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ORGANI  DRUŠTVA  V  LETU  2016 
 

27. marca 2014 smo na občnem zboru TD izvolili nove organe društva in sicer: 

ČLA NI  UPRAV NE GA  OD BORA TD  SE LNIC A OB DRAVI :  

Ivanka Frešer –  predsednica 

Bernarda Korez –  podpredsednica 

Jože Breznik  

Zdenka Gradišnik  

Marjan Pajek 

Darja Slivnjak  

Vlado Sabolek 

 

NADZ ORNI OD BOR :  

Jožica Karčovnik -  predsednica 
Miran Praznik  
Andreja Tajke  
 

ČASTNO RAZ SODIŠČE :  

Dušan Krivec –  predsednik  
Majda Srnko  
Zinka Zadravec  
 

KRA LJIC A JABOLK :   Taja Gri l  iz  Selnice ob Dravi  (od septembra 2015) 

 

HORTIKU LTU RNA KOMISI J A :  

Damjana Očko  -  predsednica 
Ivanka Frešer  
Branka Sabolek 
Ivan Seršen  
Rajko Vavra  

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
mailto:td.selnica@krs.net
http://tdselnica.si/
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O DRUŠTVU 
 

Vse od 30. septembra 1976, ko je Turistično društvo Selnica ob Dravi vpisano v register društev, 

organiziramo dogodke namenjene promociji čudovitega kraja Selnica ob Dravi in njenega 

zaledja. Že tradicionalno  organiziramo izbor Kraljice jabolk, binkoštni pohod na Sv. Duh na 

Ostrem vrhu, sodelovali smo pri izvedbi evropskega projekta sadjarske učne poti oz. »Jabolčne 

poti«, kot se je ime prijelo med domačini.  

V letu 2015 je bilo v TD  105 članov, ki se radi družimo, hodimo na izlete, predstavljamo Selnico 

po drugih krajih in državah. V letu 2016 je naš cilj pridobiti nove člane, predvsem mlajše, ki bi 

aktivno sodelovali v društvu. 

S svojimi aktivnostmi si bomo prizadevali za promocijo lokalnih znamenitosti in ponudbe s 

področja: 

- turizma, 

- rekreacije, 

- aktivnega preživljanja prostega časa, 

- kulturne dediščine, 

- tehnične dediščine, 

- naravne dediščine, 

- lokalne kulinarike, 

- lokalnih pridelovalcev in rokodelcev, 

- lokalnih znamenitosti. 

V lokalno skupnost bomo tudi v letu 2016 aktivno vključeni preko: 

- predsednica TD bo članica komisije za prireditve ob občinskem prazniku, 

- skupaj z drugimi društvi v kraju želimo aktivno sodelovali s predlogi pri oblikovanju 

strategije občine, 

- aktivno bomo sodelovali z Zavodom za turizem Maribor pri njihovih promocijskih 

dejavnostih, 

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
mailto:td.selnica@krs.net
http://tdselnica.si/
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- aktivno bomo sodelovali s TD Lučane v Avstriji, kjer smo se že dogovorili o skupnem 

sodelovanju v letu 2016, 

- aktivno sodelovali pri razvoju turistične ponudbe na Sv. Duhu na Ostrem vrhu (predlogi 

idejne turistične strategije – info točka), 

- aktivno sodelovali pri razvoje informacijske turistične točke TIC Selnica ob Dravi, 

- iskali mednarodne partnerje za povezovanje in promocijo našega kraja, 

- oblikovali turistične pakete tematskih enodnevnih izletov z namenom pospešiti turizem 

in promovirat lokalne ponudnike, 

- aktivno sodelovali v komisiji za občinska priznanja, 

- s pomočjo občine bomo zaposlili 1 javnega delavca, ki bo skrbel za urejenost javnih 

površin, pomagal pri prireditvah in pomagal pri urejanju dokumentacije. 

