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L ETNO

POROČILO OBLIKOVALA IN PRIPRAVILA :

Bernarda Korez (podpredsednica)

O DGOVORNA

OSEBA :

Ivanka Frešer (predsednica)

F OTOGRAF IJE :
Anka Holcman
Bernarda Korez
Daniel Jehart
Darinko Kores Jacks
Drago Rečnik
Ivan Moge
Sašo Bizjak
Vlado Sabolek
10 izvodov

O SNOVNI

PODATKI

Polni naziv društva: Turistično društvo Selnica ob Dravi
Skrajšan naziv: TD Selnica ob Dravi
Naslov: Slovenski trg 4, 23 52 Selnica ob Dravi
Pravna oblika: društvo
Matična številka: 5011213 000
Davčna številka: 70066957
Številka računa: SI56 0417 3000 0707 324, Nova KBM
e-mail: td.selnica@krs.net
Spletna stran: http://tdselnica.si/
Telefon: 051 632 310

3

Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi
TRR: 04173 – 0000707324
Davčna številka: 70066957
GSM: 051 632 310 e-mail: td.selnica@krs.net
Spletna stran: http://tdselnica.si/

ORGANI DRUŠTVA V LETU 2015
27. marca 2014 smo na občnem zboru TD izvolili nove organe društva in sicer:
Č L AN I

U P R AV N E G A O D BO R A

TD S E L N I C A

OB

D RA VI :

Ivanka Frešer – predsednica
Bernarda Korez – podpredsednica
Jože Breznik
Zdenka Gradišnik
Marjan Pajek
Darja Slivnjak

N AD Z O RN I

O D BO R :

Jožica Karčovnik - predsednica
Miran Praznik
Andreja Tajke
Č AS TN O

R A Z S O D I Š ČE :

Dušan Krivec – predsednik
Majda Srnko
Zinka Zadravec
K R AL J I C A J A BO L K : Kaja Grušovnik iz Selnice ob Dravi , od 25. septembra 2015
Taja Gril iz Selnice ob Dravi

H O R TI K UL TU RN A

KOMISIJA:

Damjana Očko - predsednica
Ivanka Frešer
Branka Sabolek
Ivan Seršen
Rajko Vavra
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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.
Prizadevamo si 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 smo bili v letu 2015 aktivno vključeni:
-

na občinskem nivoju:
o predsednica TD je bila članica komisije za prireditve ob občinskem prazniku,
o skupaj z drugimi društvi aktivno sodelovali s predlogi pri oblikovanju
strategije občine,
o aktivno sodelovali v organizacijskem odboru za predstavitev Selnice ob Dravi
na Festivalu Stare trte v Mariboru,
o aktivno sodelovali pri razvoju turistične ponudbe na Sv. Duhu na Ostrem vrhu
z vzpostavitvijo destinacijske trgovine Kajša,
o aktivno sodelovali v komisiji za občinska priznanja Selnica ob Dravi,
o aktivno sodelovali v organizacijskem odboru za pripravo prireditev ob
občinskem prazniku,
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-

-

o sodelovali na odprtju »Lovsko-naravoslovne učne poti« TD Boč na Kozjaku,
o sodelovali v Živi verigi knjig ob odprtju splošne knjižnice Selnica ob Dravi,
o s pomočjo občine zaposlili 1 javnega delavca, ki je skrbel za urejenost javnih
površin in pomagal pri prireditvah,
o udeležili smo se izobraževanja o zaposlovanju preko javnih del na Zavodu za
zaposlovanje Ruše,
o udeležili smo se občnih zborov LD Boč, RD Marjetice, PGD Selnica ob Dravi,
na regionalnem nivoju:
o aktivno sodelovali v upravnem odboru Štajerske turistične zveze Maribor,
o sodelovali na skupščini ŠTZ v Mariboru,
o aktivno sodelovali pri prostorski umestitvi Dravske kolesarske poti med
Dravogradom in Središčem ob Dravi v Limbušu,
o udeležili smo se občnih zborov TD Središče ob Dravi in KUD Svoboda Bistrica
ob Dravi,
o sodelovali na regijski podelitvi Zlate vrtnice v Pivoli,
o sodelovali na prireditvi »Pohorje naše zeleno« KUD Bistrica ob Dravi,
na državnem nivoju:
o aktivno sodelovali v organih Turistične zveze Slovenije, saj je Ivanka Frešer
članica častnega razsodišča TZS,
o sodelovali smo na posvetu predsednikov Turističnih društev v Novi Gorici,
o sodelovali na skupščini TZS v Ljubljani,
o aktivno sodelovali na razpisu »Naj pot 2015« in izvedli vodenje komisije za
ocenitev Jabolčne poti,

Sestajali smo se na mesečnih sestankih UO in po potrebi pred večjimi prireditvami.
Uspešno smo se s svojim programom prijavili na občinski razpis za sofinanciranje društev in
na razpis Turistične zveze Slovenije s Praznikom jabolk.
TD je član:
-

Turistične zveze Slovenije,
Štajerske turistične zveze,
Hortikulturnega društva Maribor in
Slovenske filantropije.

Vsako leto se aktivno udeležimo prireditev Štajerske turistične zveze in Turistične zveze
Slovenije, ter aktivno sodelujemo v nekaterih njihovih akcijah.
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Seveda pa se naši člani tudi aktivno izobražujemo. V letu 2015 smo se udeležili naslednjih
izobraževanj:
- delavnica o javnih delih (Zavod za zaposlovanje Ruše),
- posvetovanja predsednikov TD Štajerske turistične zveze,
- posvetovanje Turistične zveze Slovenije v Portorožu.
V letu 2015 nam je uspelo pridobiti pogodbo za urejanje botaničnega parka gradu Viltuš za
obdobje 2 let, kar je posledica dolgoletnih prizadevanj predsedstva TD Selnica ob Dravi.

