko stanje v ekipi ni bojazni, da ekipa, ki jo vodi Danilo MAUČNIK, ne bi obdržala mesta na 
prvenstveni lestvici, ki bi ji zagotavljalo obstanek v drugi državni ligi. Selekcije mladink, kadetinj, starejših 

http://www.sportnijunak.si/


deklic in male odbojke so bile v fazi priprav na tekmovanja, ki naj bi se začela v mesecu novembru. Žal 
smo morali v mesecu oktobru zaradi epidemije prekiniti ves proces treningov in tekmovanja, kar je trajalo 
do sredine meseca februarja letos. Po vseh smernicah, ki smo jih dobili od NIJZ, OZS ter OK Slovenije, 
sedaj treningi potekajo po programu. Da pa lahko proces teče nemoteno, se trenerji Bojan LAZAR, Alja 
MAUČNIK, Nika MAUČNIK redno testiramo in upoštevamo ukrepe NIJZ. Tekmovanja potekajo brez 
gledalcev, zato poudarjamo, da vsi, ki se udeležijo treningov in tekmovanj, pridejo na te zdravi, saj smo 
tako odgovorni do sebe in drugih. Želimo in upamo, da bi bila naslednja sezona normalna, da bi lahko 
starši in navijači videli uspešne nastope članic ter napredek svojih otrok, tako na treningih kot na 
tekmovanjih.  
 
Treningi članic in mladink se odvijajo v Športni dvorani Ruše, kadetinje, starejše deklice, mala in mini 
odbojka pa trenirajo v premajhni telovadnici OŠ Selnica ob Dravi. 
 
Pripravil: Bojan Lazar 
 

 KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI  

V letu 2020 smo se zaradi epidemioloških razmer udeležili samo kopice načrtovanih tekmovanj in 

strokovnih seminarjev. Odpovedana so bila pokalna tekmovanja, državna prvenstva, mednarodni 

turnirji, trenirali smo lahko samo razmeram in odlokom primerno. Preklicani so bili mednarodni turnirji v 

tujini kakor tudi vsakoletni karate kampi. 

 

Naši trenerji so obnovili licence za treniranje pri Karate zvezi Slovenije. Organizirali smo klubski seminar 

in jesenske klubske priprave na CŠOD Škorpijon. 

 

TIMOTEJ – KARATEIST LETA NAŠEGA KLUBA 
Razglasili smo tri najboljše karateiste našega kluba za leto 2019. 
Na podlagi rezultatov in števila treningov je zmagovalec postal Vališer Timotej, 2. mesto je osvojil Krajnc 
Miha, 3. mesto pa je osvojila Fras Pia Letricia. 
 

TRI MEDALJE NA TURNIRJU KONJIŠKEGA KONJA 
V soboto, 25. 1. 2020, je v Slovenskih Konjicah potekal mednarodni turnir, ki se ga je udeležilo več kot 
500 tekmovalcev iz devetih držav. V močni konkurenci je tekmovalo tudi sedem selniških karateistov, ki 
so osvojili tri medalje, vse v borbah posamezno. Koren Miha in Krajnc Miha sta osvojila srebrni medalji, 
Timotej pa bronasto medaljo. 
 

SEDEMNAJST MEDALJ NA DOMAČI TEKMI V SELNICI OB DRAVI 
V soboto, 1. 2. 2020, je potekal 2. krog OŠ lige ter srednješolske lige. Nastopilo je več kot sto petdeset 
tekmovalcev iz več kot petdesetih slovenskih šol. Nastopili so tudi številni selniški karateisti in osvojili 
kar sedemnajst medalj, od tega sedem zlatih, štiri srebrne in šest bronastih. V katah posamezno so 
osvojili sedem medalj, v katah ekipno dve ter še osem medalj v borbah posamezno.  
 

ŠTIRI MEDALJE V VELENJU 
V nedeljo, 2. 2. 2020, je potekal mednarodni turnir Nest Žgank v Velenju. Štirje selniški karateisti so 
osvojili štiri medalje, dve srebni in dve bronasti, tri medalje so osvojili v katah, tri v borbah. 
Rezultati selniških karateistov: 
2. mesto FRAS Pia Letricia, kate, kadetinje 
2. mesto KRAJNC Miha, kate, kadeti 
3. mesto BAJGOT Nace, kate, ml. kadeti 
3. mesto KRAJNC Miha, borbe +76 kg, kadeti 
 

VID SREBRN V RUŠAH 
V soboto, 15. 2. 2020, je v Rušah potekal velik mednarodni turnir, ki se ga je udeležilo 450 tekmovalcev 
iz sedmih držav. Sedem selniških karateistov je osvojilo dve medalji, eno srebrno in eno bronasto ter 
dve četrti mesti. Medalji sta osvojila Petre Vid in Krajnc Miha, oba v borbah. 