Skrbeli bomo za urejen videz našega kraja z naslednjimi aktivnostmi: 

- obnovili bomo turistično poučno pot na Janževo goro, 

- strokovno bomo obdelovali sadovnjak pri šoli, 

- prizadevali si bomo za podaljšanje pogodbe z Ministrstvom za kulturo za urejanje 

botaničnega  parka Viltuš. 

Sestajali se bomo sestankih članov in UO in po potrebi pred večjimi prireditvami. 

Prijavili se bomo s svojim programom na občinski razpis za sofinanciranje društev in na razpis 

Turistične zveze Slovenije za sofinanciranje turističnega dogodka. Iskali pa bomo tudi druge 

primerne razpise s področja turizma, kulturne in tehnične dediščine. 

Digitalizirali bomo poslovno dokumentacijo muzejske zbirke »Čevljarske zbirke« in jo v 

digitalizirani obliki objavili na spletni strani. Opremili bomo Čevljarsko zbirko s monitorjem za 

prikazovanje digitaliziranih dokumentov. 

TD bo tudi v letu 2016 član: 

- Turistične zveze Slovenije, 

- Štajerske turistične zveze, 

- Hortikulturnega društva Maribor in 

- Slovenske filantropije. 

 

Udeležili se bomo skupščin in prireditev Štajerske turistične zveze in Turistične zveze Slovenije, 

ter aktivno sodelovali v nekaterih njihovih akcijah (npr. Zlata metla, predstavitev društev v 

Mercator centrih, Naj prostovoljec…). 

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
mailto:td.selnica@krs.net
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Udeležili se bomo priložnostnih delavnic in izobraževanj na temo razvoja turizma in lokalnega 

razvoja, ki jih izvajajo Zavod za zaposlovanje, MRA, Štajerska turistična zveza, Turistična zveza 

Slovenije, Območna obrtna zbornica in drugi. 

 

NAČRTOVANE  PRIREDITVE V LETU 2016 
 

V letu 2016 imamo namen organizirati  prireditve predvsem z namenom promocije Selnice ob 

Dravi in njenih zaselkov, turistične ponudbe,  pa tudi ozaveščanju prebivalcev o tukajšnjih 

naravnih, kulturnih,  tehniških in etnoloških danostih.  

Sodelovali pa bomo tudi na drugih prireditvah, na katere nas bodo povabili drugi organizatorji 

po Sloveniji in sosednjih državah. 

 

1 SAMOSTOJNE PRIREDITVE  
 

1.1 CVETNI SEJEM Z DELAVNICO  

Organizirali bomo cvetni sejem rokodelcev in obrtnikov. V sklopu sejma pa bomo tudi izvedli 

delavnico izdelovanja pomladanskih aranžmajev. 

1.2  ZLATA VRTNICA  

V  LETU 2015  SO ČLANI  HORTI KU LTUR NE KOMIS IJE  OP RAVI LI  KAR NEKA J  OGLEDOV  PO VSE J  

OBČINI  I N  NJENI H ZASE LKIH .  OCE NJE VAL I  SO URE JENO ST I N IZVIR NOST OKOL I CE  H IŠ ,  DVO RIŠ Č  

IN VRTOV .  NA REDI LI  SO  IZBOR  NA JBOLJŠ I H  IN  MARCA  2016  BOM O P O DELI L I  PO HVA LE IN 

PRIZNANJA »ZLATA  VRTNICA «  OBČANOM ,  O BČA NKAM ,  PA TUDI  PODJET JEM I N  ORGA NIZACI JAM ,  

K I  SO V LETU 2015  IME LI  NAJBOLJ  IZV IRE N ,  URE JE N ,  DOPAD LJIV  VRT ,  DVOR IŠČE A LI  OKO LI CO .  