R AZPISI
V letu 2015 smo bili uspešni na štirih razpisih:
-

Razpis za društva na področju turizma Občine Selnica ob Dravi in
Razpis za sofinanciranje prireditev TD pri Turistični zvezi Slovenije,
Razpis za »Naj pohodno pot 2015«, kjer smo zasedli in
Razpis za zaposlitev preko javnih del na Zavodu za zaposlovanje.

O LEPŠEVANJE KRAJA
Kot že 40 let smo tudi v letu 2015 skrbeli za urejen in očesu prijeten videz kraja. Tako smo:
-

zasadili korita in stojala okoli OŠ Selnica ob Dravi,
zasadili stojali pri KZ Selnica,
spomladi zasadili korita na občinski zgradbi,
zasadili grede in korita ob Mariborski cesti,
na novo uredili in zasadili skalnjak pri OŠ Selnica ob Dravi,
obrezali, škropili in kosili sadovnjak ob Mariborski cesti,
skrbeli za Češnjev drevored (škropili, zaščitili drevesa pred divjadjo).

I ZVEDENE PRIREDITVE V LETU 2015
V letu 2015 smo organizirali množico prireditev, predvsem z namenom promocije Selnice ob
Dravi in njenih zaselkov, turistične ponudbe, pa tudi ozaveščanja lokalnih prebivalcev o
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tukajšnjih naravnih, kulturnih, tehniških in etnoloških danostih. V poročilu smo izpostavili le
nekatere, seznam vseh prireditev pa je na koncu tega poročila.
Aktivno smo sodelovali na prireditvah, kjer sami nismo bili organizator:
-

otroci na Jabolčni poti z OŠ Selnico ob Dravi (16. 4.),
Teden vseživljenjskega učenja v okviru občinskega praznika, kjer smo vodili oglede
šolskega čebelnjaka na Jabolčni poti (27. 5.),
organizirali pogostitev na Festivalu Stare trte v Mariboru, kjer smo predstavili selniško
kulinariko,
akcija Ura za spremembe,
akcija Dan zemlje,
s podjetjem Soven smo večkrat v letu sodelovali z organizacijo ogleda Čevljarske zbirke
za njihove obiskovalce, na Dnevu odprtih vrat Sovena in festivalu polstenja.

1 S AMOSTOJNE PRIREDITVE
1.1 Z LATA VRTNICA
V letu 2015 so člani hortikulturne komisije opravili kar nekaj ogledov po vsej
občini in njenih zaselkih. Ocenjevali so urejenost in izvirnost okol ice hiš,
dvorišč in vrtov. Naredili so izbor najboljših in v petek, 22. maja 2015 , na
prvi pomladni dan razglasili 24 pohval in priznanj »Zlata vrtnica« občanom
in občankam, ki s svojim delom poskrbijo za lepo urejen o okolico. Vsako leto
komisija izbere tu di najzaslužnejšo družino ali posameznika, ki je v
preteklem letu s svojim prispevkom pomembno pomagal sooblikovat program
društva.
Svečana podelitev Zlate vrtnice za leto 2014 je bila v novem Hramu kulture Arnolda
Tovornika, program pa so pod mentorstvom Damjane Očko pripravili učenci OŠ Selnica ob
Dravi.
ZA

LE T O

2014

S O P O H V A LE I N P R I ZN A NJ A DO BI LI :

-

plaketo Zlata vrtnica je romala v roke Branke in Vladimirja Sabolek iz Črešnjevca ob
Dravi
1. sklop Selnica ob Dravi
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1. DRUŽINA Part, Ob gozdu 4, 2352
2. DRUŽINA Marčun, Vrtna ulica 2, 2352
3. DRUŽINA Pajtler, Kurirska pot 2, 2352
4. DRUŽINI MANDL-KRANER, Vodovodna ulica 3, 2352
5. LAMPREHT Branko, Vodovodna ulica 20, 2352
6 . ŠIBILA Anka, Volmajerjeva ulica 3, 2352
2. sklop Selnica ob Dravi, Črešnjevec, Fala
7. MOŽIČ Antonija in Alojz, Mariborska c. 69/a, 2352
8. OŠ – VRTEC – Selnica ob Dravi, Mariborska, cesta 30, 2352
9. KMETIJA Abramenko, Črešnjevec ob Dravi 1, 2352
10. DRUŽINA Gorenšek, Črešnjevec ob Dravi 14, 2352
11. BLOKOVSKO NASELJE Fala, 2352
12.DRUŽINA Deželak, Fala 6, 2352
3.sklop Janževa Gora, Zg. Boč, Gradišče na Kozjaku
13. DRUŽINA Magerl, Janževa gora 64/a, 2352
14. DRUŽINA Sabolek, Janževa gora 22/a, 2352
15. DRUŽINA Kralj, Janževa gora 3/a, 2352
16. ČEH Jožica in Peter, Zg. Boč 60
17. DRUŽINA Požarnik, Gradišče na Kozjaku 16, 2361 Ožbalt
18. DRUŽINA Šopinger, Gradišče na Kozjaku 19/a, 2361 Ožbalt
4. sklop Veliki Boč, Zg. Selnica, Sp. Slemen
19. KMETIJA Jarc, Veliki Boč 16, 2353
20. DRUŽINA Špringer, Zg. Selnica 7, 2352
21. DRUŽINA Hlade, Zg. Selnica 3/a, 2352
22. DRUŽINA Gradišnik, Sp. Slemen 36 2352
23. FRIZERSKI SALON BAUMAN-KOKOT, Sp. Slemen 40/h, 2352
24. BREZNIK Vili in Marta, Sp. Slemen 41/b, 2352
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1.2 U RA ZA SPREMEMBE
»Ura za spremembe« pa akcija Slovenske filantropije, s katero bi radi opozorili na moč
solidarnosti in prostovoljnega dela. V letu 2015 smo se člani TD odločili zasaditi »Črešnjev
drevored« v Črešnjevcu ob Dravi. Zemljo nam je odstopila družina Šinkovec, pri zasaditvi pa
je pomagalo 18 občanov. Drevored je sestavljen iz različnih starih sort češenj, sadike pa je
skrbno izbral g. Vladimir Dolinšek iz Drevesnice Planta.
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1.3 D AN ZEMLJE
Lucija Grahor (Sadjarstvo Grahor) je strokovno porezala sadovnjak jablan, ki se nahaja na
travniku med vrtcem in novim kulturnim domom.
Ugotovila je tudi, da bo drevesa potrebno dodatno zaščiti, saj so zaradi gradbenih del
poškodovana. Čeprav so delavci pazili, da jih ne bi preveč poškodovali, žal ni šlo drugače.
Poškropili jih bomo z okolju prijaznimi škropivi, da se ne bodo razvile bolezni in da si bodo
opomogla.
Nov del nasada je star 3 leta, torej bodo drevesa kmalu prvič obrodila. Pri dosaditvi leta
2012 so aktivno sodelovali tudi učenci OŠ Selnica ob Dravi!
Namenjen je, podobno kot Črešnjev drevored v Črešnjevcu ob Dravi, predvsem otrokom, ki
si bodo lahko sami natrgali sveže sadeže.