KRAJNC MIHA POSTAL MOJSTER KARATEJA 

Ob zaključku leta smo kot vsako leto opravili tudi polaganje izpitov za višje pasove. 
Na žalost zaradi nastale situacije skoraj tri mesece ni bilo treningov, zato k 
polaganju niso mogli pristopiti vsi, ki bi v normalnih razmerah lahko.  
Vseh osem članov je uspešno opravilo izpit. Krajnc Miha je položil izpit za črni pas 
in tako postal mojster karateja 1. DAN. 
Komisija sta sestavljala Fras Kamil 6. DAN in Vališer Branko 4. DAN. 
 

ZAKLJUČENA ŠOLSKA LIGA V KARATEJU 
Sklenjeno je bilo, da se šolska liga za 2019/2020 v karateju zaključi po dveh krogih. 
Izvršni odbor zveze KZ Maribor je sklenil, da se namesto štirih krogov šolske lige, 
le-ta zaradi koronavirusa konča po drugem krogu, na podlagi teh rezultatov pa se razglasijo tudi skupni 
zmagovalci oz. skupni vrstni red. 
Selniški karateisti so tako skupno dosegi kar trinajst medalj, devet med osnovnošolci in štiri med 
srednješolci. 
Končna uvrstitev selniških osnovnošolcev: 
3. mesto BARL Žan, kate, dečki, 4.–5. razred 
3. mesto KOREN Katarina, kate, deklice, 4.–5. razred 
1. mesto FRAS Pia Letricia, kate, deklice, 8.–9. razred 
3. mesto KOREN Miha, borbe –40 kg, dečki, 4.–5. razred 
3. mesto BAJGOT Nace, borbe –50 kg, dečki, 6.–7. razred 
2. mesto VALIŠER Timotej, borbe +50 kg, dečki, 6.–7. razred 
3. mesto ŠTELCER Luka, borbe +50 kg, dečki, 6.–7. razred 
1. mesto PETRE Vid, borbe –55 kg, dečki, 8.–9. razred 
1. mesto FRAS Pia Letricia, borbe –55 kg, deklice, 8.–9. razred 
Končna uvrstitev selniških srednješolcev: 
1. mesto ALEKSIĆ PETER Sinja, borbe +60 kg, dekleta, 1.–4. letnik 
1. mesto KRAJNC Miha, borbe +70 kg, fantje, 1.–4. letnik 
1. mesto KRAJNC Miha, kate, fantje, 1.–4. letnik 
2. mesto ALEKSIĆ PETER Sinja, kate, dekleta, 1.–4. letnik 
 

 
 

SEDEMNAJST MEDALJ NA 1. KROGU OŠ IN SŠ 
Selniški karateisti smo se na domači tekmi zelo izkazali in osvojili kar sedemnajst medalj v katah in 
borbah posamezno. 
V soboto, 26. 9. 2020, je pri nas v Selnici ob Dravi potekal 1. krog karate lige. 
Čeprav so bile razmere zelo nejasne, je nastopilo osemdeset tekmovalcev iz različnih krajev Slovenije, 
mi kot organizatorji pa smo izvrstno pokazali novo plat organizacije tekem s točno prirejenim urnikom 
za vsako kategorijo posebej. 
Selniški karateisti so osvojili osem zlatih, štiri srebrne in pet bronastih medalj.  
 

Pripravil: Kamil Fras 

 

 



ROČNODELSKO DRUŠTVO MARJETICE  

Koronavirus je svet postavil na glavo. Tako so tudi društva bila kar precej prizadeta. V letu 2020 smo se 

zelo kratek čas družile. To je čas, ki nas združuje, družimo pa se zato, da skupaj tudi nekaj ustvarimo. 

