
JESENSKI IZLET NA OBMOČJU RUŠ 
 
Na jesenski izlet so se članice in člani podali v četrtek, 2. oktobra 2014. 
Čeprav jutro ni bilo najbolj prijazno, saj je ves čas rahlo rosilo, so se 
vseeno zbrali vsi, ki so se prijavili na izlet. Okroglo 40 se jih je z 
avtobusom podalo proti Selnici ob Dravi. Na začetku poti jih je pozdravil 
predsednik Kluba. Zaželel jim je lep dan ter jih za vzpodbuden začetek 
dneva počastil z aperitivom. Program enodnevnega izleta je predstavil 
Drago Pipuš, ki je bil zadolžen za organizacijo. 
 
Izlet so pričeli z ogledom proizvodnje podjetja Soven v Selnici ob Dravi. 
V podjetju Soven se ukvarjajo z odkupom in predelavo naravne ovčje 
volne – od sortiranja takoj po striženju do izdelave končnih proizvodov. V 
podjetju že 18 let  proizvajajo naravno volneno posteljnino, volneno prejo 
za pletenje in tkanje ter številne unikatne volnene pletenine in tkanine. 
Prijazno jih je sprejela direktorica podjetja ter jih popeljala po proizvodnih 
prostorih. Na zelo zanimiv in nazoren način jim je predstavila delo enajst 
članskega kolektiva. V podjetju pa so se izkazali tudi kot dobri gostitelji, 
saj so svoje obiskovalce postregli s kavico in aperitivom. Članice in člani 
so si v prodajalni podjetja za osebno uporabo nabavili tudi več 
proizvodov - od posteljnine do nogavic. 
 

     
 
Po zanimivem ogledu se je izletnikom v Gostišču Hojnik prilegla dobra 
malica. V posebno čast so si šteli, da jih je na tej točki obiskal komandir 
Policijske postaje Ruše Aleš Hanžekovič, ki jih je pozdravil ter jim zaželel 
prijetno in varno počutje. 



      
 
Ko so se okrepčali so se podali na ogled Muzeja najstarejše 
hidroelektrarne na reki Dravi, v kraju Fala. Na podlagi ogleda filma so se 
seznanili z zgodovino prve elektrarne na Dravi od leta 1913 do danes. 
Hidroelektrarna Fala je kulturni spomenik državnega pomena, saj je 
edina ohranjena v izvirni podobi. Praktično so si ogledali prerez turbine, 
ki jim je omogočila vpogled v način delovanja elektrarne ter spreminjanje 
energije vode v električno energijo. Sprehodili pa so se tudi med 
razstavljenimi muzejskimi eksponati - agregati. 
 

       
 
Naslednja točka ogleda je bil Grad Fala, ki leži na razgledni terasi nad 
reko Dravo, v čudovitem okolju. Prav na tej sončni terasi so se srečali 
tudi z dvorno damo. Med obiskom in ogledom gradu so izletnike že 
spremljali in greli sončni žarki. Sprejel jih je visok grajski služabnik ter jim 
za dobrodošlico ponudil aperitiv. S seboj pa so si pripeljali še vino in 
slatino ter se odžejali. Pod vodstvom plemiča so si najprej ogledali 
čudovito okolje gradu ter prostore, kjer je delala in živela služinčad. V 
gospodarskem delu gradu je bila črna kuhinja, pekarna, mlekarna, 
pralnica in drugi namenski prostori.  
 
Med ogledom je plemič zbudil graščaka. Skozi vrata je stopil slovesno 
napravljeni graščak Milan Slavič, jim zaželel dobrodošlico ter jih povabil 
na ogled svojih prostorov in prostorov grofice. V njegovi sprejemni sobi 
so bili deležni grajskega sprejema.  



      
 
Sprehodili so se po sobanah graščaka, lovski sobi, pa tudi po spalnici in 
delovni sobi. V pritličnih prostorih so videli še kuhinjo, jedilnico, 
srednjeveško dvorano in hladilnico, v kletnih prostorih pa tudi ječo.  
 
Po grajskem dvorišču so se sprehajale grajske dame. Graščak je 
predsednika našega Kluba odel v svečan plašč in pokril s kapo ter mu 
dovolil, da se je fotografiral z dvornimi damami. Tako so vsi postali del 
grajske pravljice ter doživeli trenutek grajskega življenja. 
 

      
 
Zadovoljni in dobre volje so zapustili grajski raj. Pričakovali so jih namreč 
že na družinsko turistični kmetiji Breznik v Selnici ob Dravi. Gre za 
najstarejšo vinsko klet v Dravski dolini. Ob kruhu, siru in namazu so si 
privoščili degustacijo štirih vrst vina, ogledali pa so si tudi prostorno in 
zanimivo klet. Spoznali so še staro vinogradniško orodje in pripomočke 
za delo v vinogradu in pri kletarjenju. Druženje na tej točki sta popestrila 
članica Majda, ki je zapela slovensko ljudsko pesem: Majolka in član 
Jože, ki je na harmoniko odigral nekaj lepih skladb. Obema so s pesmijo 
pritegnili tudi zbrani.  



    
 
Bilo je prelepo, da bi trajalo, zato so se poslovili in si v prostorih CEZAM-
a v Rušah ogledali še slikarsko razstavo svoje članice Zdenke Volšek in 
ob tem spoznali kaj zmore umetniška žilica ljubiteljske slikarke. 
 
Zadnja postaja enodnevnega izleta je bil Hotel Veter, kjer so jim postregli 
z večerjo ter brezalkoholnimi in alkoholnimi pijačami. 
 

     
 
Ves dan so preživeli ob reki Dravi med Pohorjem in Kobanskim. Bili so 
na odličnih lokacijah, daleč vstran od vsakodnevnega vrveža, a hkrati 
tako blizu. Povsod so doživeli občutek domačnosti, kot da bi nekoč že bili 
tam. Navdušila jih je prijaznost ter izjemna inovativnost in vztrajnost ljudi. 
Tako so ves dan odkrivali lepote narave in krajev, v svoji bližnji okolici. V 
prijetni družbi so preživeli še en čudovit dan. 
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