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KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA – KORK SELNICA OB DRAVI 

KORK Selnica ob Dravi je med najstarejšimi humanitarnimi organizacijami in društvi v občini (od leta 1936). V naših 
vrstah je 1470 članov in 256 mladih članov RK OŠ Selnica ob Dravi. Odbor šteje 19 članov. Prostovoljke in 
prostovoljci pokrivajo posamezne zaselke v občini. Naše delo je razdeljeno skozi vse leto. V pomladanskih mesecih 
pobiramo članarino v občini in spoznavamo socialne stiske naših ljudi. Tako jim pomagamo s prehrambenimi paketi, 
plačili položnic in jim nudimo drugo finančno pomoč ter pomagamo pri nabavi zdravstvenih pripomočkov. Povezani 
smo z Osnovno šolo v Selnici, kjer učencem pomagamo pri plačilu šolske prehrane, finančno pomagamo učencem 
za šolo v naravi in drugo. V mesecu maju smo sprejeli učence 3. razredov med mlade člane RK, jim razdelili 
izkaznice in skromna darilca. V letu 2021 smo organizirali tri krvodajalske akcije: aprila, avgusta in decembra. Na 
zadnji akciji v decembru smo krvodajalce obdarili s pomočjo OZ RK Maribor in z darili našega domačega donatorja 
družine Strmšnik. Odpadlo je zbiranje rabljenih oblačil. Odpovedati smo se morali dobrodelni akciji »Drobtinica«. 
Nismo se srečali z našimi starejšimi občani. Če je bilo le mogoče, smo obiskali naše 90 in več letnike ali jim poslali 
čestitko. 

V letu 2021 smo se na pobudo sekretarja in podpredsednika OZ RK Maribor srečali s predsedniki KORK Ruše, 
Smolnik, Bistrica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Gradišče na Kozjaku in Selnica ob Dravi. Na srečanju smo se 
pogovorili o ustanovitvi kluba vitezov krvodajalstva in o priznanju tistemu, ki pristopi prvič med krvodajalce in da bi 
krvodajalci imeli prednost pri zdravstvenih uslugah. Udeležili smo se prireditve »Mariborski dnevi zdravja« in tam 
sprejeli priznanje za delo v času covida-19. 

Razdelili smo 275 prehrambenih paketov. V letu 2021 smo imeli omejitev merjenja krvnih vrednosti. 

Naše delo je prostovoljno in brezplačno. Vse ljudi spoštujemo in jih imamo radi. Zelo pa bi bili veseli, če bi se med 
prostovoljce vključili tudi mlajši občani. 

V knjigi E. Sršen sem prebrala: »Težko sprejmemo, da je življenje hoja, pot, na kateri ves čas nabiramo izkušnje, ki 
nas spreminjajo in delajo boljše. To pot bomo prehodili ›najbolje, kot znamo‹ le, če bomo sprejeli, da nam, ko je to 
potrebno, pomagajo drugi.« 
 
Pomagajmo drug drugemu! 

Zapisala: Antonija Majster 
 
 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SELNICA OB DRAVI 

DU Selnica ob Dravi je v preteklem letu 2021 štelo 723 članov, žal pa se je število članov društva skozi leto znižalo.  

V četrtek, 17. 6. 2021, je društvo organiziralo redni občni zbor društva, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo, in 
sicer je ga. Stanislava Breznik zamenjala dotedanjega predsednika g. Vlada Saboleka, Marjan Kukovič je 
podpredsednik, Avrelija Kotnik tajnica in Olga Kajzer blagajničarka. 

Na področju športa je v letu 2021 delovalo pet sekcij: 

- sekcija vrvičnega kegljanja z osmimi aktivnimi člani, 

- sekcija steznega kegljanja z osemindvajsetimi člani, 

- šahovska sekcija s trinajstimi člani, 

- odbojka z osemnajstimi člani, 

- sekcija za kartanje. 

Na področju kulture pa sta delovali vokalno-instrumentalna skupina Upi in sekcija za ekskurzije. 

V okviru društva smo organizirali štiri strokovne ekskurzije, v jesenskem roku pa so naši člani organizirano letovali 
v hotelu Delfin v Izoli. 

Julija je društvo na pobudo ZDUS in s sodelovanjem občinske uprave, krajevne ambulante ter cepilnim centrom 
organiziralo odmevno akcijo cepljenja proti covidu-19, ki se je je udeležilo več kot dvesto občanov. Oktobra pa smo 
v kraju postavili še dve promocijski stojnici, da bi informirali občane o pomenu cepljenja in upoštevanja zaščitnih 
ukrepov proti širjenju covida-19. 

Odzvali smo se na natečaj Naj nam bo toplo, kjer je naša članica ga. Vilma Škerbinek spletla volneni izdelek, ki ga 
bomo poklonili starejši osebi. 



  

Aktivni smo bili tudi na področju kulture, saj smo v juniju v Hramu kulture gostili razstavo fotografij. Za postavitev 
razstave in strokovni izbor se ob tej priložnosti zahvaljujemo g. Otu Vogrinu. V decembru pa so naši likovniki ga. 
Maruša Vršnik, g. Janko Lisjak in g. Božo Krivokapić razstavljali svoja dela na 3. likovni razstavi v galeriji RRRudolf. 

Najodmevnejša aktivnost preteklega leta je bila 
izvedba projekta »Kobanc – prevozi za starejše«, ki 
je svoj epilog dočakala v prvi polovici letošnjega 
januarja. Občina je za potrebe brezplačnih prevozov 
za starejše občane in invalide kupila električni 
avtomobil Renault Zoe, za kar se seveda ge. županji 
in občinski upravi najiskreneje zahvaljujemo.  

Več o začetku prevozov in pravilih za le-te lahko 
preberete na spletni strani DU Selnica ob Dravi 
http://www.posrcumlad.si/selnica-ob-dravi. 

Kontaktirate nas lahko tudi na: 
E-pošta: du.selnica@gmail.com ali na telefon 051 
657 221. Za vse naše člane tudi v letu 2022 snujemo 
številne aktivnosti, o katerih vas bomo obveščali na 
naši spletni strani. 
 
Zapisala: Stanka Breznik 
 
 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV FALA 

Smo društvo z več kot 70-letno tradicijo. 
Naši začetki segajo v leto 1950, ko so se 
upokojenci Hidroelektrarne Fala in njihovi 
partnerji želeli družiti tudi po upokojitvi. 
Hodili so na izlete, na morje, prirejali 
veselice, skrbeli pa so tudi za boljši standard 
članov z nabavo ozimnice, kurjave in drugih 
dobrin. Vedno so bili deležni pomoči 
vodilnih falske elektrarne. Zasluge za 
ustanovitev društva, ki je na začetku imelo 
več kot 100 članov, ima gospod Rudolf Geč, 
ki je vodil društvo 28 let. Za njim so vodili 
društvo Jože Šarman, Ljubo Stražišnik, 
Alojz Volmajer in Andrej Lešnik. Za njim je 
bil 12 let predsednik gospod Alojz Perkuš, ki 
je še vedno aktiven član društva. 