To je bilo leto našega dvaindvajsetletnega druženja oziroma ustvarjanja. Če preidem k našemu 

lanskoletnemu delu, nam je bila edina skrb, da pripravimo izdelke, ki jih bomo morda lahko z veseljem 

razstavile na naši vsakoletni razstavi v mesecu oktobru. Žal pa do tega ni prišlo, vendar trud ni bil zaman, 

saj bomo morda uspele to prikazati v letu 2021. V mesecu novembru in decembru 2020 pa smo 

predvsem izdelovale novoletne čestitke. 

 

Ročnodelski izdelki so spričevalo marljivosti, ustvarjalnosti in estetskega čuta človeka. Vsako delo je 

občudovanja vredno, je enkratna ustvarjalna umetnina, ki jo izdela človeška roka. 

Vsi vemo, da je bil covid-19 predvsem strah in trepet starejše populacije ljudi, naša povprečna starost 

pa je 65 let, zato smo vse bolj upoštevale priporočila NIJZ in ostajale večino časa doma. 

Tako naš načrt dela za leto 2020, ki smo ga sprejele na lanskoletnem občnem zboru marca 2020, ni bil 

izpolnjen. Kako bo letošnje leto, še ne vemo. Ostanimo kreativne, vesele, predvsem pa zdrave, da bomo 

lahko še veliko ustvarjale, saj smo skupaj zaradi druženja, veselja in lepih navad do ohranitve kulturne 

dediščine naših prednikov. 

 

Pripravila: Zdenka Brunšek, predsednica 

 

PGD SELNICA OB DRAVI  

Kljub situaciji, ki nas je spremljala praktično skozi vso leto 2020, v PGD Selnica ob Dravi nismo počivali. 

V pričetku leta 2020 nam je uspelo uresničiti vse začrtane plane, ki smo si jih zadali. Izvedli smo 

sestanke za pripravo poročil in pripravili potrebno dokumentacijo za izvedbo 117. občnega zbora PGD 

Selnica ob Dravi.  

V mesecu februarju smo uspešno izvedli 117. občni zbor v prostorih Hrama kulture Arnold Tovornik. 

Zelo smo bili veseli obiska vseh naših prijateljev gasilcev iz sosednjih društev od blizu in daleč. Takrat 

še nismo vedeli, da bo to za kar nekaj časa naše zadnje druženje. 

Nato je prišel mesec marec, ki nas je postavil pred številne nove izzive. Čas, ko nič ni bilo več tako, kot 

bi moralo biti. Nemudoma smo se sestali člani UO društva, seveda v okrnjeni sestavi, ocenili nastalo 

situacijo in sprejeli smernice za delovanje društva v času pandemije. Vsak dan smo spoznavali, da je 

situacija zelo resna in zahteva od vseh nas veliko discipline. Poskušali smo sprotno obveščati člane na 

vse mogoče načine: sporočila, uporaba socialnih omrežij in ustno ob bežnem srečanju. Pomembno je 

bilo, da imajo člani vse informacije o delovanju društva v času pandemije.  

Operativa je poskrbela za ukrepe tako s pisnimi navodili v prostorih društva in tudi v vseh vozilih, ki se 

uporabljajo ob intervencijah. Nameščena so bila sredstva za preprečevanje širjenja virusa (pršilci, krpe, 

maske, razkužila za roke in opremo). Intervencij je bilo v primerjavi z letom poprej kar za okoli 30 % več, 

upoštevajoč, da so bile intervencije operativne enote iz naslova AED zaradi varovanja zdravja do 

nadaljnjega preklicane. V letu 2020 smo 20-krat nudili tehnično pomoč občanom (vetrolom, snegolom, 

plazovi, potres, reševanje živali, pomoč reševalcem…) in 5-krat gasili požare. 

S ponosom lahko posredujemo informacijo, da se na nobeni intervenciji in v prostorih PGD Selnica ob 

Dravi v letu 2020 ni nihče okužil. Najbolj nas je skrbelo za zdravje naših veteranov in mladine. Tako smo 

po smernicah Gasilske zveze Slovenije prekinili vse dejavnosti veteranov in mladine. 

Covid-19 in nastala situacija nam ni preprečila izvajanja zastavljenih ciljev projekta Rekonstrukcije in 

dozidave h gasilskemu domu v Selnici ob Dravi. Podjetje GES kot izvajalec del je v celoti izpolnil vsa 

planska dela, PGD Selnica ob Dravi kot naročnik pa je poravnal vse izdane račune v pogodbenem roku. 

