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16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV štev. 28/16, 

35/17 in 11/19)   

OCENA STANJA:  Občina Radlje ob Dravi izvaja aktivnosti v zvezi s projektom 

»Slovenia Green«, za katerega je v maju 2022 prejela ponovni 

srebrni znak, ki velja do marca 2025. V priročniku za pridobitev 

znaka je navedeno, da se o uresničevanju ukrepov in Zeleni 

shemi 1 krat letno poroča v občinskem svetu. 

 

OBRAZLOŽITEV:  V prilogi. 

 

MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

 

Gradivo so pripravile strokovne službe občinske uprave Občine 

Radlje ob Dravi. 

 

OCENA FINANČNIH 

POSLEDIC: 

Sprejem predloga nima finančnih posledic na Proračun Občine 

Radlje ob Dravi. 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme in potrdi poročilo 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2022 za  projekt »Slovenia Green. 

Pripravila: 

Klara Glazer, občinska uprava 

Pregledala: 

mag. Katja BURJA KOTNIK, Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 
 

              mag. Alan BUKOVNIK 

            ŽUPAN 

Priloge:  
- Poročilo Občine Radlje ob Dravi za leto 2022 za projekt »Slovenia Green«; 

- predlog sklepa; 



 

Predlog  

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV št. 28/2016, 35/2017 in 

11/19) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji  ______ redni seji, dne______, 

sprejel 

 

 

 

S  K  L  E  P 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme in potrdi poročilo Občine Radlje ob Dravi 

za leto 2022 za projekt »Slovenia Green«. 
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Po dveh letih premora, ko so se aktivnosti, predvsem na področju turizma, skoraj 

popolnoma ustavile, se je leto 2022 pričelo z nekoliko več optimizma. Sproščeni so bili 

ukrepi, ki so ovirali normalno delovanje in razvoj turistične panoge. Tako so se lahko 

nadaljevali projekti, ki so bili zastavljeni že pred pričetkom epidemije, oziroma so se 

začeli načrtovati novi, ki bodo v občini Radlje ob Dravi še dodatno prispevali k 

turističnemu razvoju in še trdneje zasidrali  destinacijo na turistični zemljevid Slovenije.   

 

Občina Radlje ob Dravi je v letu 2016 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma 

(ZSST) – Slovenia Green Destination (SGD). Namen Zelene sheme je uvajati in 

pospeševati trajnostne poslovne modele v slovenski turizem / destinacijo ter krepiti 

osnove za trženje zelene ponudbe. Destinacija je bila s strani certificiranega 

ocenjevalca ponovno ocenjena v marcu leta 2022 in je maja 2022 prejela SREBRNI 

ZNAK. S tem smo dobili potrditev svoje začrtane poti in ciljev na področju trajnostnega 

turizma. Destinacija se je ob letošnjem ocenjevanju v okviru ZSST tudi ponovno 

zavezala, da bo spodbujala trajnostno delovanje, združevala trajnostna prizadevanja 

ter promovirala lokalni značaj in zelene zgodbe. 

 

V poročilu in obisku na terenu marca 2022 so ocenjevalci destinacijo ocenili z 

naslednjimi ocenami: 

 

 
 

Destinacija Radlje ob Dravi je na lestvici od 1 do 10 dosegla povprečno oceno 7,9 v 

šestih kategorijah. Oceno 8,1 je presegla v eni kategoriji, direktno vezani na turizem 

(Destinacijski management). Najvišjo oceno je destinacija dosegla v kategoriji Narava 

in pokrajina (9,4). Visoko oceno 9,0 je destinacija dosegla tudi v kategoriji Destinacijski 

management.  

 

V letu 2022 se je destinacija trudila za izvedbo aktivnosti na področjih vseh šestih 

ocenjenih kazalnikih. Tako na tistih, kjer je bila ocenjena zelo dobro, kot na drugih, kjer 

je še potrebno sprejeti ukrepe za izboljšanje. 

 

 

 



1. Destinacijski management 

 

V januarju 2022 je bil  imenovan nov Zeleni koordinator. Nova Zelena koordinatorka je 

postala Klara Cigler. 

