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PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA AKTIVNO DELOVANJE DRUŠTEV
za leto 2013

TURISTIČNEMU DRUŠTVU SELCA
(Selca 88, Selca)

UTEMELJITEV
Turistično društvo Selca že 50 let aktivno deluje na področju Selške doline.
Ko so ustanovitelji društva pred 50 leti spoznali, da je potrebno nekaj narediti za naše
kraje in okolico, so ustanovili turistično olepševalno društvo. In že beseda v imenu pove,
da so poleg klasičnega spodbujanja k turizmu, imeli v mislih predvsem skrb za urejeno
okolje, spodbujanje in motiviranje vaščanov za ta cilj. Prav urejena okolica je predpogoj
za prijetno bivanje v kraju ter eden izmed deležnikov za ustvarjanje pogojev za bolj
aktivno in podjetniško pot prebivalcev naših krajev k drugemu cilju.
Cilj je v dolino pripeljati čim več kvalitetnih gostov in od njih kaj imeti. Za turizem
potrebujemo infrastrukturo, aktivne prebivalce, podjetne posameznike, društva, ki se
trudijo z različnimi dejavnostmi in pa tudi kanček sreče, da imamo naravne in
zgodovinske danosti, da se turizem kot tak lahko gremo.
Turistično društvo Selca s tem namenom spodbuja otroke k aktivnemu sodelovanju, saj
že 30 let organizacijsko in finančno podpira delovanje otroške folklorne skupine Selca.
Zabavne in športne prireditve, ki potekajo pod okriljem Turističnega društva Selca so
dobro obiskane, ker omogočajo druženje, zabavo in sprostitev. Organizirajo razne
natečaje, s katerimi poskrbijo in opominjajo na urejenost kraja in okolice.

Zato in zaradi 50 letnega truda prav vseh članov Turističnega društva Selca, ki so s svojim
delovanjem, številnimi prireditvami in aktivnostmi sodelovali in še sodelujejo pri
ustvarjanju boljših pogojev za bolj kvalitetno bivanje v Selški dolini, zaslužijo občinsko
priznanje za aktivno delovanje društev za leto 2013.

Železniki, 30. junij 2013
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