1.5 P RVOMAJSKA BUDNICA
Kot že mnoga leta do sedaj, nas je tudi v letu 2015 na jutro 1. maja prebudila budnica Godbe
Ruše z Mažuretno skupino Ruše. Vse nastopajoče po prireditvi tudi pogostimo.

1.6 V ODENI OGLEDI BOTANIČ NEGA PARKA V ILTUŠ
V soboto, 30. maja 2015 in 29. septembra 2015, je turistično društvo organiziralo strokovno
vodenje botaničnega parka gradu Viltuš. Vodenje je izvedel g. Rajko Vavra, priznan vrtnar,
ki je med drugim uredil tudi mini golf igrišče v Brestrnici. Predstavil nam je bogat
zasaditveni okrasni vrt, v katerem lahko srečamo za tiste čase zelo redke botanične vrste.
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1.7 S TROKOVNA EKSKURZIJA V G RADEC
V soboto, 29. avgusta 2015, smo se tokrat odpravili proti avstrijskemu Gradcu. Ogledali smo
si staro mestno jedro Gradca, grajski hrib Schlossberg, botanični vrt Botaničnega inštituta
Univerze Karla Franza in grad Eggenberg z parkom.
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1.8 P RAZNIK JABOLK 2015
Že tradicionalno pripravimo konec meseca septembra, vsaki dve leti, Praznik jabolk s
kronanjem nove Kraljice jabolk z dveletnim mandatom. V letu 2015 smo se odločili, da
izberemo najboljši jabolčni mošt, sok in kis, izberemo najboljše otroške risbice, se veselimo
in degustiramo lokalne dobrote. Praznik jabolk s kronanjem 10. Kraljice jabolk smo
pripravili skupaj s TZS. Naši partnerji v tem projektu so bili: Občina Selnica ob Dravi, JSKD
enota Ruše, Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi, KGZ Zavod Maribor, podjetje Soven Selnica
ob Dravi, Osnovna šola Selnica ob Dravi in Vrablova domačija iz Selnice ob Dravi.
Tako smo lahko obiskali razstavo jabolk – starih, novih in odpornih sort -, izdelkov iz jabolk,
cvetja, cvetličnih jesenskih aranžmajev, starih ročnih del – kulturna dediščina (IDA KOTNIK),
otroških risb in risb iz natečaja na temo »Jabolko« in likovne sekcije KD Pavza in likovne
sekcije KUD Bistrica ob Dravi, za razstavo selniških dobrot pa so poskrbele članice Društva
podeželskih žena in deklet Selnica ob Dravi
Otroci so sodelovali na kreativnih delavnicah KGZ – Zavod Maribor in podjetja Soven, d.o.o.
ter na 3. Otroškem jabolčnem teku.
Uživali smo v kulturnem programu selniških otrok in nastopu frajtonarjev.
V knjižnici so nam pripravili razstavo: JABOLKO-SIMBOL LJUBEZNI IN ŽIVLJENSKE MOČI
Osrednji dogodek tridnevnega praznovanja pa je bilo kronanje Kraljice jabolk. Nova
Kraljica jabolk z dveletnim mandatom je TAJA GRIL, 23 letna absolventka dodiplomskega
študija prava iz Janževe gore, ki je pred kronanjem sprejela PRAVILA TD Selnica ob Dravi.
Obleko ji je sešila Cirila Gosak, ki je že šivala obleko 1. Kraljice jabolk, za čudovito frizuro in
nakit, pa je poskrbela in donirala METULJNICA Zvezdana Tomšič.
Kronanje kraljice jabolk je spremljal bogat kulturni program, na katerem so sodelovali
Godba Ruše, Mažoretni in twirling klub Ruše, KUD Gradišče na Kozjaku s Pepekovo Hanziko,
Tamburaši KUD Bistrica ob Dravi, člani Društva oldtimer iz Radelj ob Dravi in
Obrtniški pevski zbor KD Pavza. Sledilo je rajanje pozno v noč z ansamblom Hopla.
Na stojnicah pred Hramom kulture Arnold Tovornik smo degustirali in spoznavali izdelke
rokodelcev ter ponudbo lokalnih in drugih pridelovalcev in predelovalcev.
Lokalna Turistična vodnica, ga. Urška Breznik, je popeljala goste iz Hortikulturnega društva
Maribor na ogled »Čevljarske zbirke« TD, ki nam jo je poklonila družina Hodnik, obiskali so
podjetje Soven, d.o.o, se ustavili pred in v Hramu kulture Arnold Tovornik in svoj obisk
končali v eni najstarejših vinskih kleti Vina Breznik.
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1.9 N OVOLETNA JELKA IN PRIŽIG LUČK
V sodelovanju z občino in OŠ smo postavili in okrasili novoletno jelko na Starem trgu. 8.
decembra 2015 smo prižgali lučke in jih pogostili obiskovalce s pecivom in čajem.
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1.10 B LAGOSLOV KONJ NA Š TEFANOVO Č EBELKU V
SPOMIN
26. december 2015 je bil nenavadno topel in sončen za ta letni čas. Bilo je svečano in zbralo
se nas je kakšnih 120 ljudi. Za konje so bili pripravljeni čudoviti leseni privezi, ozaljšani s
smrečjem. Konje je blagoslovil naš kaplan, navzoče pa je pozdravil tudi podžupan občine
Selnica ob Dravi Igor Štruc.
Letošnjo prireditev smo posvetili spominu na Marjana Čebelka, pred čigar kapelo vsako leto
blagoslovimo konje, in nas je žal v letu 2015 zapustil.
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1.11 S ILVESTROVANJE NA PRO STEM
Na silvestrovo smo v hladni noči v letu v sodelovanju z občino in Vaško kavarno na Starem
trgu organizirali silvestrovanje na prostem z DJ.
Vsi obiskovalci so bili deležni kuhanega vina, čaja in sveže pečenih čevapčičev.
Čeprav smo bili rahlo razočarani nad obiskom, pa ni manjkalo dobre volje!