V letu 2021 je imelo naše društvo 206 
članov, a to niso samo upokojenci falske elektrarne, so pa v glavnem občani Selnice in tudi Ruš. Kljub covidu-19 
smo bili v društvu kar aktivni. Na prvem mestu je pri nas humanitarna dejavnost. Jubilantom smo poslali 
rojstnodnevne voščilnice za 80 in 85 ter več let, vseh je bilo 28. V decembru smo jih tudi obdarili, poleg njih pa tudi 
bolne člane, kot to počnemo že leta. Vseh obdarjenih je bilo 44. Osamljene odborniki pokličemo po telefonu, da jim 
polepšamo dan. V septembru smo pripravili prireditev ob 70-letnici društva, ki se je je udeležilo več kot 80 članov, 
na njej pa smo prejeli veliko plaketo ZDUS za 70 let delovanja. Lani izvedba ni bila mogoča. Junija smo imeli zbor 
članov, na katerem smo poročali o našem delu in poročila potrdili. Zaradi ukrepov NIJZ je bilo prisotnih 29 članov, 
kar je dovolj za sprejemanje sklepov. Upravni in nadzorni odbor sta imela deset sej, od tega dve dopisni – ukrepi – 
kjer smo obravnavali tekočo problematiko. Sodelovali smo v akciji cepljenja proti covidu-19, saj smo odborniki 
obveščali člane o cepljenju v Selnici. Pripravili smo dva izleta, a ju nismo mogli izvesti zaradi premajhnega števila 
prijav. Aktivni sta bili tudi naši kegljaški sekciji, saj so ligaška tekmovanja potekala ob upoštevanju PCT-pogojev. V 
teku so še prijave za oddih v izolskem hotelu Delfin v januarju 2022, seveda je pogoj PCT.  

Upamo, da prihodnje leto naših življenj več ne bo usmerjal covid-19 in z njim povezani ukrepi, saj si vsi želimo 
»normalnega« življenja, kot je bilo pred širjenjem tega groznega virusa.  

Ostanimo zdravi! 

Zapisala: Dragica Jamnik 
 

http://www.posrcumlad.si/selnica-ob-dravi
mailto:du.selnica@gmail.com


  

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELNICA OB DRAVI  

Za nami je leto 2021, leto, ko je bilo delovanje gasilskih društev podrejeno razmeram, v katerih živimo. Ne glede na 
to projekt rekonstrukcije gasilskega doma poteka po planu. Z omenjeno investicijo bomo ustvarili pogoje za 
opravljanje nalog gasilske službe, izboljšali varnost gasilcev ob izvozih na intervencijo, izboljšali čas intervencij, 
zmanjšali stroške ogrevanja in izkoristili pobudo države, ki spodbuja energetsko celovito prenovo stavb. Gradnja 
poteka po etapah. Do sedaj so bile postavljene stene prizidka, vgrajena so bila nova montažna dvižna vrata, v nove 
prostore pa smo že postavili naša vozila. Tudi selniški gasilski dom je končno dočakal svoj stolp, ki nam bo služil za 
operativne vaje in za sušenje mokrih cevi. V zgornjem delu doma se zaključuje montaža elektroinštalacije in dela v 
dvorani, sejni sobi in majhni pisarni. V tem letu se dela nadaljujejo v garažah. Operativa bo pridobila nove delovne 
prostore, preseljena bo tudi garderoba. Ti prostori bodo omogočili tudi večje število omaric za shranjevanje osebne 
zaščitne opreme, hkrati pa se 
bo tako zagotovila primernost 
za vzdrževanje in 
shranjevanje skupne delovne 
opreme in raznih orodij. Dela 
se bodo zaključila z ureditvijo 
okolice in seveda zunanje 
podobe gasilskega doma 
naslednje leto, ko društvo 
praznuje svojo 120-letnico.  

Društvo šteje 117 članov, od 
tega je 41 operativnih članov, 
s čimer zadoščamo pogoju 
osrednje enote. Med nas pa 
vabimo in bi bili veseli, če bi se 
nam pridružili nove članice in 
člani, ki jih zanima gasilstvo in 
so pripravljeni svoj prosti čas 
žrtvovati za pomoč sočloveku. 
V kolikor ste zainteresirani, 
vas vabimo v naš gasilski dom. 
Za več informacij lahko kontaktirate našega poveljnika 
(051-224-373) ali pogledate na Facebook stran. 

Nesreče lani niso počivale. Leta 2021 smo imeli 32 
intervencij. V letu 2020 smo zabeležili 26 nesreč, leta 
2019 pa 18. Glede na to, da zaradi epidemiološke slike v 
državi nismo bili skozi celotno leto vključeni v projekt prvih 
posredovalcev, bi lahko trdili, da intervencije v našem 
kraju žal hitro rastejo. Kar 66 % vseh intervencij je lani 
predstavljala tehnična in druga pomoč. S poplavami 
meteorne vode in plazovi smo se bojevali 14-krat, 3-krat 
smo priskočili na pomoč reševalcem zaradi zastoja srca, 
2-krat smo odpirali stanovanja in predirali kanale ter 
pomagali pri prometni nesreči, nesreči zaradi rekreativne 
dejavnosti in pri uhajanju strupenih plinov. Lansko leto je 
sirena 7-krat oznanjala požar, od tega 5-krat požar stanovanjskih stavb in 2-krat požar nestanovanjskih stavb. V 
večini požarov je bil vzrok star ali nevzdrževan dimnik. Glede na to, da se cene energentov dražijo in kar nekaj 
občanov ponovno uporablja za kurjavo drva, vas naprošamo, da poskrbite za redno pregledovanje in vzdrževanje 
vašega dimnika ter kurite suh in kvaliteten les ter s tem preprečite nastajanje gorljivih oblog ob stenah dimniškega 
priključka in dimnika. Sami smo bili že velikokrat priča požaru dimnika, ki se je nato razširil na druge dele hiše in 
povzročil veliko gmotne škode. Preventiva je pomembna. 

Skozi vse leto smo redno prevažali pitno vodo občanom in skrbeli za skupno ter osebno opremo. Za celotno 
operativo nam je uspelo izpeljati nekaj pomembnih operativnih vaj, posamezni operativci pa so svoje znanje 
nadgradili na različnih tečajih in s pridobljenimi novimi znanji tudi specialnosti. Po letu premora smo se ob 
upoštevanju vseh ukrepov odločili, da tokrat koledarje tradicionalno prenašamo od vrat do vrat. Naj se vam ob tej 
priliki iskreno zahvalimo za vaše donacije in tople sprejeme. Če bi vedeli, kaj nam prinaša leto 2022, bi bili vsevedi. 
Želimo si, da se zadeve vrnejo v stare tirnice, da bomo lahko gasilci opravili veliko vaj in izobraževanj ter da bi bila 
statistika nesreč prazna. 

