
    
 
                           

 
 
 
 
 
 
Program prireditev in aktivnosti TD Maribor za leto 2015 
 
Prireditve  
 
 
Ekološka akcija »Očistimo Dravo in njeno nabrežje« ob svetovnem 
dnevu voda v koordinaciji PDM 

21.03.2015 

Postavitev razstave starega orodja in tehnike nanašanja na les.šoli 13-14-.02.2015 
Ekološka akcija Koblarjev zaliv, in splavarske delavnice 28-30.04.2015 
Postavitev razstave Stari Lent v TIC-u Stara trta 06-04-2015 
Kresovanje na Dravi (splavu)-srečanje članov TD Maribor 30.04.2015 
Predstavitev in promocija  Turističnega društva Maribor z njihovimi 
novimi produkti in programi za turiste  na promocijski splavarski 
vožnji, predstavitev splavarske učne poti za OŠ 

13.05. 2015 

Prireditev »Drava moja plaža« v org. PDM, predstavitev splavarjenja 
na Dravi (Malečnik) 

31.05. 2015 

Prireditev »Nekoč v parku«- sodelovanje na prireditvi »Ezl ek« 
predstavitev folklornih skupin, kasneje druženje na splavu 

30.05.2015 

Prireditev "flosarski piknik«. junij 2015 
»Poletni Lent«-večerni dogodki na splavu 25.06-08.7.2015 
»Ples in glasba zDravo«, avgustovske poletne prireditve na Lentu 29-.30.08..2015 
Postavitev razstave v Sodnem stolpu-  oktober 2015 
31. Splavarski krst  17.10.2015 

 
3. Rancarija na Lentu 2015-tekmovanje za »zlato ranco« 17.10.2015 
3.Miklavžev ples  5.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Promocija, delo z mladimi, ohranjanje tradicije, urejanje okolja 
 
 
Zadolžitve in usposabljanje študentov oblikovanja na področju 
promocije TD in izvedbe novih produktov 

januar-avgust 2015 

Predavanje na LŠ na temo »Splavarjenje nekoč in danes« februar 2015 
Nabor in delavnice turističnih spominkov za splavarjenje januar-april 2015 
Splavarska delavnica, predstavitev in gradnja tradicionalnega splava 
in rance v Malečniku, v sklopu priprav na srečanje evropskih 
splavarjev 2017 v Mariboru  

27. 05.2015 

Distribucija nagrajenih turističnih spominkov iz natečaja TD MB v 
prodajno mrežo turistično informacijskih centrov v Mariboru 

januar-december 
2015 

Organiziranje spletne prodaje splavarjenja in ostalih turističnih 
produktov na reki Dravi  

januar-september 
2015 

Izvajanje »Šole v naravi« na Ruški koči in hotelu Zarja, predstavitev 
TD in splavarjenja kot kulturne dediščine dravske d. za otroke  OŠ 

Januar-december 
2015 

Izvedba izdelka iz programa »Pohorske zgodbe«  maj.2015 
Predstavitev na sejmu »Turizem in prosti čas« v Ljubljani od 27-28.01.2015 
Splavarske turistične vožnje in obiski splavarske učne poti od aprila do oktobra 
Obisk sejma v Radgoni 17-19-04-2015 
Aktivnosti- obisk in srečanje pri italijanskih splavarjih v sklopu 
mednarodnega srečanja evropske splavarske zveze 

10.-14.07.2015 

Organizacija izletov v Sarajevo in reko Taro Junij,julij 2015 
Izdelava novega propagandnega materiala društva Januar-februar 2015 
Izvajanje programa »v flosarski krčmi« za prihajajoče turiste v 
Mariboru  

januar-december 
2015 

Izvajanje novega turističnega programa splavarjenja in teambuildinga 
na območju stare struge reke Drave v Malečniku 

Junij,julij,avgust 
2015 

Udejstvovanje pri mednarodni splavarski zvezi pri pridruževanju k 
UNESCU 

Januar-december 
2015 

Sodelovanje na prireditvi Društva se predstavijo pri OTZ November 2015 
Trgatev Stare trte, predstavitev društva na Lentu Oktober 2015 
Oblikovanje novih katalogov in plakatov s študenti Višje šole za 
oblikovanje 

januar-julij 2015 

Oblikovanje kataloga mest in krajev s potomko stare trte Januar-julij 2015 
 