1.3  DAN ZA SPREMEMBE  

 

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
mailto:td.selnica@krs.net
http://tdselnica.si/
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Tudi v letu 2016 se bomo pridružili svetovnemu gibanju gibanju »Dan za spremembe«, ki bo 

28. marca in  je akcija Slovenske filantropije, s katero opozarjajo na moč solidarnosti in 

prostovoljnega dela. Verjetno bomo izvedli čistino akcijo v kraju. 

 

1.4  DAN ZEMLJE  

 

Vsako leto obeležimo 22. april, ki je svetovni dan zemlje. V  sodelovanju z Drevesnico Planta 

bomo posadili avtohtone sort jablan na počivališču ob Jabolčni poti.  

 

1.5  NAJ MOŠT ,  JABOLČNI KIS IN JABOLČNI SOK  

Že tradicionalno, četrto leto zapored, bomo v maju v času občinskega praznika  organizirali 

tekmovanje v naj moštu, jabolčnem kisu in jabolčnem soku.  

Skozi generacije v Selnici ob Dravi pridelujejo jabolka in ker naše področje ni ravno 

vinogradništvo, so si pomagali tako, da so pridelovali mošt (vino iz jabolk).  

Tekmovanje je namenjeno promociji lokalnih pridelovalcev in ozaveščanju o tem, da so jabolko 

koristna in zdrava, ter v kulinariki uporabna na več načinov. V slovenski kulinariki pa so 

praktično nepogrešljiva. Tekmovanje želimo v prihodnosti nadgraditi in ga narediti 

prepoznavnejšega po vsej Sloveniji, pa tudi pri sosedih čez mejo.  

 
1.6  PRVOMAJSKA BUDNICA  

Kot že mnoga leta do sedaj, nas bo tudi v letu 2015 na jutro 1. maja prebudila budnica Godbe 

Ruše z Mažuretno skupino Ruše. Vse nastopajoče po prireditvi tudi pogostimo.  

                   

1.7  VODENI OGLEDI BOTANIČNEGA PARKA VILTUŠ  

Tudi v letu 2016 bomo organizirali  strokovno vodenje botaničnega  parka gradu Viltuš v okviru 

občinskega praznika in v sklopu jesenskega izbora Kraljice jabolk. Vodenje bo izvedel g. Rajko 

Vavra, priznan vrtnar, ki je med drugim uredil tudi mini golf igrišče v Brestrnici. Predstavil bo  

bogat zasaditveni okrasni vrt, v katerem lahko srečamo za tiste čase zelo redke botanične vrste.  

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
mailto:td.selnica@krs.net
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1.8  S IVKAFEST 

V začetku julija bomo organizirali SivkaFEST s poudarkom na rokodelstvu in kulinariki, 

povezanih s sivko.   

1.9  STROKOVNA EKSKURZIJA  

Za člane, pa tudi ostale vabljene občanke in občane bomo organizirali enodnevno strokovno 

ekskurzijo meseca junija ali avgusta.  

1.10  SVEČANOST OB 40-LETNICI TD 

Septembra bomo organizirali celodnevne dogodke s katerimi bomo počastili 40. obletnico 

delovanja TD Selnica ob Dravi. 

 
1.11  ADVENT V SELNICI OB DRAVI  

V sodelovanju z OŠ Selnica ob Dravi  bomo izvedli delavnico izdelave lampijončkov, ki jih bomo 

decembra obesili po Slovenskem trgu in ob Mariborski cesti. S tem želimo popestriti 

decembrsko mračno podobo strga in središča Selnice ob Dravi.  

V času adventa bomo organizirali adventni sejem z delavnicami za otroke in odrasle, iskanjem 

Dedka mraza, rokodelskimi stojnicami in še kaj. 

 

1.12  BLAGOSLOV KONJEV NA ŠTEFANOVO  

Na Štefanovo, 26. decembra 2016 bomo v sodelovanju s selniško župnijo in s Mariborsko 

nadškofijo organizirali blagoslov konjev.  