Zelena koordinatorka je ustrezno dopolnjevala podatke na spletni platformi (Green 

Destinations Indicator Report). Udeleževala se je Zelenih uric, kjer se destinacije 

pridružene Zeleni shemi seznanjajo z različnimi področji, ki lahko pripomorejo k 

zelenemu in trajnostnemu razvoju. Ob enem tudi pridobivajo informacije o vseh 

ukrepih, ki jih je potrebno sprejeti, da se lahko zelena vizija uresniči v polnem pomenu 

ideje. 

Destinacija je skozi leto deležnike redno obveščala o trajnostnih politikah, aktivnostih 

in rezultatih (Novičkar, spletna stran in družbena omrežja) .  

Sprejeta je bila Strategija trajnostnega razvoja turizma Občine Radlje ob Dravi 2022-

2027, ki je vodilo na poti trajnosti te panoge v prihodnje. 

Sprejet in potrjen je bil še en pomemben dokument, ki je začrtal razvojno pot 

destinacije do leta 2025, Akcijski načrt ukrepov trajnostnega turizma 2022 – 2025. 

Destinacija je ob pripravi akcijskega načrta v celoti upoštevala priporočila 

ocenjevalcev ter vnesla v načrt tudi že izvedene naloge - v obdobju od prejetja 

poročila o ocenjevanju destinacije, pa do predložitve načrta v sprejem občinskim 

svetom.  

Pomemben projekt, ki ga je v letu 2022 zasnoval Javni zavod ŠKTM, Naša tržnica, je 

destinaciji omogočil osvežitev predloge – seznama deležnikov s katerimi sodeluje in bo 

sodelovala v prihodnje. 

 

2. Narava in pokrajina 

 

Destinacija vseskozi spremlja tako pozitivne kot negativne vplive turizma na 

ekosisteme, naravne znamenitosti ter živalske in rastlinske vrste in njihove habitate. Pri 

razvoju in izvajanju turističnih produktov v naravi ni zaznanih negativnih vplivov, saj na 

destinaciji ne beležimo masovnega turizma. 

 Imamo prvi in edini biološki bazen v Sloveniji, ki je v letu 2022 prejel Modro zastavo in 

postal pilotni projekt tudi v mednarodnem merilu, saj do sedaj biološki bazeni v shemo 

Modrih zastav še niso bili vključeni. Urejene so številne pohodne in kolesarske poti, ki se 

skozi leto ustrezno vzdržujejo.  

 

3. Okolje in podnebje 

 

Občina Radlje ob Dravi se je za vzpodbujanje mehke mobilnosti v letu 2022 odločila 

za pilotni projekt brezstične izposoje e-koles ob Dravski kolesarski poti. V okviru projekta 

se je zagotovila flota 10 e-koles, različnih velikosti in primernih za različne terene. 5 koles 

je bilo na voljo za izposojo neposredno ob dravski kolesarski poti in 5 koles v centru 

Radelj ob Dravi, MKC Radlje.  Destinacija se je povezala s sosednjo Avstrijo, za razširitev 

kolesarskih poti preko meja Slovenije. V okviru Partnerstva za Pohorje, v katerem Radlje 



ob Dravi aktivno sodeluje, so se označile nove kolesarske poti po Pohorju in se 

povezale z vstopnimi točkami v dolini.  

Pričela se je tudi izgradnja kolesarske povezave med Radljami ob Dravi in naseljem 

Vas. 

Destinacije je pristopila k merjenju ogljičnega odtisa. K blaženju podnebnih sprememb 

in izravnavi ogljičnega odtisa je pristopila s projektom sajenja 365 dreves na Dan zemlje 

in tako pogozdila del gozda, ki ga je prizadel lubadar. Projekt se bo nadaljeval tudi v 

prihodnjih letih.  

Prav tako se je v vzhodnem delu Radelj ob Dravi zasadil nov drevored japonskih 

češenj, ki poleg pozitivnih vplivov na okolje, izboljšuje tudi zunanjo podobo celotnega 

kraja. 

Pomembna pridobitev je odprtje novega DOMA GOZDNE KULTURE, ki so bo prizadeval 

za promocijo sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter predstavljal 

večnamenskost gozda skozi različne vidike, kulinarični, edukativni, turistični, ipd.  

Zaključil se je tudi ambiciozen multidisciplinarni projekt SADJARSKI CENTER, ki z 

zasaditvijo starih sort visokodebelnih jablan na neuporabljenih javnih površinah, skrbi 

za promocijo lokalnih proizvodov in kratkih dobavnih verig, saj bodo pridelki ponujeni 

v uporabo lokalnim javnim ustanovam in prebivalcem in bo s tem poskrbljeno 

dobesedno za najkrajši čas iz sadovnjaka na mize domov. 