Zapisal: Martin Deželak 



  

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA SELNICA OB DRAVI 

Za nami je še eno turbulentno leto, ki ga je zaznamoval covid-19, ta pa je krojil usodo naših kulturnih dogodkov in 
ostalih dejavnosti. Kljub nenehnemu prilagajanju spreminjajočih se ukrepov, začasnim sprostitvam in kasnejšemu 

zaostrovanju v Hramu nismo mirovali in 
uspelo nam je izpeljati celoten niz prireditev. 

V primerjavi z letom 2020 se število prireditev 
in obiskovalcev v letu 2021 ni bistveno 
spremenilo. Število sedežev v dvorani smo 
glede na ukrepe spremenili 3-krat, kar je 
pomenilo, da smo zaradi prodaje vstopnic pri 
posrednikih (Mojekarte.si, Petrol itd.) morali 
2-krat izrisati novo grafiko dvorane. V tem letu 
so začeli tudi obnovo ruškega za mostu, kar 
je močno vplivalo na obisk prireditev, prišlo pa 
je tudi do odpovedi določenih, prej rednih 
dejavnosti (telovadba za odrasle, plesna vaje 
…). Po drugi strani smo bili v Hramu deležni 
novih obrazov (obiskovalcev) iz Maribora, 
njegove okolice in Koroške. 

Zaradi covid ukrepov smo gostili vse seje 
občinskega sveta, v marcu pa smo izvedli spletni dogodek Freestyle Tadeja Toša, ki je imel preko 1400 ogledov. 
Do šolskih počitnic smo predstavili knjigo o Lojzetu Šušmelju, otroke je razveselil Cepetavček, OŠ Selnica je izvedla 
valeto, skupaj z občino ob občinskem prazniku pa smo izvedli proslavo in slavnostno sejo. 

V letu 2021 smo poizkusno na ploščadi pred Hramom v času šolskih počitnic in dopustov izvedli tri akustične 
koncerte in se odločili, da nadaljujemo s koncerti tudi v letu 2022. V mesecu avgustu je bila uspešno organizirana 
večdnevna 1. Cepetavčkova delavnica, ki se je je udeležilo 16 otrok.  

V avli Likovnega salona Lojze Šušmelj je bilo tudi poskrbljeno, da galerijske stene niso samevale. Nasprotno – ves 
čas smo se trudili in skupaj z avtorji ali organizatorji uspešno prirejali razstave. Do konca leta velja izpostaviti še 
zelo dobro obiskane prireditve, kot so: Likovna razstava – Bojan Fekonja, 70 let, Večer dalmatinskih pesmi, Abonma 
komedija, Dneve Arnolda Tovornika in premiero komedije Skočiva pod odejo v izvedbi gledališke sekcije KD Pavza, 
Miklavž prihaja, koncert Vlada Kreslina z učenci OŠ Selnica in Ruše. Kot že nekaj let so leto zaključile Florentine z 
božičnim koncertom. 

Za konec velja omeniti, da smo delavci Hrama skozi vse obdobje koronavirusa izvajali in tudi opravili večino 
vzdrževalnih del v prostorih in okolici Hrama. Kot majhna ekipa delavcev se veselimo ponovnega srečanja z vami. 
Želimo si, da bi bili del naše ekipe, veseli pa bomo, če boste z nami delili vaša opažanja in pohvale ter dobronamerne 
kritike. 

Zapisala: Ekipa Hrama kulture 
 
 

TURISTIČNO DRUŠTVO SELNICA OB DRAVI 

Za nami je leto, ki je bilo polno nihanj pri organizaciji 
prireditev in drugih aktivnosti. Skozi vse leto nas je 
spremljal covid-19. Kljub temu nam je uspelo izvesti večino 
planiranih prireditev. Že v mesecu februarju smo izvedli 
prikaz obrezovanja sadnega drevja v našem sadovnjaku. 
Sledila je prvomajska budnica z nastopom Godbe Ruše in 
mažoretno skupino iz Ruš. Po dveh letih smo izvedli 
prireditev ZLATA VRTNICA za leti 2019 in 2020. Podelili 
smo tri Plakete ZV in 33 Pohval ZV. Vse dobitnike plaket in 
pohval smo nagradili. Prireditev so popestrili učenci 
podružnične šole Sv. Duh na Ostrem Vrhu. Podelili smo še 
dve posebni priznanji, ki sta ju prejela OŠ Selnica ob Dravi 
in g. Vinko Sabolek. S temi priznanji se vsako leto javno 
zahvalimo tistim, ki s svojim delom bogatijo naš program. 
V mesecu juniju smo bili soorganizatorji Kolesarskega 
maratona okoli Pohorja.  



  

Organizirali smo strokovno ekskurzijo v Babince, kjer smo se udeležili žetve iz projekta »2000 zlatih zrn za novo 
tisočletje«. V poletnih mesecih je Hortikulturna komisija TD Selnica ob Dravi opravila oglede po vsej občini in izbrala 
kandidate za Plakete in Pohvale ZV za leto 2021. Udeležili smo se Dneva odprtih vrat v oljarni Središče ob Dravi. 
 
23. Praznik jabolk smo obogatili s kronanjem nove oz. stare 
kraljice jabolk. V okviru tega praznika smo objavili javni 
literarni in likovni natečaj na temo »Oj, lepo je res na 
deželi«. Natečaj je bil zelo uspešen. Praznik jabolk so s 
svojim nastopom popestrili učenci OŠ in Konservatorija za 
glasbo Selnica ob Dravi, KUD Bistrica ob Dravi in Godba 
Ruše z mažoretno skupino. Bogato je bila založena tudi 
tržnica domačih dobrot, ki so jo ponujali domači pridelovalci 
in gostje. Krono za naslednji dve leti je prevzela 
gospodična EVA VRČKO. Praznik smo zaključili naslednji 
dan s sveto mašo v farni cerkvi z novo kraljico jabolk. 

 
V mesecu decembru smo naše 
prireditve zaključili z obiskom 
BOŽIČKA, ki je obiskal otroke na Fali, na Slovenskem trgu, pri Kobanki in končal obisk na Sp. 
Slemenu pri gasilskem domu. Skupaj z Občino in KD Pavza smo za najmlajše pripravili darila. 
Otroci so bili obiska BOŽIČKA in daril zelo veseli. Pomagali pa smo še pri okrasitvi 
Slovenskega trga.  

Skozi vse leto smo v TD Selnica ob Dravi skrbeli za razne posaditve cvetja po občini. Skrbeli 
smo tudi, da je bilo cvetje negovano. Opravili smo spomladanske in jesenske zasaditve. 
Največ dela in pozornosti pa smo namenili urejanju parka ob dvorcu Viltuš. 