1.13  S ILVESTROVANJE NA PROSTEM 

V sodelovanju z občino bomo organizirali tradicionalno Silvestrovanje na prostem na 

Slovenskem trgu ali pred novim KITC.  

 
2 ŠPORTNE PRIREDITVE  

2.1  BINKOŠTNI POHOD NA SV.  DUH NA OSTREM VRHU  

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
mailto:td.selnica@krs.net
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Že desetletja na binkoštno nedeljo organiziramo tradicionalni binkoštni pohod na Sv. Duh na 

Ostrem vrhu. Pohod poteka po slikoviti poti po Šturmovi grabi. 

 
2.2  KOLESARSKI MARATON OKOLI POHORJA 

V okviru evropskega tedna mobilnosti poteka tudi kolesarski maraton okoli Pohorja. Turistično 

društvo Selnica ob Dravi kolesarje pričaka s stojnico v Selnici ob Dravi, kjer se  lahko okrepčajo 

pred nadaljevanjem poti proti Mariboru.  

 

2.3      3.  OTROŠKI TEK PO JABOLČNI POTI  

Vsako leto pomagamo skupaj s CB Radio klub, Športno tekaško sekcijo pri organizaciji in izvedbi 

otroškega teka po Jabolčni poti. 

V okviru otroškega teka potekajo tri različne trase dolžine 200, 600 in 1200 m.  

2.4     5.  JABOLČNI TEK  

Vsako leto pomagamo skupaj s CB Radio klub, Športno tekaško sekcijo tudi pri organizaciji in 

izvedbi Jabolčnega teka za odrasle.  

 

3 SELNIŠKA TRŽNICA DOMAČIH DOBROT IN 

IZDELKOV  

Že osmo  leto bo potekala tržnica selniških domačih dobrot in izdelkov. 
Ponudniki in kupci se srečujejo vsako soboto  na dvorišču Vina Brezni k.  

 

3.1  OBLETNICA TRŽNICE  

Jul i ja 2016 bomo ob obletnici tržnice organizirali  bogat kulturni program.   

 

 

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
mailto:td.selnica@krs.net
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4 DOGODKI NA JABOLČNI POTI 
 

4.1  TURIZEM NA JABOLČNI POTI  

S promocijskimi zloženkami in turističnimi paketi, ki jih razpošiljamo na TIC-e po vsej Sloveniji, 

društva, šole in sindikate, želimo privabiti v Selnico ob Dravo več turistov. K promociji pa sodijo 

tudi posamezni dogodki. 

4.2  CEPLJENJE IN OBREZOVANJE SADNIH DREVES  

Obiskali bomo Drevesnico Planta in preverili, kako uspevajo lanski cepljenci. Cepili pa bomo 

tudi nove in se naučili novih trikov za uspešno precepljenje starih sort.  

 

4.3  ČREŠNJEV DREVORED  

Vzdrževali bomo Črešnjev drevored, ter večjo pozornost namenili promociji le tega. Opremili 

ga bomo z informativnimi napisi o sortah češenj v drevoredu. 

 

4.4  DAN ODPRTIH VRAT SOVEN-A IN ČEVLJARSKA 

ZBIRKA  

 

Vsako leto podjetje Soven d.o.o. v Selnici ob Dravi v mesecu maju organizira dan odprtih vrat, 

kjer vse obiskovalce popelje na voden ogled celotne predelave in proizvodnje izdelkov ovčje 

volne. K sodelovanju povabijo tudi TD. V njihovih prostorih je locirana tudi Čevljarska zbirka, ki 

jo je TD podarila družina Hodnik in sega vse do 30. let prejšnjega stoletja.  Posebnost zbirke je 

shranjena celotna poslovna dokumentacija čevljarske delavnice vse od leta 1938 naprej. 

 

4.5  PRIKAZ DEDIŠČINE NA JABOLČNI POTI  

V sodelovanju s sadjarji, čebelarji in učenci  OŠ Selnica ob Dravi in drugimi ponudniki na Jabolčni 

poti bomo organizirali dogodke s prikazi kulinarične, čebelarske in tehniške dediščine.   