Vse to nam seveda ne bi uspelo, če ne bi imeli posluh s strani Občine Selnica ob Dravi na čelu z županjo. 



Seveda pa noben projekt ne teče brez 

zapletov; kot že veste, nam je prvi izbrani 

izvajalec na podlagi objave javnega 

razpisa v mesecu januarju odpovedal 

sodelovanje zaradi zdravstvenih težav. 

Pristopili smo k izdelavi dokumentacije za 

ponovni javni razpis. Pri samem 

zaključevanju in že skorajšnji objavi pa so 

nastale razmere Covid-19, ki nam niso 

omogočale nadaljnjega dela. Vse se je 

zamaknilo v mesec maj in junij. Na podlagi 

uspešne izvedbe tretjega javnega razpisa 

(na prvi razpis se ni odzval nobeden 

izvajalec), smo v mesecu juliju uspešno 

podpisali pogodbo za rekonstrukcijo in 

dozidavo h gasilskemu domu v Selnici ob Dravi. Verjamem, da je naš pozitivni pristop k temu projektu 

pripomogel, da se je na koncu, kljub vsem preprekam, vse dobro izteklo in verjamem, da bo projekt 

maja 2023 tudi uspešno končan, ko obeležujemo 120 let našega društva. 

Kot vsako leto se je tudi leto 2020 končalo s pripravami in organizacijo raznosa koledarjev. Ni bilo lahko, 

veliko informacij smo si izmenjavali z GZ Ruše in drugimi društvi. Na izrednem in okrnjenem UO društva 

smo soglasno potrdili predstavljen predlog, da se koledarji za leto 2021 razdelijo med občane s pomočjo 

pošte Slovenija. To je za nas predstavljal določen dodatni finančni strošek in tudi znesek pobranih 

sredstev iz naslova koledarji 2021 je bil manjši kot običajno. Vsekakor smo pogrešali prijetne pogovore 

in voščila našim občanom. Smo pa upoštevali vsa navodila za preprečitev širjenja virusa Covid–19 in 

kar je najpomembnejše, ostali zdravi in pripravljeni pomagati vsem občanom v vsakem trenutku. Hvala 

še enkrat vsakemu, ki nam je namenil svoj prispevek oziroma donacijo za koledarje. 

V naši dolgoletni tradiciji obstoja PGD Selnica ob Dravi smo že veliko doživeli in preživeli, verjamem in 

vem, da nam tudi pandemija Covid-19 ne bo prišla do živega. Vsem želim vsem veliko zdravja in 

pozitivnega pogleda naprej, le tako bo zagotovljen naš obstoj še v bodoče; za dobrobit vseh nas in naših 

občanov v naši lepi Občini Selnica ob Dravi. 

 
Na pomoč! 
 
Pripravil: Igor Štruc GČ II st., predsednik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŽAR NA NAŠEM DOMU 

Ko se je leto 2020 poslavljalo in smo že upali, da bo leto 2021 boljše, ker slabše res ne more biti, se 

nam je zgodilo nekaj hudega. 30. decembra nam je požar uničil celotno ostrešje stanovanjske hiše. 

Srečo smo imeli, da smo ostali vsi živi in zdravi ter da smo lahko ostali v hiši. Zdaj imamo že 

prenovljeno hišo, kar nam je uspelo s pomočjo dobrih ljudi. 

Iz srca se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, sorodnikom in znancem za pomoč pri gašenju 

požara, za solidarnostno delo pri sanaciji strehe, za materialno in denarno pomoč ter za vse tolažilne 

in spodbudne besede. Iskrena hvala PGD Selnica ob Dravi, PGD Kapla na Kozjaku, PGD Slemen, 

policistom PP Ruše, Občini Selnica ob Dravi ter sodelavcem podjetja Porsche Maribor in Osnovne 

šole Muta. 

Nesreča res nikoli ne počiva. Težko je, ko te doleti. Ampak spoznanje, da v težkih časih nisi sam, je 

neprecenljivo. Hvaležni in ponosni smo, da vas imamo, dragi prijatelji.  

Še enkrat hvala in vedite: z vami je svet lepši. 