V letu, ki je za nami, smo bili uspešni pri prijavi na razpisu Občine Selnica ob Dravi in TZS 
Ljubljana. Podpisali smo Izjavo o partnerstvu z Občino Selnica ob Dravi – LAS DRAVA – kjer 
bomo partnerji pri celoviti ureditvi Slovenskega trga. 

Imeli smo sedem sej UO, organizirali smo še sejo UO ŠTZ v Hramu kulture Arnolda Tovornika 
in se udeleževali sej in skupščine ŠZT – fizično ali preko Zoom-a. 

O našem delu so poročali: POP TV, Večer – priloga Štajerc, Radio MB, TV Maribor, BKTV, maribor24.si, NET TV, 
Facebook, spletne strani občine, TD in drugi. Organizirali smo še intervju z g. Pavletom Kundidom, ki je služboval v 
dvorcu Viltuš. Prispevek je bil objavljen na TV Maribor 13. 12. 2021. Kot predsednica Foruma za turizem sem se 
udeleževala raznih sestankov na Občini Selnica ob Dravi. 
 
Zapisala: Ivanka Frešer, Fotografije: Foto Anka 
 
 

KULTURNO DRUŠTVO PAVZA 

Leto 2021 se je začelo, kot že mnoga leta prej, z optimizmom in 
novimi načrti. Že v začetku meseca februarja je Likovna sekcija 
postavila pregledno razstavo Likovni sprehod skozi leto 2020 na 
ogled od zunaj v Hramu kulture. V februarju smo organizirali 
pustovanje, sicer malce drugače, ampak zelo lepo obiskano. V 
maju smo postavili klopi na Vinskem vrhu. V juniju smo 
organizirali kresno noč na Vinskem vrhu, prvič le za člane KD 
PAVZA, a upamo, da dogodek postane selniška tradicija. V juniju 
smo organizirali vsakoletno taborjenje naših članov, tokrat v 
majhni vasici Prvine pod Čemšeniško planoto. Pred počitnicami 
smo na Velikem Boču na CŠOD Škorpijon pripravili literarni večer 
z go. Mileno Miklavčič, avtorico knjig Ogenj, rit in kače niso za 
igrače.  
 
Sledile so počitnice, v avgustu pa vnovičen zagon dejavnosti (članski piknik pri Možiču). Naši likovniki so avgusta 
ustvarjali na koloniji v Cerkvenjaku, v oktobru pa so za likovni motiv izbrali domače okolje – grad Viltuš. 
 



  

V začetku septembra smo se člani odpravili na vsakoletni izlet na Notranjsko. 18. septembra so nas naši pevci 
razveselili z dalmatinskim večerom in gosti, tj. Klapo Dalmari. V decembru smo otvorili razstavo Likovni sprehod 
skozi leto 2021, ki je sovpadal s prižigom lučk v naši občini. V sklopu prireditev Veselega decembra smo organizirali 
Miklavževanje, skupaj z Občino Selnica ob Dravi in TD Selnica ob Dravi pa smo organizirali prihod Božička. 
 

Vrhunec leta je vsekakor predstavljala premiera gledališke igre Skočiva pod odejo, ki jo je dramska sekcija pridno 
pripravljala vse leto. Dramska sekcija je v septembru uspešno aktivirala novo sezono Abonma komedija KD PAVZA.  
 

Likovna sekcija je v sodelovanju z Občino Selnica ob Dravi pripravila stenski koledar, ki je bil razposlan selniškim 
gospodinjstvom. 
  
Naš član likovne sekcije, Božo Krivokapič, se je uvrstil na državno razstavo Videz tipnega, ki se bo odvijala v juniju 
2022 v Murski Soboti, kar si štejemo za velik uspeh saj se je od 400  izbranih  del na državno razstavo uvrstilo samo 
55 umetniških del.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Večina nas želi, da bi se koronski čas čim prej zaključil, da bi ga pospravili v predal zgodovine in da bi ga prekril 
prah časa. Omejitve druženj so namreč onemogočale normalno delo, kljub temu pa se trudimo, da društvo 
ohranjamo v dobri kondiciji.  

V letu 2022 si želimo, da se življenje vrne v stare utečene tire in da tudi v prihodnje ostanete naši zvesti oboževalci. 

Zapisala: Mirjana J. Mori 
 
 

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO »JANEZ URBAS« 

Januarsko jutro. Sneg naletava, mraz neusmiljeno pritiska. Z vseh strani Slemena so posamezniki krenili na pot, 
nekateri peš, drugi s svojim prevoznim sredstvom. Cilj vseh je stara šola na Sp. Slemenu. Objekt, ki je dolgo časa 
služil svojemu namenu, potem pa zaradi političnih odločitev postal črn madež ter leta in leta neusmiljeno propadal, 
sedaj z veliko pomočjo Občine Selnica ob Dravi in s prostovoljnim delom članov našega društva, Vaškega odbora 
Slemen, Vojnih veteranov in ostalih krajanov, dobiva novo podobo. Zunaj stiska mraz, v samem objektu pa ne bo 
nič bolje. Pogoji za delo bodo zelo slabi. A glej ga zlomka, ko se zberemo pred objektom, se iz dimnika pokadi. 
Nekdo je zakuril. Franjo je sredi noči zakuril vse lončene peči. Ob vstopu v prostore se čuti prijetna toplota, ki je 
nekaj posebnega. Toplota lončenih peči je drugačna, seže ti do srca in ti daje neko skrivno energijo. Najprej 
»štamperl«, potem dve, tri besede, kaj se dogaja, plan dela in veselo na delo. 
 



  

Zavedamo se, da vse to delamo zase, za svoje sokrajane, naše otroke, vnuke, pravnuke. Delamo zato, da bi na teh 
hribovitih predelih ostalo življenje in ne bi zamrl otroški živ žav. Delamo zato, da se ne bo nikoli več ponovilo leto, 
ko so ukinili šolo in je nastala tišina. 

 
Življenje se je ustavilo. To se ne sme ponoviti. V zimskem 
času smo v objektu postorili naslednje: zaključili vsa vodo 
inštalaterska dela, elektro instalacije, keramiko in pleskarska 
dela v novi kuhinji. Začeli smo z menjavo stavbnega pohištva 
in s pripravami za nov priklop elektrike na objekt. Malo nas je 
čas prehitel, saj je treba tudi v zimskem času na kmetijah 
marsikaj postoriti. 
 
Prišla je pomlad in takrat smo, kot vsak dober gospodar, 
organizirali čistilno akcijo: Počistimo Slemen! Čistilne akcije 
so se, poleg članov našega društva, udeležili še člani LD Gaj 
in PGD Slemen. Na čistilni akciji je bilo 54 ljudi. Žal pa smo 
prišli do ugotovitve, da našega Slemena ne bomo nikoli 
očistili, dokler nam bodo drugi vozili smeti z vseh koncev in jih 
neusmiljeno metali iz avtomobilov po hribu navzdol v potok. 