2 Š PORTNE PRIREDITVE
2.1 B INKOŠTNI POHOD NA S V . D UH NA O STREM
VRHU
Že desetletja na binkoštno nedeljo organiziramo tradicionalni binkoštni pohod na Sv. Duh
na Ostrem vrhu. V letu 2015 je to bilo 24. maja 2015. Pohod poteka po slikoviti poti po
Šturmovi grabi. V letu 215 se je pohoda udeležilo 120 registriranih pohodnikov, ki so krenili
na pohod po Šturmovi grabi do 10.00 ure dopoldan. Na startu smo jih pričakali z okrepčilno
dobrodošlico.
Pohoda se udeležijo pohodniki vseh starosti. Vseh pohodnikov je bilo še več, saj so na sam vrh
prihajali tudi z drugih smeri (Kamnica, Selnica, Avstrija).
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2.2 K OLESARSKI MARATON OKOLI P OHORJA
V okviru evropskega tedna mobilnosti je v soboto, 27. junija 2015, v Mariboru potekal tudi
kolesarski maraton okoli Pohorja. Turistično društvo Selnica ob Dravi je, že tradicionalno,
kolesarje pričakalo s stojnico v Selnici ob Dravi, kjer so se lahko okrepčali pred
nadaljevanjem poti proti Mariboru.

2.3

3. OTROŠKI TEK PO JABOLČNI POTI

Že tretjič zapored CB Radio klub, Športna tekaška sekcija in TD Selnica ob Dravi organizirata
otroški tek po jabolčni poti. V letu 2015 je bil otroški tek izveden 26. septembra 2015 v sklopu
Praznika jabolk.
V okviru otroškega teka potekajo tri različne trase dolžine 200, 600 in 1200 m.
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2.4

5. JABOLČNI TEK

Že četrtič zapored CB Radio klub, Športna tekaška sekcija in TD Selnica ob Dravi
organizirata otroški tek po jabolčni poti. V letu 2015 je bil jabolčni tek izveden 29. septembra
2015 v sklopu Praznika jabolk.

3 S ELNIŠKA TRŽNICA DOMAČIH DOBROT IN
IZDELKOV

Že sedmo leto poteka tržnica selniških domačih dobrot in izdelkov. Ponudniki
in kupci se srečujejo vsako soboto na dvorišču Vina Brezni k.
V letu 2015 je bilo izvedenih 51 tržnic.

3.1 O BLETNICA TRŽNICE
Posebej pa velja izpostaviti obletnico tržnice, ki je bila 18. julija 2015 .
Obiskovalce smo pogostili s torto, ki jo je prispevalo podjetje Žito Maribor,
pijačo, manjkal pa ni niti sivkin koktajl.
S programom so dogodek popestrili člani KUD Gradišče na Kozjaku. Med
drugim smo v skeču izvedeli, kakšno je sodobno življenje na deželi in kako si
pomagati do več denarja, slišali ljudske napeve.
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Društvo kmečkih žena in deklet Selnica ob Dravi je poskrbelo, da je tržnica
dišala po palačinkah. Imeli smo možnost pokusiti klasične iz pšenične moke,
pirine in palačinke z bučkami .

4 DOGODKI NA JABOLČNI POTI
S pomočjo financiranja iz projekta Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
“Evropa investira v podeželje” so Lokalna akcijska skupina LAS Jabolko, Občina Selnica ob
Dravi, KGZS Zavod Maribor in TD Selnica ob Dravi uredili sadjarsko učno pot za kolesarje in
pohodnike dolžine ca. 4,5 km.
Sprehod in kolesarjenje po Jabolčni poti je primerno za družinske izlete, skupine in
posameznike, saj pot teče po ravninskem polju in ne zahteva fizičnega napora. Na poti
sprehajalci in kolesarji spoznavajo lokalne ponudnike (sadjarje, kozjerejo, drvarje…), ter
etnološko dediščino (kozolec z zbirko starega kmečkega orodja) .
Projekt same izvedbe »Jabolčne poti« (začrtana pot, zemljevid, oznake na poti…), kot so jo
za svojo vzeli Selničani, je bil končan v letu 2013.
V letu 2015 TD nadaljuje z oblikovanjem vsebinske ponudbe na Jabolčni poti. Njihov namen
je promocija kraja, lokalnih posebnosti in lokalnih ponudnikov.