 

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
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5 ZELEMENJAVA 

Za promocijo in ozaveščanje gibanja Zelemenjave bomo vzdrževali in dopolnjevali blog 

Zelemenjava Selnica ob Dravi http://zelemenjavaselnica.blogspot.com/, saj se dogodki žal niso 

prijeli. Verjetno je razlog v ruralnem okolju. 

6 SODELOVALI BOMO, NISMO PA ORGANIZATOR 
 

6.1  1.  FESTIVAL  DRAVE  2016 

Sodelovali bomo na 1. festivalu Drave junija 2016. Reka Drava in njene brežine s svojo 

raznolikostjo, številnimi naravnimi vrednotami in zavarovanimi območji narave ponujajo 

prostor za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa, hkrati pa reka sama predstavlja glavno 

življenjsko os območja ob Dravi in s tem priložnost za povezovanje prebivalcev ob reki od 

Dravograda do Središča ob Dravi. Reka Drava nudi pogoje za razvoj naravi prijaznega turizma 

in rekreacijskih dejavnosti, hkrati pa omogoča priložnosti za povezovanje za skupen razvoj 

območja. 

 

Festival Drave želi Dravo in njene številne danosti približati lokalnim prebivalcem, dvigniti 

zavest o pomembnosti zdravega ter kakovostnega življenjskega okolja, ki ga reka omogoča, 

ter povezati tako posameznike kot ponudnike raznovrstnih storitev ali izdelkov ter s tem 

spodbuditi sodelovanje za skupen trajnostni razvoj prostora reke Drave v Sloveniji. 

 

Festival Drave je zamišljen kot skupek enotno promoviranih izobraževalno-naravovarstvenih 

ter rekreacijsko-turističnih dogodkov, ki jih bodo v enem tednu organizirala raznovrstna 

društva in druge organizacije. 

 

6.2  REŠEVANJE ŽABIC  PRED AVTOMOBILI PRI 

VILTUŠU  

V letu 2016 bomo prvič sodelovali v vseslovenski  spomladanske akcije reševanja žab pred 

avtomobili na magistralni cesti pri Viltušu. 

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
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http://tdselnica.si/
http://zelemenjavaselnica.blogspot.com/
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7 MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

Iskali bomo priložnosti čezmejnega sodelovanja.  

 

8 PREDSTAVITVE NA SEJMIH IN PRIREDITVAH 

IZVEN OBČINE  

 TD se bo tudi v letu 2016 predstavljalo na sejmih in prireditvah v Sloveniji in tujini v enotnih 

oblačilih, ki jih je v sklopu evropskega prijekta oblikovalo podjetje Soven d.o.o. Oblačila so iz 

čiste ovčje volne z elementi jabolka, ki so ročno filcana.  

Predstavitve bodo v letu 2016 vsebinsko bogatejše, saj bomo oblikovali turistično ponudbo, ki 

jo bomo promovirali na teh dogodkih. 

Prisotni bomo na sejmih Alpe Adria v Ljubljani, 4. Mednarodnem sejmu Aktivnosti in oddiha v 

naravi v Gornji Radgoni, Mercator centrih v sklopu TZS in drugih prireditvah, kamor nas bodo 

povabili.  

 

9 PROSTOVOLJSTVO 

TD je član mreže prostovoljskih organizacij www.prostovoljstvo.org, ki deluje v okviru projekta 

Slovenska filantropija. 