Človek ne more verjeti, kaj vse ljudje odvržejo. Nabrali smo 12 kubičnih metrov odpadkov. Pri takšni količini bi se 
morali krepko zamisliti, če upoštevamo, da je bilo očiščeno samo za cesto, ki vodi na Slemen.  
 
Prišel je vroči val, čas za spravilo sena in obilico dela na kmetijah. Ne glede na to smo z deli na »našem« objektu 
nadaljevali. Županja, dr. Vlasta Krmelj, je skupaj z OS in OU omogočila, da se povsem dotrajana streha na objektu 
zamenja. Staro leseno konstrukcijo, ki so jo mojstri odstranili, smo v celoti spravili in iz nje populili žeblje. Tako smo 
prišli do kurjave za ogrevanje objekta, ki je sedaj začel že spreminjati tudi svojo zunanjo podobo. Sočasno smo 
naredili izkop (25 m) ob objektu, da smo namestili 
ozemljitev. Do sedaj je ni bilo in ni bilo možno izvesti 
novega priklopa električne energije. 

 
Jesen je na Slemenu eden najlepših letnih časov. 
Obarva se v nešteto barv in gozdovi so polni gozdnih 
sadežev. Naša ekipa je že nabirala mah in naredila vse 

za pripravo ene največjih gobarskih razstav. Razstavo bi pripravili skupaj z GD Lisička iz Maribora. Žal smo jo, kljub 
prizadevanjem, morali zaradi nevidne sile, ki v zadnjem času kroji naša življenja, odpovedati. Delo in priprave so 
šle v nič. Nekaj pridobljenih izkušenj je ostalo in jih bomo uporabili v prihajajočih boljših časih. Razstave res nismo 
mogli izpeljati, lahko pa smo delali na »našem« objektu. Zamenjali smo celotno elektro instalacijo v obeh razredih 
in na hodniku ter izvedli nov trifazni elektro priklop. Pripravili smo vse za beljenje razredov in s pomočjo županje, dr. 
Vlaste Krmelj, OS in OU, to tudi izpeljali. 
 
Zunaj zopet sneži, v lončenih pečeh pa veselo prasketa. 
Franjo zopet kuri, saj bosta čez tri dni prišla k našim otrokom 
na obisk Božiček in gledališče KU-KUC. V zimskem času in 
hudem mrazu je treba zakuriti peči že veliko prej, da je potem 
dovolj toplo za naše otroke. Poleg tega je bilo treba vse 
temeljito očistiti, da je bil prostor primeren za naše otroke. 
Veseli so bili srečanja z Božičkom in gledališčem, ki vedno 
pripravi igro, ki jim seže do srca, jih nasmeji in jim popestri 
vesel december (udeležilo se je je 62 otrok). Ob takem 
snidenju tudi objekt prebudi svojo dušo, zažari v povsem 
drugačni luči, zato bi se to moralo večkrat ponoviti. 
 

Očistimo Slemen! Pomladanska čistilna akcija 



  

Zahvalil bi se vsem, ki so kakorkoli pomagali izpeljati zadane cilje. Posebej županji, dr. Vlasti Krmelj, ki je vedno 
pripravljena prisluhniti našim, včasih težko rešljivim, zahtevam.  
 
Člani društva in ostali krajani pa se že pripravljamo na letošnjo 20-letnico društva, ki je svojo ustanovno idejo dobilo 
pri večernem srečanju na Ropredovi domačiji. Minilo je 20 let, ko je Slemen strnil vrste, dihali smo kot eden in nič 
nam ni bilo težko. Vedeli smo, kaj hočemo in kakšni so naši cilji. V vseh je gorela neomajna želja, da ohranimo naše 
okolje, naš prelep kraj. Upam, da bo tudi v prihodnje tako. Ravno zato je pred nami svetla prihodnost. 
 
Zapisal: Janez Urbas 
 
 

DRUŠTVO TANGRAM 

DEJAVNOST KRAJ, ČAS, RANG DEJAVNOSTI 

SODELOVANJE Ex Tempore 2021 - Art Stays Ptuj 
18. 1. – 7. 2 
MEDNARODNA 

SODELOVANJE 
100 LET DLUM 
RAZSTAVA 

Maribor 
februar 
REGIJSKA 

Projekt 
Zbornik LOJZE ŠUŠMELJ 
In  SAMOSTOJNA razstava 

 

Predstavitev  
21. maj 
Likovni salon LŠ 
 

SODELOVANJE   
 CASTARA 
AJDOVŠČINA 

MEDNARODNA SELEKCIJA 
28. avgust – 9. oktober 2021 
MEDNARODNA 

SODELOVANJE   
Horvatova Velikonočna kolonija ZG Velka 
IN RAZSTAVA 

ZG Velka 
maj 2021 
MEDOBČINSKA 

SODELOVANJE 
SLIKARSKI EXTEMPORE EKO DRAVA 2021 

Maribor 
avgust 2021 
MEDNARODNA 

ORGANIZACIJA 
V. LIKOVNE KOLONIJE ZA ČLANE in  
SAMOSTOJNA  razstava 

KOBANSKO 
1. maj 
MEDOBČINSKA 

SODELOVANJE 
LIKOVNA KOLONIJA  
Gortina MAČEK  in razstava 

GORTINA 
4. julij 
MEDNARODNA 

ORGANIZACIJA 
IZDAJA STRIPA 
LOJZEK IN ŠTEF 
In SAMOSTOJNA  razstava 

Predstavitev  
17. oktober 
Likovni salon LŠ 

Razstava TOVORNIK NA OBISKU V SELNICI SAMOSTOJNA RAZSTAVA 
Ruše 
oktober 2021 

SODELOVANJE 
RAZSTAVA DLUM - V GALERIJI DLUM - december 

Maribor 
december 2021 
OBMOČNA 

ORGANITZACIJA IN SODELOVANJE 
DOMAČI AVTORJI 

Predstavitev  
november 2021 
Likovni salon LŠ 
OBČINSKA 

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


  

SODELOVANJE 
NOVOLETNA RAZSTAVA DLUM - V GALERIJI DLUM - 
december 

Maribor 
december 2021 
OBMOČNA 

SAMOSTOJNA RAZSTAVA 
PREGLEDNA RAZSTAVA OTA VOGRINA 
LETO 2021 

SPLETNO RAZSTAVIŠČE – TANGRAM 
december 2021 
AVTORSKI PROJEKT 

 

 
 

Oto Vogrin, akril na platno, STRUKTURE ČASA ALI MAČKONOV ZADNJI POGLED … , 65 X 81cm, 2021 

Zapisal: Oto Vogrin 
 
 

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET SELNICA OB DRAVI 

Bilo je leto 2000, ko je bilo na pobudo in željo žena 
ustanovljeno Društvo podeželskih žena in deklet Selnica ob 
Dravi. V teh dveh desetletjih smo veliko ustvarjale, 
pridobivale nova znanja, stkale poznanstva, prijateljstva med 
sorodnimi društvi pri nas in tudi v tujini. Dobro sodelujemo z 
Zvezo kmetic Slovenije, s katero smo se udeležile ekskurzije 
v Bruslju z ogledom stavbe Evropskega parlamenta in v 
Makedoniji spoznavale njihovo kulturo. Na pobudo občine in 
ostalih društev smo se predstavile na Hrvaškem v pobrateni 

občini 
Kostrena.  