20

Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi
TRR: 04173 – 0000707324
Davčna številka: 70066957
GSM: 051 632 310 e-mail: td.selnica@krs.net
Spletna stran: http://tdselnica.si/

4.1 C EPLJENJE SADNIH DREV ES
Da bi ohranili priljubljene sorte starih sadnih dreves, jih moramo precepiti in tako
nadaljevati njihov rod. Seveda pa je cepljenje poseben postopek, ki ga je potrebno dobro
obvladati. V drevesnici Planta v Črešnjevcu od Dravi, ki leži ob sami Jabolčni poti, nam je 22.
marca 2015 priznani strokovnjak g. Vladimir Dolinšek, praktično prikazal obrezovanje in
cepljenje sadnih dreves. Prikazal nam je različne načine cepljenja, pri tem pa nam z
bogatimi izkušnjami svetoval na kaj vse moramo paziti, če želimo, da bo cepljenje res
uspešno. Spoznali smo različne načine cepljenja in trike mojstrov, ki jih drugače ne bi izvedeli
nikoli.

4.2 D AN ODPRTIH VRAT S OVEN - A IN Č EVLJARSKA
ZBIRKA
Vsako leto podjetje Soven d.o.o. v Selnici ob Dravi organizira dan odprtih vrat, kjer vse
obiskovalce popelje na voden ogled celotne predelave in proizvodnje izdelkov ovčje volne. V
letu 2015 je bil dan odprtih vrat Soven-a 25. marca 2015.
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Gospa Marija Srblin je nazorno prikazala celotno predelavo, od skladišča ovčje volne, do
postopkov pranja, predenja, tkanja in filcanja.
V prostorih podjetja Soven 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.

4.4 Č ARANJE MARMELAD IN KOZJI IZDELKI NA
J ABOLČNI POTI
Skupaj smo čarali TD Selnica ob Dravi, Sadjarstvo Grahor in Vrablova kmetija. Ugotavljali
smo, katere skrivnostne marmelade nam je pripravila Lučka Grahor, uživali ob dobrem
golažu in seveda čarali svoje marmelade.
Najmlajši so se s Tajo najprej odpravili v sadovnjak, kjer so sami nabrali sadeže za čaranje
marmelade.
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Stanko in Mateja Šinkovec (Vrablova domačija) sta pripravila odličen kozji golaž. Njuna
skuta iz kozjega mleka pa je pošla v 15 minutah. Otroci so si lahko ogledali tudi živali na
njihovi kmetiji: koze, zajčke, kokoši, prašička, kužka…
Pri Sadjarstvu Grahor pa so si obiskovalci med kuhanjem marmelad in okušanjem drugih
domačih dobrot, lahko ogledali njihovo lično trgovino.
Vse to na Jabolčni poti, kjer je dosti ljudi dobre volje!
Ugotovili smo, da tudi moški rado čarajo!

.

4.6 D AN PRIJATELJSTVA NA J ABOLČNI POTI
V sklopu praznovanja 40 let vrtca v Selnici ob Dravi smo strokovni delavci v vrtcu načrtovali
tudi projekt, ki smo ga poimenovali »Dan prijateljstva«. Na obisk smo povabili otroke iz vrtcev
v sosednjih občinah, Ruše in Lovrenc na Pohorju. Tako sta nas 4. 6. 2015 obiskali po dve skupini
najstarejših otrok iz obeh vrtcev v spremstvu strokovnih delavk in pri nas so preživeli zanimivo
dopoldne.
Sprejeli smo jih na igrišču vrtca, kjer sta jih je pozdravili naša ga. ravnateljica in njena
pomočnica, nato pa smo jih razdelili v štiri skupine, ki so jih prevzele naše spremljevalke.
Jabolčna pot pomladi
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V skupinah so se podali na Jabolčno pot, kjer so se ustavili na treh postojankah: pri hladilnici,
šolskem čebelnjaku in pod kozolcem s staro prešo. Oglasili pa so se tudi v vrtcu v šoli, kjer so se
srečali z otroki in strokovnimi delavkami naših najstarejših skupin v njihovih igralnicah. Le-ti so
gostom izrekli dobrodošlico, jim izročili darilca – naše spominske hišice in knjižice, ter jih
razveselili s plesom. Metuljčki so zaplesali ljudske plese, Mavrice pa »plesni vlak«.

4.7 O DPRTA DVORIŠČA
Na Odprtih dvoriščih Črešnjevec ob Dravi smo sodelovali pri promociji in izvedbi delavnice
izdelovanja zeliščnih slik.

4.8 D EDEK MRAZ , KJE SI ?
Kljub mrzlemu vetru smo se 18. decembra 2015 odpravili po Jabolčni poti iskat Dedka
mraza. Opremljeni smo bili z laternami, Dedek mraz pa je bil celo tako prijazen, da je ob
poti postavil nekaj smerokazov, ki so nas vodili. Tisti, ki se jim je najbolj mudilo, so iskali
smerokaze in nas vodili. Čeprav so nam po poti kakšne laterne tudi ugasnile, smo nadaljevali
pot. Po dobre pol ure hoda smo našli osvetljeno dvorišče na Vrablovi domačiji z okrašeno
jelko in polno dobrot: “kuhanega vina” za otroke, ki ga je pripravilo sadjarstvo Grahor, čaja,
kuhanega vina, več vrst piškotov, štrudla in namazov iz kozjega sira. Takoj smo pomislili:
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“Sem pa bo našel Dedek mraz, ker je tako svetlo!” Zato smo ga s skupnimi močmi poklicali in
res je prišel. Ne, pripeljal se je na lesenem vozu! Prinesel nam je polne košare jabolk,
mandarin in bonbonov! Še posebej nas veseli, da nam je uspelo brezplačno obdariti 78 otrok
in pogostiti 128 obiskovalcev.
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5 O HRANJANJE DEDIŠČINE
5.1 B OTANIČNI PARK GRADU V ILTUŠ
V letu 2015 nam je uspelo z Ministrstvom za kulturo podpisati dvoletno pogodbo za
vzdrževanje botaničnega parka. Pod strokovnim vodstvom svetovalcev Zavoda za
spomeniško varstvo strokovno čistimo in obnavljamo park.
V letu 2015 je bilo tako izvedenih 7 prostovoljnih delovnih akcij. Med drugim pa so počistili
tudi ribnik, ki sedaj čaka na zasaditev okrasnih lokvanjev.