V sklopu mreže bomo evidentirali prostovoljne ure, opravljene v sklopu aktivnosti TD, ki so vse 

na prostovoljni bazi. V letu 2016 bomo prostovoljno izvedli: 

- delovno akcijo čiščenja botaničnega parka gradu Viltuš, 

-  akciji Ura za zemljo in Dan spremembe, 

- organizacijo binkoštnega pohoda na Sv. Duh na Ostrem Vrhu, 

- prireditev ob 40. obletnici TD, 

- tržnico selniških dobrot in dogodke na njej, 

- več dogodkov za promocijo Jabolčne poti, 

- organizirali gibanje Zelemenjava v Selnici ob Dravi, 

- organizacijo rokodelskih in obrtniških sejmov,  

- delavnico izdelovanja velikonočne in adventne dekoracije, 

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
mailto:td.selnica@krs.net
http://tdselnica.si/
http://www.prostovoljstvo.org/
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- organizacijo božičnega okraševanja središča Selnice ob Dravi, 

- organizacijo adventnega sejma, 

- oblikovanje promocijskega materiala, 

- urejanje in vzdrževanje spletne strani in FB strani TD… 

 
10 PROMOCIJA 

Prireditve, ki jih bomo  organizirali v okviru TD, bomo redno oglaševali z/s: 

- letaki, 

- plakati, 

- radijskimi oglasi, 

- telopi na BKTV, H2O in KRS, 

- na Facebook-u, 

- spletni strani TD, 

- spletni strani Turistične zveze Slovenije, 

- spletni strani občine Selnice ob Dravi, 

- spletni strani Penzionist.si, 

- spletni strani Informator.si, 

- spletni strani MMC Dogodki, 

- e-mail listah idr. 

Promocijo bomo dopolnjevali s predstavitvami v nakupovalnih središčih Mercator in Planet TUŠ 

v Mariboru in Celju,  ter na turističnih sejmih v Ljubljani, Gornji Radgoni in v tujini. 

Na sejmih bomo predstavljali lokalne znamenitosti (npr. HE Fala), turistično ponudbo (gostinci, 

kulinarika), lokalne izdelke (sadjarji, Kmetijska zadruga, Soven, Kobanara, Godi mi…). 

10.1  MEDIJI 

Naši najzvestejši medijski partnerji bodo tudi v letu 2016 BKTV, KRS CATV Selnica-Ruše in 

Lokalec.si. Vse naše dogodke bodo redno objavljali na lokalnih televizijah in spletnih straneh.  

Za vsako prireditev bomo oblikovali in pripravili reklamni material (zloženke, letake, obvestila 

za BKTV in KRS), ter vsako prireditev tudi objavili na spletni strani društva, FB strani društva, 

spletni strani Turistične zveze Slovenije in na nekaterih brezplačnih spletnih straneh 

(Penzionist.si, Informator, MMC dogodki…). 

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
mailto:td.selnica@krs.net
http://tdselnica.si/
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V Selniških novicah bomo predstavili naše delovanje. 

Namen pa imamo objaviti nekaj promocijskih člankov o turistični ponudbi Selnice ob Dravi v 

dnevnem časopisu in turističnih magazinih. Načrtujemo sodelovanju z avstrijskimi turističnimi 

časopisi, predvsem tistimi, ki pokrivajo avstrijsko Koroško in Štajersko. 

 

10.2  ZALOŽNIŠTVO  TD  SELNICA OB DRAVI 
 

V letu 2016 imamo v načrtu ponatis posodobljene brošure »V objemu selniških jablan  s 

pridihom domače kulinarike« saj je brošura že skoraj pošla in čez leto pa so se nam pridružili 

novi aktivni ponudniki, potrebno pa bo dodati tudi nove informacije. 

 

10.3  STROKOVNA MONOGRAFIJA O BOTANIČNEM 

PARKU IN GRADU VILTUŠ 
 

V letu 2016 imamo namen izdati obširno strokovno monografijo o botaničnem parku in gradu 

Viltuš, katere avtor bo Rajko Vavra. 

Monografijo bomo izdali s podporo Občine Selnica ob Dravi , saj gre za zapis bogate kulturne 

in naravne dediščine.  

http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/
mailto:td.selnica@krs.net
http://tdselnica.si/