Bilo je leto 
2020, ko bi 

morale 
obeležiti okroglo obletnico obstoja, a je situacija, ki traja še danes, 
onemogočila praznovanja, druženja … Kljub vsemu smo izpeljale 
tečaj peke kvašenih izdelkov pod strokovnim vodstvom v kmečki 
kuhinji članice društva. Sodelovale smo na natečaju za hišno sladico 
Fani&Rozi v Mariboru, kje smo z jabolčnim kolačkom, v močni 
konkurenci med pekovskimi mojstri, dosegle 3. mesto. Z našimi 
dobrotami smo obogatile marsikatere dogodke (poroke, svečane 
podelitve, srečanja …). 
 

V obdobju, ko se je čas upočasnil, smo si pridobile nova oblačila, 
bluze in predpasniki so delo šiviljskih mojstric iz našega kraja. 
Veselimo se trenutka, ko se bomo lahko predstavile z novim izgledom, 
z novimi idejami in s pozitivno energijo. Naše delo rade opravljamo v prepričanju, da z njim koristimo sebi in drugim, 
takrat pa dobi življenje poseben pomen. 

Zapisalo: Društvo podeželskih žena 



  

DRUŠTVO KMETIC GRADIŠČE NA KOZJAKU 

Društvo kmetic Gradišče na 
Kozjaku je 9. oktobra 2021 gostilo 
Slavico Robnik, ki izdeluje 
naravne kreme iz zelišč. V svojo 
sredino so jo kmetice iz Gradišča 
povabile, da jim prikaže postopek 
izdelave kreme iz ognjiča. 
Delavnice se je udeležilo 10 
članic, ki so preko zanimivega 
prikaza izdelave kreme spoznale, 
da lahko takšen postopek 
uporabijo tudi doma in si same 
izdelajo različne domače kreme. 
Ob postopku priprave kreme so 
se srečale tudi z drugimi domačimi izdelki, kot so: naravni dezodoranti, naravna sredstva za zaščito pred klopi in 
komarji, različne tinkture …  Srečanje je minilo v prijetnem vzdušju. Kmetice so prejele veliko koristnih in uporabnih 
informacij. Ugotavljale so, da res drži reklo, da za vsako tegobo rož’ca raste. 

V času jesenskih počitnic so učenci 
podružnične šole Gradišče na 
Kozjaku skupaj z učiteljico Natašo 
Javornik pripravili kostanjev piknik, 
na katerega so povabili članice 
Društva kmetic Gradišče na 
Kozjaku. Predsednica društva 
Andreja Pečonik in članica Dora 
Pušnik sta učencem pripravili 
zanimivo delavnico, na kateri so se 
naučili, kako lahko sliko prenesejo 
na les. Ob otroškem smehu in 
vrisku so nastali zanimivi izdelki.  

 
Takšna druženja imajo veliko vrednost predvsem zaradi medgeneracijskega povezovanja in učenja ter sodelovanja 
šole s širšim okoljem. Želimo si še več takšnih aktivnosti. 
 
Zapisala: Andreja Pečonik 
 
 

ROČNODELSKO DRUŠTVO MARJETICE 

Vaja dela mojstra, je naš moto. Zato tudi me ročnodelke (RD 
Marjetice) nikoli ne počivamo in izkoristimo vsak naš prosti 
trenutek za svoj hobi. Vsaka ustvarja tisto, kar ji je najbolj 
všeč. Največji izziv nam je priprava za vsakoletno razstavo, 
ki je sicer šele pozno jeseni, čas pa hitro mine in tudi poletne 
počitnice so še pred nami. Ker nas je do sedaj še vedno 
oviral koronavirus, da se nismo mogle sestajati, smo končno 
uspele izpeljati naš tedenski delovni shod. To je čas, ki ga 
preživimo skupaj in ga ne bomo nikoli pozabile, saj je to že 
23. leto našega skupnega ustvarjanja. Čas, ko vezeš, 
kvačkaš, klekljaš, pleteš … je pravzaprav zelo srečen, je čas, 
ki ti je podarjen. Podarjen za to, da se umiriš in hkrati 
ustvarjaš nekaj lepega, s tem pa pravzaprav razveseliš 
včasih tudi druge ljudi.  
 
Ročnodelski izdelki so spričevalo marljivosti, ustvarjalnosti in estetskega čuta človeka, ki jih je izdelal. So pa tudi 
most do drugih. Morda je prav v tem vzrok, da se z ročnim delom še danes ukvarja kar nekaj ljudi. Poti nas združujejo 
in ločujejo, ljudje pa se spoznavamo, družimo in skupaj ustvarjamo. S svojim delom pa prispevamo k ohranitvi naše 
kulturne dediščine. 
 
Od uspeha do neuspeha je samo en korak, od neuspeha do uspeha pa je dolga pot. 

  



  

 
V eni izmed novoletnih čestitk je bilo navedeno: 
Pogum ni odsotnost strahu, temveč zmaga nad njim. Zato bo naše leto 2022 leto poguma in pogumno bomo 
vztrajale naprej. 
 
Zapisala: Zdenka Brunšek 
 
 

DRUŠTVO GODI MI 
 
Društvo Godi mi se tudi v času 
omejitev trudi obdržati stik s 
svojimi člani in simpatizerji. Tako 
so v času covid-19 ukrepov 
večino svojih aktivnosti začasno 
preselili na splet. Tokrat pa so na 
Facebooku ponovno objavili 
natečaj za Najvšečkan pustni 
krof. Sodelovali so lahko vsi 
krofopeki, ne glede na starost, 
spol ali izkušnje, s fotografijami 
lastnih krofov. Natečaj je bil 
objavljen vse od 6. februarja, na 
pustni torek, 16. februarja, pa so 

objavili zmagovalce, ki so prejeli 
največ všečkov. 