5.2 Č EVLJARSKA ZBIRKA
Čez vse leto skrbimo za etnološko zbirko »Čevljarska zbirka«, katerih vsebino je družina
Hodnik z dolgoletno čevljarsko tradicijo podarila v upravljanje TD. Čez leto si zbirko
ogledajo napovedane večje skupine obiskovalcev.
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5.3 B ABIČINI AJDOVI ŽGANC I
Janez Urbas (Ekološka kmetija Urbas in biotrgovina Kobanara) in ponudnik ekološke
zelenjave g. Janez Polenšak (ekološka kmetija Polenšak) iz Sv. Ane, ki sta sicer redna gosta
tržnice, sta dala pobudo, da bi na tržnici mleli ekološko pridelano ajdovo moko in iz sveže
polnozrnate ajdove moke kuhali prave ajdove žgance, kot so jo kuhale naše babice. V soboto,
21. februarja, branjevke pa so prinesle s seboj “zaseko”, mleko, gorilnike, posodo, g. Polenšak
je prinesel ročen lesen mlin za mletje žit, družina Breznik je pripravila dodatne mize,
priskrbela elektriko, za dobro voljo pa nam je Aljaž Breznik skuhal še kavo!
Obiskovalci so bili nad svežimi, okusnimi ajdovimi žganci navdušeni! Nekaterim je bila še
posebej všeč kombinacija ajdovih žgancev, mleka in “zaseke”.
Ajdove žgance sta sproti kuhali ga. Antonija Fašnik in ga. Marica Maček. Ga. Marica je tudi
rade volje svetovala gospodinjam in obiskovalcem, kako skuhati najboljše ajdove žgance.
Med kuho pa je celo morala odložiti jakno, čeprav ni bilo preveč toplo, saj je mešanje ajdovih
žgancev med kuho fizično naporno delo.
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5.4 P RAZNIČNI SEJEM LOKALNIH PONUDNIKOV ,
PODJETIJ , IZDELOVALCEV , ROKODELCEV
Kljub močnemu nalivu smo se lokalni ponudniki, rokodelci in domači obrtniki 23. maja
2015 zbrali pod šotorom za šolskim igriščem. Predstavilo se je 18 ponudnikov.
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5.3 N AJ MOŠT , JABOLČNI KIS IN JABOLČNI SOK
Že tradicionalno, četrto leto zapored, smo 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.
4. tekmovanje v naj moštu, jabolčnem kisu in jabolčnem soku smo izvedli v sklopu Praznika
jabolk v Hramu Kulture Arnolda Tovornika.

5.4 D ELAVNICA IZDELOVANJA ADVENTNIH
VENČKOV
Kljub izpadu elektrike ob 19.00 zaradi vremenskih razmer, nam je uspelo izdelati vse
adventne venčke do konca! Zbralo se nas je kakšnih 30 nadebudnih ustvarjalcev. Da smo
imeli več energije, smo se posladkali z jabolki, krhlji, bonboni in jabolčnim sokom.
Pod strokovnim vodstvom cvetličarke Jožice Karčovnik (Cvetličarna Karmik) so nastali
krasni adventni venčki, narejeni z veseljem in srcem. Vsi smo si bili enotni, da ni najlepšega
oz. da so vsak zase najlepši.

29

Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi
TRR: 04173 – 0000707324
Davčna številka: 70066957
GSM: 051 632 310 e-mail: td.selnica@krs.net
Spletna stran: http://tdselnica.si/

5.5 A DVENT IN BOŽIČ V S ELNICI
Ob petkih v času adventa in božiča smo organizirali 4 adventne in 2 božična praznična
sejma, kjer se je predstavilo 18 rokodelcev, obrtnikov in lokalnih ponudnikov. Med drugim
so obiskovalci lahko kupili pležuhe, filcane izdelke, unikatna oblačila, unikatni nakit, božično
dekoracijo, lokalne dobrote.
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6 ZELEMENJAVA
V letu 2015 za promocijo in ozaveščanje gibanja Zelemenjave smo pripravili letake z razlago
in pravili Zelemenjave in vrečke iz papirja za semena.
Dopolnjujemo
prosto
dostopen
blog
http://zelemenjavaselnica.blogspot.com/.

Zelemenjava

Selnica

ob

Dravi

V sklopu Zelemenjave Selnica ob Dravi smo v letu 2015 organizirali 2 dogodka in sicer 16.
maja in 23. maja 2015 .

7 PREDSTAVITVE NA SEJMIH IN
PRIREDITVAH IZVEN OBČINE
Kjer koli se TD predstavlja smo oblečeni v oblačila, ki jih je v sklopu projekta LAS Jabolko
oblikovalo podjetje Soven d.o.o. Oblačila so iz čiste ovčje volne z elementi jabolka, ki so ročno
filcana. Prav tako je obleka Kraljice jabolk do leta 2014 narejena in oblikovana v podjetju
Soven d.o.o. iz enakega materiala in s podobnimi jabolčnimi motivi.

7.1 SEJEM TURIZEM IN PROSTI ČAS – ALPE ADRIA
2015
Že takoj na začetku leta, 28.-30. januar 2015, smo se predstavili na sejmu Alpe-Adria
»Turizem in prosti čas«, kjer je bila z nami tudi Kraljica jabolk. Predstavili smo lokalne
znamenitosti, lokalne turistične destinacije in lokalne ponudnike.
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7.2 V ELIKONOČNI SEJEM V M ARIBORU
Predstavljali smo 2. aprila 2015 Selnico ob Dravi na velikonočnem sejmu v Mariboru v organizaciji
Štajerske turistične zveze.