Družina Požarnik-Strunčnik 

 



 

SONČNA ELEKTRARNA ZA SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Pred odločitvijo za pridobivanje električne energije iz sonca mora biti izpolnjen sledeč osnovni pogoj, to 

je ustrezno sončno obsevanje, ki je odvisno od dejavnikov, kot so površina in naklon strehe ter 

orientacija stavbe, pri čemer je pomembno, da se sončna elektrarna za samooskrbo z električno energijo 

načrtuje tako, da je možna čim boljša izraba razpoložljive površine, zato je potrebno narediti izračun, 

kolikšna je maksimalna moč, ki bi jo lahko imela vaša sončna elektrarna za samooskrbo. Ob tem pa je 

seveda še kako pomemben odgovor na vprašanje ali se investicija izplača. Na to vprašanje si 

odgovorimo z izračunom vračilne dobe investicije. Naložba v sončno elektrarno se v režimu neto meritev 

v gospodinjstvu povrne v 8 do 10 letih. 

 

Postopek pridobivanja ustreznih dovoljenj: 

1. Prvi korak je pridobitev soglasja za priključitev samooskrbe na distribucijsko omrežje. Za to je 

potrebno vložiti posebno vlogo, ki vključuje določene priloge – te se pri posameznih distributerjih 

nekoliko razlikujejo, zato morate natančno upoštevati, kaj vse je treba priložiti (običajno je to idejna 

zasnova elektrarne ali enopolna shema od priključnega mesta na distribucijskem omrežju do točke 

vključitve samooskrbe na interno omrežje, zaščita na ločilnem mestu, vrsta, število in moč 

razsmernikov in panelov ter pooblastilo lastnika objekta/parcele, kjer bo elektrarna nameščena, v 

kolikor vlagatelj ni ista oseba kot je lastnik objekta/parcele). 

2. Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) izda Soglasje za priključitev, če so za to dane 

elektroenergetske in tehnične možnosti. Predpiše tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo 

mogoča priključitev proizvodnega vira kot samooskrba objekta. Na podlagi tehničnih pogojev vam 

bo izbrani izvajalec lahko izdelal konkretno ponudbo za izdelavo vaše sončne elektrarne za 

samooskrbo. 

3. Po dokončnosti izdanega Soglasja za priključitev in pred priključitvijo objekta je potrebno skleniti 

Pogodbo o priključitvi z elektro distributerjem, s katero se ureja lastništvo priključka elektrarne, 

določijo finančni stroški, povezani s priključitvijo na omrežje ter ostala medsebojna razmerja. 

4. Pred samim priklopom mora imetnik Soglasja za priključitev skleniti Pogodbo o samooskrbi z 

izbranim dobaviteljem, katere predmet je dobava/oddaja električne energije. 

5. Sledi sklenitev Pogodbe o uporabi sistema, na podlagi katere se uporabnik sistema zaveže 

plačevati omrežnino za uporabo omrežje, elektro operater pa se uporabniku zaveže omogočiti 

oddajo elektrike v sistem oz. odjem elektrike iz sistema. 

6. Nadzor nad izdelavo priključka investitor sporoči najmanj 8 dni pred pričetkom del, pisno ali ustno, 

na OE Službe za distribucijsko operativo. 

Montaža: Izkušeni monterji vam postavijo sončno elektrarno za samooskrbo v roku 1 do 2 dni, odvisno 

od lokacije namestitve (streha na stanovanjski zgradbi ali gre za enostavni objekt kot je nadstrešek, 

kozolec, …). Nosilno konstrukcijo sestavljajo profili iz aluminija, s pritrdilnim priborom za fotonapetostne 

module in utorom za kabelske povezave med moduli ter elementi za pritrditev konstrukcije na streho. 

Konstrukcija se pritrdi na nosilno konstrukcijo strehe, tako, da kritina ni nosilni element konstrukcije. 

Finančne spodbude 

Za naložbo v sončno elektrarno za samooskrbo je možno pridobiti razne spodbude s strani EKO sklada, 

to so nepovratna sredstva oz. subvencije in tudi kredit. 

                                                                                                                    

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 

Avtorji fotografij so društva.  

Naklada: 1.600 kom. 

   Selnica ob Dravi, 12. april 2021                                                         SSN 2712-3324 

                                                                               

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 

programa »Interreg Alpine Space«.         

https://www.vsi.si/sol-navitas/pridobivanje-elektricne-energije