 
Tako z veseljem čestitajo tekmovalkam Nataši Bregar, Jožici Mrgole in Rosandi Rebernak, ki so prejele največ 
všečkov. Nagrade bodo tako ponovno odpotovale širom Slovenije v Brusnico na Dolenjskem, Limbuš pri Mariboru 
in Šentilj. Če bi morali izbirati sami, bi imeli zelo težko delo, saj jih žal nismo mogli poskusiti. Verjamemo pa, da so 
bili vsi izvrstni! Iskrena hvala tudi vsem, ki ste sodelovali s fotografijami svojih krofov, pa tudi tistim, ki ste jih všečkali 
in tako pomagali nagrajenkam do nagrad.  

 
Prav tako pri Društvu Godi mi vabijo bralce in bralke vseh starosti, da se udeležijo aprilskih velikonočnih delavnic in 
obujanja velikonočnih običajev v Selnici ob Dravi. Na začetku aprila bomo objavili datume in lokacije delavnic. Vabijo 
pa vas tudi k ogledu video delavnic na njihovem YouTube kanalu. Med drugim boste našli kar nekaj video delavnic 
okraševanja pirhov v različnih tehnikah.  
 
Zapisala: Bernarda Korez 
 

POHODNIŠKO - OLEPŠEVALNO DRUŠTVO DUHOVSKI GAMSI 

Pohodniško-olepševalno društvo Durovski gamsi je bilo ustanovljeno z namenom razvijati pohodništvo in, kot pove 
del imena društva, urejanju okolja v kraju. Leto 2021 je, prav tako kot prejšnje leto, zelo obeležil čas koronavirusa, 
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 2021 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. 
 
Kljub vsem omejitvam smo izpeljali tudi nekaj pohodov: 

• julij –  vzpon na Ojstrico; 

• julij – občni zbor društva;  

• avgust – september - vzpon na Jalovec; 

• september – vzpon na Ojstrico; 

 
Foto: Jožica Mrgole, Rosanda Rebernak, Nataša Bregar 



  

 

• september – piknik in 

• december – tradicionalni pohod iz Avstrije na Sv. 
Duh in nazaj, v organizaciji Alpenverein Leibnitz. 

 
 
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 2021 v društvu delali dobro. Seveda, v 
kolikor so nam razmere to dovoljevale. 
 
Zapisal: Slobodan Tatalovič 
 
 

KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 

V letu 2021 smo se zaradi razmer udeležili manj tekmovanj in strokovnih 
seminarjev kot smo načrtovali. Organizirali smo klubske priprave in klubski 
seminar na CŠOD Škorpijon ter se udeležili strokovnega karate kampa v Srbiji in 
Nemčiji. Naš glavni trener kluba je opravil izpit za mojstra karateja 7. DAN in tako 
ima enega od najvišjih nazivov v Sloveniji. Trenerji so obnovili licence za treniranje 
pri Karate zvezi Slovenije.  
   
TRI MEDALJE NA 1. POKALNI TEKMI 
V nedeljo, 25. 4. 2021, je v Šenčurju potekala 1. pokalna tekma KZS, ki je bila za 
nas prvo veliko tekmovanje od lanskega septembra. Šest selniških karateistov je 
osvojilo tri medalje. Bajgot Nace je bil drugi v katah in tretji borbah, Vališer Timotej 

pa tretji v borbah. 
  
KADETI OSVOJILI 3. MESTO NA EKIPNEM 
DRŽAVNEM PRVENSTVU  
V nedeljo, 6. 6. 2021, je v Ljutomeru potekalo 
državno ekipno prvenstvo. Selničani smo 
imeli eno ekipo. Naši fantje so osvojili 
bronasto medaljo v borbah med kadeti. Klub so zastopali Vališer Timotej, Petre 
Vid in Pogačar Jaka (posojen tekmovalec iz KK Lev). 
 
MIHA ZMAGAL NA 2. POKALNI TEKMI 
V soboto, 12. 6. 2021, je v Šenčurju pri Kranju potekala 2. pokalna tekma KZS. 
Pet selniških karateistov je osvojilo štiri medalje, eno zlato Krajnc Miha in tri 
bronaste v borbah Bajgot Nace, Vališer Timotej in Petre Vid. 
  
KLUBSKI VIKEND SEMINAR NA DOMU ŠKORPIJON 
Od petka do nedelje, od 18. do 20. 6. 2021, smo imeli vsakoletni zaključni 
klubski seminar na CŠOD Škorpijon. Cilj je bila priprava za polaganje za višje 
pasove in skupni piknik za vse člane in simpatizerje kluba. Za višji pas je 
položilo dvajset članov kluba, Mori Tara in Bajgot Nace sta položila za 1. kyu 
in tako postala kandidata za mojstrski pas. 
 

 
SELNIŠKI KARATEISTI DEL OLIMPIJSKEGA GIBANJA 
Ob prihodu olimpijske bakle v našo občino je bil tudi naš klub del olimpijskega gibanja. Posebej ponosno smo na ta 
projekt Olimpijskega komiteja Slovenije in ostalih zaslužnih, saj se je karate prvič, predstavljal na olimpijskih igrah. 
  

25. september – pred pohodom na društveni piknik 

 



  

 
Karate klub, kot eden najuspešnejših v 
občini, so z nošenjem bakle predstavljali 
Fras Pia Letricia, Vališer Timotej in Petre 
Vid.  
  
 
VID IN NACE SREBNA NA 3. POKALNI 
TEKMI 
V soboto, 18. 9. 2021, je v Šenčurju 
potekala 3. pokalna tekma, katere se je 
udeležilo le pet selniških karateistov s 
trenerjem Brankom. Osvojili so dve srebrni 
medalji (Petre Vid in Bajgot Nace), dve peti 

mesti (Krajnc Miha in Fras Pia Letricia) ter eno sedmo mesto (Koren Katarina). 
  
DVE MEDALJI NA DRŽAVNEM MLADINSKEM PRVENSTVU  
V soboto, 2. 10. 2021, je v Slovenskih Konjicah potekalo mladinsko državno prvenstvo, katerega se je udeležilo tudi 
šest selniških karateistov, ki so osvojili dve medalji in štiri peta mesta. Vališer Timotej je bil v borbah drugi, Bajgot 
Nace pa tretji. 
  
OSEM MEDALJ NA KARATE LIGI V SELNICI OB DRAVI 
V soboto, 16. 10. 2021, je pri nas v Selnici ob Dravi potekal 1. krog osnovnošolske in srednješolske lige. Selniški 
karateisti so osvojili osem medalj, tako v katah kot v borbah. Za nekatere je bil to celo prvi nastop na karate 
tekmovanju in prav samozavestno so ga opravili. 
  
PET MEDALJ NA MARIBOR OPEN 
v soboto 23.10.2021 je potekal mednarodni 
turnir Maribor open na katerem je nastopilo 
tudi sedem selniških karateistov. Osvojili so 
pet medalj, Miha je bil prvi v borbah, Pia 
Letricia srebrna v katah, Nace srebrn v katah 
in borbah ter Ema bronasta v katah. 
  