7.3 3. MEDNARODNI SEJEM A KTIVNOSTI IN
ODDIHA V NARAVI - N ATURO
Od 17. do 19. aprila 2015 smo v Gornji Radgoni na 3. mednarodnem sejmu Aktivnosti in
oddiha v naravi – Naturo predstavljali lokalno ponudbo Selnice ob Dravi.

7.4 S ELNICA OB D RAVI SE PREDSTAVI NA
F ESTIVALU S TARE TRTE
9. oktobra 2015 se je v sklopu celovite predstavitve Selnice ob Dravi predstavilo tudi
turistično društvo. Sodelovali pa smo tudi v organizacijskem odboru dogodka.
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7.4 P REDSTAVITVE TD V M ERCATOR CENTRIH V
SKLOPU T URISTIČNE ZVEZE S LOVENIJE
Čez vse leto je društvo predstavljajo svoj kraj, delovanje in lokalno ponudbo v Mercator
centrih v Mariboru in Celju. Tako smo bili aprila, julija in oktobra v Mercator centru v
Mariboru, septembra pa v Mercator centru v Celju.
Ob teh priložnostih smo obiskovalcem ponudili domače dobrote: selniško zaseko, kruh iz
krušne peči, jabolčni zavitek, jabolka, hruške in druge lokalne izdelke.
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8 PROSTOVOLJSTVO
V letu 2015 je TD aktivno sodelovalo v gibanju prostovoljstvo. Registrirano je v Slovensko
mrežo prostovoljskih organizacij in v informacijski sistem www.prostovoljstvo.org, ki deluje
v okviru projekta Slovenska filantropija.
Informacijski sistem nam nudi možnosti objavljanja potreb po prostovoljskem delu, vodenje
evidenc opravljenega prostovoljnega dela tako za posameznika kot za prireditve, ki jih
organiziramo.
V letu 2015 smo vsi člani skupaj opravili približno 8.300 ur prostovoljnega dela.
Med drugim smo v okviru prostovoljstva organizirali:
-

delovne akcije čiščenja parka gradu Viltuš,
košenje sprehajalnih poti po parku gradu Viltuš za voden ogled botaničnega parka,
binkoštni pohod na Sv. Duh na Ostrem Vrhu,
urejanje okolice,
zasaditev Črešnjevega drevoreda v Črešnjevcu ob Dravi,
prireditev Praznik jabolk,
tržnico selniških dobrot in dogodke na njej,
več dogodkov za promocijo Jabolčne poti,
organizirali gibanje Zelemenjava v Selnici ob Dravi,
postavitev in krasitev božične jelke na Starem trgu v Selnici ob Dravi,
oblikovanje promocijskega materiala,
urejanje in vzdrževanje spletne strani in FB strani TD…

9 D RUŽBENA ODGOVORNOST
S Kraljico jabolk Tajo Gril smo na martinovo, 11. novembra 2015 obiskali VDC Polž v Rušah.
Pridružili so se nam tudi iz mariborske enote. Kraljica je z jim je poklonila jabolka, v centru
pa so obisk popestrili s kulturnim programom.
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10 P ROMOCIJA
V letu 2015 so že vidni rezultati vloženega časa in truda v promocijo.
Prireditve, ki smo jih organizirali v okviru TD, smo 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.
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Promocijo smo dopolnjevali s predstavitvami v nakupovalnih središčih Mercator in TUŠ v
Mariboru in Celju, ter na turističnih sejmih v Ljubljani, Kranju, Portorožu, Radelpassu in
Gamlizu.
Na sejmih smo 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 so BKTV, KRS CATV Selnica-Ruše in Lokalec.si. Vse naše
dogodke redno objavljajo na lokalnih televizijah in spletnih straneh.
Ob tem bi se radi zahvalili BKTV za njihovo aktivno vlogo, saj se vedno odzovejo na vsa naša
vabila in posnamejo dogodke, ter prispevke objavijo v Občinskem informatorju ali kakšni
drugi oddaji. Prav tako so nas povabili v pogovorno oddajo Report, kjer smo predstavili
decembrske dogodke.
Za vsako prireditev smo 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 ne nekaterih brezplačnih spletnih
straneh (Penzionist.si, Informator, MMC dogodki…).
Prireditev Praznik jabolk pa je bila oglaševana še na Radio Brezje in Radio Slovenske Gorice.
V Selniških novicah smo se v vsaki številki predstavili z članki, kjer smo sproti predstavljali
delovanje društva v letu 2015 in seveda povabili vse zainteresirane bralce k aktivnemu
sodelovanju.
Tako so v letu 2015 mediji o nas pisali, objavljali in govorili:
-

v Selniških novicah je bilo objavljenih 10 prispevkov,
na BKTV in Lokalec.si 30 prispevkov,
v Reviji Odlično! Perfect! So predstavili Čevljarsko zbirko,
na RTV SLO1 so v Slovenski kroniki predstavili Viltuški grad in prizadevanje
turističnega društva za ureditev statusa le tega,
RTV Center Maribor v Poročilih,
na spletni strani Slovenske filantropije so pisali o nasadu Črešnjevega drevoreda,
v Večeru so objavili 3 prispevke o gradu Viltuš in vlogi turističnega društva, ter
Blagoslovu konj,
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o nas so pisali še:
-

v Lipovem listu,
v reviji Vzajemna,
na spletni strani S podeželja.si,
na portalu maribor24.si,
na Net TV Maribor,
V Štajerskem tedniku,

o nas so govorili:
-

Radio Maribor,
Radio Slovenske gorice,
Radio Gorenjska,
Radio Brezje,
Radio Ptuj.

Natančnejši viri in dostop do virov so navedeni na spletni strani turističnega društva pod
zavihkom Mediji o nas http://tdselnica.si/v-medijih/.