 

4. Kultura in tradicija 

 

Destinacija je v letu 2022 sprejela Lokalni program za kulturo Občine Radlje ob Dravi 

za obdobje 2022-2026, ki predstavlja strateški dokument razvojnega načrtovanja 

kulturne politike za obdobje štirih let in izhaja iz doseženega položaja razvoja kulture v 

občini ter javnega interesa zanjo. 

Lokalni program za kulturo zajema: 

- opredelitev področij kulture, ki imajo značaj javnega interesa in s katerimi se 

zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine; 

- cilje in prioritete kulturne politike; 

- usmeritve na področju investicij in pregled načrtovanih investicij v javno 

kulturno infrastrukturo; 

- pravne, finančne in organizacijske usmeritve, ki so potrebne za uresničitev ciljev 

programa. 

Bili smo uspešni tudi na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove 

in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v 

slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in 

odpornost.  

Odločili smo se, da na ta razpis prijavimo obnovo Dvorca Radlje, ki bi z obnovo postal 

kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline. Na razpisu smo bili učinkoviti in 

prejeli odločbo, da se projekt odobri in se za financiranje namenijo sredstva v višini 

1.660.000,00 €. Investicija se bo izvajala v letu 2024 in 2025. 

Glavni namen projekta obnove Dvorca Radlje je razvoj in nadgradnja muzejskih, 

kulturnih in izobraževalnih vsebin, ki temeljijo na bogati dediščini gozdarstva in 

sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Dravski dolini in širše v Koroški regiji. Hkrati pa 



se bo z obnovo preprečilo propadanje kulturnega spomenika, poleg tega bo javno 

dostopen in bo zaživel z delovanjem primernih dejavnosti. 

 

5. Družbena klima 

 

Na področju kazalnika Družbena klima so bili v letu 2022 sprejeti številno pomembni 

dokumenti in strategije. 

Zaključil se je projekt Vizija in strategija občine Radlje ob Dravi 2022-2040, ki se je pričel 

v letu 2021 in s katerim smo želeli osmisliti vizijo in strategijo razvoja občine v naslednjem 

srednjeročnem obdobju, tudi na področju turizma. 

Pripravil se je Krizni načrt za turizem turistične destinacije Radlje ob Dravi. 

Sprejeta je bila Strategija občine Radlje ob Dravi v okviru projekta zdrava mesta za 

obdobje 2022–2026. Strategija je bila oblikovana s strokovnim sodelovanjem ZD Radlje 

ob Dravi, NIJZ, ŠENTa, Slovenske filantropije in JZ ŠKTM. Naslavlja štiri prioritetna 

področja: prekomerna prehranjenost otrok, odzivnost v Programu Svit,  klopni 

meningoencefalitis in duševno zdravje. Vzporedno s strategijo se je oblikoval tudi 

Akcijski načrt, kjer so določena aktivnosti vse do konca trajanja Strategije.  

  

6. Poslovanje turističnih podjetij 

 

V letu 2022 se je na destinaciji pridobil trajnostni znak Modra zastava za Vodni park 

Radlje ob Dravi. Okoljski znak Modra zastava je pokazatelj (eko)kakovosti turistične 

destinacije, kot prepoznani okoljski znak pa slovenskih občinam in turističnemu 

gospodarstvu daje priložnost za promocijo turistične destinacije. Program Modra 

zastava povezuje javnost z njeno okolico in pri javnosti spodbuja okoljsko zavedanje s 

pomočjo okoljsko izobraževalnih aktivnosti, stalnim informiranjem o biotski 

raznovrstnosti, občutljivih ekosistemih ter okoljskih pojavih. 

Stekle so tudi aktivnosti za pridobitev trajnostnega znaka za namestitev Green Key, ki 

ga bo po načrtih Green Resort pridobil v letu 2023. 

V želji po razvoju novih lokalnih produktov se je opremila in oblikovala nova lokalna 

trgovina v okviru sadjarskega centra. Lokalna trgovina bo prodajala in razvijala lastne 

lokalne izdelke ter vzpodbujala prodajo lokalnih izdelkov okoliških proizvajalcev.  

 

 

 

Pripravila: 

Klara Cigler                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