SEMINAR YAGI AKIHITO 
V novembru sta se naša trenerja Fras Kamil in 
Vališer Branko udeležila mednarodnega Goju-
ryu seminarja v Nemčiji, ki ga je vodil učitelj 
Akihito Yagi 8. DAN iz Okinave.  
  
TIN IN EVA OSVOJILA MEDALJI NA LJUBLJANA OPEN 
V soboto, 20. 12.2021, je potekal mednarodni turnir Ljubljana open. Nastopili so štirje selniški karateisti in osvojili 
dve medalji. Lončarič Eva je bila druga v katah, Deželak Tin pa tretji. 
 
Zapisal: Kamil Fras 
 
 

ODBOJKARICE ŠPORTNEGA DRUŠTVA TURBINA 

V tekmovalni sezoni 2020/2021 smo odbojkarice športnega 
društva Turbina tekmovale v 2. slovenski odbojkarski ligi. V ligi je 
tekmovalo 12 ekip. Zaradi epidemije je bila celotna liga precej 
skrajšana in tako se je vsaka ekipa z vsako pomerila le enkrat. 
Turbina je bila z 11 zmagami edina neporažena ekipa in je tako 
zasedla prvo mesto, kar pomeni napredovanje v višjo 1.b ligo. V 
samo tekmovanje smo igralke vstopile z določeno mero 
spoštovanja in športne treme, kar se je na prvi tekmi poznalo v 
prikazani igri. Vendar smo se precej hitro uspele sprostiti in tako 
smo na preostalih tekmah prvega dela prikazale dobro igro in 
uspele konkurirati tudi najvišje uvrščenim ekipam. 

 



  

Naša ekipa je sestavljena iz mladih igralk, v povprečju smo stare dvajset let, prav tako pa se članski ekipi na treningih 
pridružujejo tudi mlajše igralke in si tako pridobivajo izkušnje.  

V nadaljevanju tekmovanja so nam poleg covida-19 povzročale težave tudi številne poškodbe igralk, posledično pa 
smo morale velikokrat pretresti in zamenjati igralna mesta določenih igralk, kar je seveda imelo vpliv na kakovost 
naše igre. Predvsem na tekmah z nasprotnicami, ki so podobne kakovosti kot me, smo bile od zmage oddaljene le 
za malenkost, tako da verjamemo, da lahko v tretjem delu, kjer bomo ponovno zaigrale v polni postavi, te ekipe 
premagamo. Čaka nas še pet tekem, cilj pa še ni izgubljen, tako da bomo v vsako tekmo stopile motivirano in bomo 
skušale prikazati našo najboljšo igro.  

Zapisala: Sonja Črešnik 
 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPORTNI JUNAK 

Svoje poslanstvo, tj. otrokom približati šport, opravljamo 
že 11. sezono. Menimo, da je v otrokovem razvoju 
pomembno izvajati različne gibalne naloge in otroke 
seznanjati s široko paleto športnih aktivnosti, zato v svojih 
programih ponujamo prav to.  

V 15 skupinah športne vadbe za vrtčevske otroke v 
aktualnem šolskem letu vadi nekaj več kot 150 otrok, od 
tega 17 »Kobančkov«, in sicer ob sredah v telovadnici OŠ 
Selnica ob Dravi. Organizirana športna aktivnost krepi 
njihove motorične sposobnosti, saj postajajo močnejši, 
spretnejši in hitrejši, ob tem pa razvijajo tudi 
socializacijske veščine, ki zelo pomembno vplivajo na 
pozitivno samopodobo in samozavest. Vadba v otroštvu 
je naložba za prihodnost. Iz nežnih prstkov se bodo razvile 
»Dončićevsko« natančne »šape« in iz tankih poskočnih 
nogic »Rogličevsko« vzdržljive noge. Ali pa bodo 
mladostniku in odraslemu omogočala sproščeno 
udejstvovanje v različnih rekreativnih športih, da o manj 
obiskih »dohtarjev« sploh ne govorimo.  

Plavalnih veščin se otroci učijo v bazenu v Rušah. Ob 
ponedeljkih in četrtkih skozi celo leto se najmlajši navajajo 
na vodo, plovnost in potapljanje glave, malo bolj izkušeni 
pa na drsenje in osnovno koordinacijo plavalnih tehnik. 
Starejši vzdržljivost pridobivajo ob vadbi treh različnih 
disciplin. Pri vseh skupinah je prisotna tudi igra in vadba 
skokov, da bo poleti v morje lepi »jump« in ne na »lamp«. 
Nekajkrat letno izvajamo še intenzivne tečaje med vikendi, 
naslednjega bomo predvidoma v januarju 2022.  

 



  

Naše dopolnilne dejavnosti so smučanje, rolanje in organizacija športnih rojstnih dni, prav ponosni pa smo na 
večletno organizacijo športnih aktivnosti v Art kampu v mestnem parku Maribor, kjer v sklopu Festivala Lent od 
zaključka šolskega leta pa vse do konca šolskih počitnic ponujamo pester 
program, ki je povsem brezplačen. 

Junaško pa ni le naše ime, ampak tudi dejanja. Več 
otrokom iz socialno šibkih okolij smo omogočili 
brezplačno športno udejstvovanje. Gibanje je 
pomemben segment otrokovega razvoja, zato želimo 
biti dostopni vsem. 

V občini Selnica ob Dravi večkrat sodelujemo pri 
izvedbi dogodkov, nazadnje pa smo pomagali pri 
projektu 7. Šolskih olimpijskih iger, ko smo za 
vrtčevske otroke pripravili zanimive poligone. Naša 
športnika, Ina Škerbinek in Vitan Lorbek, sta poleti 
prenašala olimpijsko baklo, ki se je v našem kraju 
ustavila pred odhodom na Olimpijske igre v Tokio. 

 
 
Zapisal: Jernej Lorbek 
 
 

COUNTRY CLUB SELNICA OB DRAVI 

Člani Country Club-a Selnica ob Dravi smo preselili našo etnološko zbirko selniški plejžuh v CŠOD Škorpijon, Veliki 

Boč 31a, 2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu, kjer je na ogled otrokom in ostalim obiskovalcem, ki jih zanima ta edinstvena 

kulturna dediščina iz naših krajev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sodelovanju s SEM (Slovenski etnografski muzej – www.etno-muzej.si) pripravljamo vse potrebno, da se selniški 

pležuh najprej vpiše v register nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, kasneje pa najde svoje mesto tudi širše. V 

teh časih koronavirusa smo večkrat gostovali na več televizijskih in radijskih oddajah ter na raznih spletnih portalih, 

kjer so opisovali našo dejavnost, povezano s pležuhi. Kmalu bomo pripravili tudi dan odprtih vrat na CŠOD, kjer 

bomo na kratko prestavili našo dejavnost in aktivnosti v bodoče. Veselimo se Vašega obiska.  

 

Zapisal: Jani Dolinšek 
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