11 M EDNARODNO SODELOVANJE
V letu 2014 smo gostili folklorno skupino »Divje vrtnice« iz Budimpešte na Madžarskem.
Maja 2015 pa smo skupaj s KUD Bistrica ob Dravi obiskali mi njih v Budimpešti.

12 S EZNAMI DOGODKOV IN AKTIVNOSTI
TD V LETU 2015
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Prvi del tabele:
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16.

17.
18.
19.
20.

25.8. Sv. Duh na Ostrem vrhu

21.

29. 8.
25.-27. 9.
11.11.
20. 11.
27. 11., 4.
12., 11. 12.
in 18. 12.

22.

8. 12.

23.
24.
25.

18. 12.
22.-23. 12.
26. 12.

Gradec (Avstrija)
Selnica ob Dravi
Ruše
Selnica ob Dravi

Selnica ob Dravi
Selnica ob Dravi
Selnica ob Dravi Črešnjevec ob Dravi
Selnica od Dravi
Spodnji Slemen

Drugi
tabele:
26. del 31.
12.

Zasaditev dreves na šolskem igrišču
strokovna ekskurzija: ogled BOTANIČNEGA VRTA
BOTANIČNEGA INŠTITUTA UNIVERZE KARLA FRANZA,
GRADCA in gradu EGGENBERG
Praznik jabolk 2015 s kronanjem nove Kraljice jabolk
Slovenski trg 4
na obisku v VDC POLŽ Ruše s Kraljico jabolk
2352 Selnica
ob Dravi
Delavnica izdelovanja
adventnih
venčkov in dekoracij

O.Š. Selnica ob Dravi

ni
podatka

Sadjarstvo Košan
Cvetličarna Karmik

52
800
50
35

TRR: 04173 – 0000707324
Davčna številka: 70066957
v Selnici
GSM: 051 632 310Advent
e-mail:
td.selnica@krs.net
Postavitev novoletne jelke, prižiganje lučk in
Spletnapogostitev
stran: http://tdselnica.si/
obiskovalcev
Dedek mraz kje si?
Božični sejem
Blagoslov konj na Štefanovo

Selnica ob Dravi

Silvestrovanje na prostem
Skupaj obiskovalcev:

63
120
Vrablova domačija

Občina Selnica ob Dravi,
Vaška kavarna

110
25
210
70
2,441

Soorganizator TD Selnica ob Dravi
27
28
29

4. 6.
6.6.
11.11.

Selnica ob Dravi
Maribor
Ruše

Dan prijateljstva na Jabolčni poti
Pogostitev na prireditvi REZ STARE TRTE
Na obisku s Kraljico jabolk
Skupaj obiskovalcev:

Sodelovali
30
31
32
33
34
35

1.1.-31.12.
1.1.-31.12.
1.1.-31.12.
1.1.-31.12
1.1.-31.12.
1.1.-31.12.

Maribor
Ljubljana
Maribor
Selnica ob Dravi
Ljubljana
Maribor
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1.1.-31.12.

Maribor

37
38
39
40

28.-30. 1. Ljubljana
ni podatka Maribor
28.3. Ljubljana
2.-3. 4. Maribor

41

april-maj Selnica ob Dravi

42

17.-19.4. Gornja Radgona

43

14.5. Selnica ob Dravi

44
45

13.6. Velenje
27. 6. Selnica ob Dravi

46
47
48

12.9. Središče ob Dravi
27. 9. Črešnjevec ob Dravi
septemberoktober Selnica ob Dravi

49

9. 10. Maribor

50

10.-11.10. Budimpešta

51

13.10. Nova Gorica

O. Š. Selnica ob Dravi
Zavod Pohorje Maribor
VDC Polž

80
50
40
170

Organizator

člani UO Štajerske turistične zveze
člani častnega razsodišča Turistična zveza Slovenije
predstavitev lokalnih ponudnikov v Mercator centru
člani komisije za občinska priznanja
Aktivno sodelovali z TZS
Aktivno sodelovali s ŠTZ
Aktivno sodelovali z Zavodom za turizem MariborPohorje

mednarodni sejem Natour Alpe Adria 2015

Štajerska turistična zveza
Turistična zveza Slovenije
Turistična zveza Slovenije
Občina Selnica ob Dravi
Turistična zveza Slovenije
Štajerska turistična zveza
Zavod za turizem MariborPohorje
Slovenska turistična
organizacija in Turistična
zveza Slovenije

skupščina Štajerske turistične zveze

Štajerska turistična zveza

skupščina Turistična zveza Slovenije
Velikonočni sejem
člani organizacijskega odbora za program občinskega
praznika
3. mednarodni sejem Aktivnosti in oddiha v naravi Naturo

Turistična zveza Slovenije
Štajerska turistična zveza
Občina Selnica ob Dravi

Živa veriga - otvoritev knjižnice

Turistična zveza Slovenije
Občina Selnica ob dravi,
Mariborska knjižnica

Srečanje TD podeželja
37. turistični kolesarski maraton okoli Pohorja

Turistična zveza Slovenije
Kolesarsko društvo Branik

13. praznik buč

TD Središče ob Dravi
Društvo kmečkih deklet in
žena Selnica ob Dravi
Občina Selnica ob Dravi,
Zavod za turizem maribor
Občina Selnica ob Dravi,
Zavod za turizem maribor
na obisku pri Folklorni
skupini "Divje vrtnice" v
Budimpešti

Odprta dvorišča
člani organizacijskega odbora za predstavitev Selnice
na Festivalu stare trte
Selnica ob Dravi se predstavi ne Festivalu Stare trte

izmenjava kulturnih in turističnih društev

Posvet turističnih društev in zvez Slovenije
Turistična zveza Slovenije
Skupaj obiskovalcev:

Skupaj vseh obiskovalcev:
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15,000
ni
podatka
ni
podatka
350

13,000
ni
podatka
ni
podatka
260
ni
podatka
120

500

56
ni
podatka
29.286

31.897

