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Turizem je ena tistih gospodarskih panog, ki jih je epidemija Covid - 19 najbolj prizadela.
Od sredine marca 2020 in vse do konca novembra 2021, smo v skupni skrbi za zajezitev
virusa Covid-19. Prav zaradi tega, načrtovanih aktivnosti, kot so skupna srečanja, za
leto 2021 žal nismo mogli izpeljati. Ker je turizem ena izmed panog, kjer je poglavitnega
pomena medosebna komunikacija, bomo vse posvete organizirali takoj, ko bo to
mogoče.
Takoj, ko bo to mogoče, bomo v letu 2022 zaključili tudi vse načrtovane aktivnosti.
V letu 2022 bo destinacija ponovno ocenjena, predvidoma do marca ali aprila 2022.
Na podlagi ocen in priporočil bo skupaj z Zeleno ekipo narejen nov APU (akcijski plan
ukrepov), s katerim bo seznanjen tudi Občinski Svet Občine Radlje ob Dravi.
Aktivnosti v letu 2021 bomo predstavili v kazalnikih in glede na sprejet APU iz leta 2020:
1. Destinacijski management.
V letu 2021 bo Zeleni koordinator postala Klara Glazer, člani Zelene ekipe pa so (po
abecednem redu):
- Mag. Alan Bukovnik, župan, Občina Radlje ob Dravi,
- Marjana Švajger, dir. občinske uprave, član zelene ekipe,
- Nives Čavnik, zeleni koordinator,
- Dominika Karlatec, JZ ŠKTM, član zelene ekipe,
- Tadej Kuzmič, član zelene ekipe,
- Tadeja Kovačič, član zelene ekipe,
- Jasmina Šentl, član zelene ekipe.
Zeleni koordinator je koordiniral vse aktivnosti za izpolnjevanje kriterijev in kazalnikov,
pri čemer je aktivno vključeval vse člane Zelene ekipe, v letu 2021 predvsem preko
elektronske pošte in telefonsko.
Podatke zeleni koordinator zbira na spletni platformi (Green Destinations Indicator
Report). Destinacija vse deležnike redno obvešča o trajnostnih politikah, aktivnostih in
rezultatih (Novičke, spletna stran in socialna omrežja) .
2. Narava in pokrajina
Destinacija kontinuirano spremlja pozitivne in negativne vplive turizma na ekosisteme,
naravne znamenitosti ter živalske in rastlinske vrste in njihove habitate. Že leta 2019 smo
v izvedeni analizi vplivov turizma zaznali prednost naše destinacije, saj pri nas ni
masovnega turizma, prav tako pa tudi občina s svojimi projekti in vizijo stremi k
trajnostnem in zelenem razvoju.
Pri razvoju in izvajanju turističnih produktov v naravi ni zaznanih negativnih vplivov.
Imamo prvi in edini biološki bazen v Sloveniji, prav tako imamo urejene številne
pohodne in kolesarske poti. Novembra 2021 je Občina Radlje pristopila k pilotnemu
projektu sistema izposoje e-koles.
Kazalnik Narava in pokrajina destinacija izpolnjuje v celoti, kar lahko pripišemo
doslednemu spoštovanju nacionalne zakonodaje, ki jo prav v tem segmentu med
drugim v največji meri izvajata podjetji JP KIČ in Radela, skupaj z Občino in JZ ŠKTM
Radlje.

3. Okolje in podnebje.
Občina Radlje je za vzpodbujanje mehke mobilnosti, v okviru projekta »Partnerstvo za
Pohorje« nabavila eno električno kolo in se povezala z MRA v okviru katere bo
predvidoma v letu 2023 vzpostavljen enoten sistem izposoje e-koles na trasi Dravske
kolesarske poti. Na Dravski kolesarski poti se je postavila ustrezna infrastruktura,
postajališče
za
kolesa
in
postavile
so
se
nove table.
NAŠA DRAVA
Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial
povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne
oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do
naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova delovna mesta,
tako imenovana zelena delovna mesta.
V okviru projekta je nastal dokumentarni film z več kot 20 sodelujočimi pričevalci, ki so
spregovorili o svojih doživetjih ob in na reki Dravi.
4. Kultura in tradicija
ZBORNIK O KULTURNI DEDIŠČINI OBČINE RADLJE OB DRAVI
Na pobudo Slovenskega konzervatorskega društva in ob sodelovanju Koroškega
pokrajinskega muzeja, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Enote Maribor ter
vrhunskega fotografa Toma Jeseničnika je bil izdan Zbornik o kulturni dediščini Občine
Radlje ob Dravi. To bo zagotovo prva knjiga po več kot tridesetih letih, ko je bivša
občina oz. v njenem imenu uredniški odbor izdal publikacijo »Radlje skozi čas«.
PROJEKT KOROŠKA KOŠTA
S projektom »Koroška košta, prehrambna dediščina treh dolin« je predstavljena
bogata in pestra tradicionalna prehrambna kulturna dediščina treh koroških dolin,
značilna za 20. stoletje, prehrano v kmečkih in delavskih okoljih –(projekt KPM).
Predstavljenih je več kot 90 tradicionalnih jedi in pijač, s podrobnejšimi opisi in
dodanimi recepti pa osvetljujemo 26 izbranih značilnih koroških jedi.
Koroški pokrajinski muzej je na Ravnah na Koroškem za eno leto na ogled postavil
razstavo Koroška košta. Predstavlja regijsko prehrambno dediščino, v središču katere
je rženi kruh. Razstava, ki ima vrsto spremljajočih aktivnosti, je pomemben doprinos v
letu, ko Slovenija nosi naziv evropska gastronomska regija. Takoj, ko bo mogoče, se bo
projekt predstavil, nadaljeval in nadgradil pri nas, v Radljah ob Dravi.
Posebej v času epidemije Covid-19, se je kot pozitivna izkazala povezanost tako na
lokalnem, regijskem, kot na državnem nivoju.
OTVORITEV OBNOVLJENEGA CERKVENEGA TRGA
Svojemu namenu je bil predan obnovljeni cerkveni trg v Radljah, sledi še obnova
Marijinega znamenja. S projektom so se razširila območja za pešce in uredila se je
ustrezna zelena zasaditev.
5. Družbena klima
Zaradi ukrepov za omejitev širjenja virusa Covid – 19 vse aktivnosti v letu 2021 niso bile
realizirane in se prenesejo v leto 2022. Finančnih posledic za projekt to ne predstavlja.
Z novim turističnim produktom ITP "Zelena doživetja graščaka Marenberškega ob reki
Dravi" in vzpostavitvijo izposoje e-koles bo v destinaciji zagotovljeno in turistom ponujen
obisk skozi celo leto.

V projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna, smo se s prijavo neposredno uvrstili na
državni nivo in tudi prejeli 1. mesto v kategoriji manjših krajev v Sloveniji.
6. Poslovanje turističnih podjetij
PRIDOBITEV TRAJNOSTNEGA ZNAKA - »MODRA ZASTAVA«
V letu 2021 so stekle vse aktivnosti za pridobitev trajnostnega znaka »Modra zastava«
za kopališče Vodni park.
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.
VODNIK INTERPRETATOR
V destinaciji je lokalni vodnik v mesecu maju 2021 lokalni turistični vodnik uspešno
zaključil izobraževanje »vodnik interpretator«.
Usposabljanje s potrdilom Evropskega združenja za interpretacijo dediščine (Interpret
Europe) je dodana vrednost pri predstavitvi destinacije, saj so naravne in kulturne
dediščine nadgrajene z metodami in standardi interpretativnega vodenja.
ZELENA DOŽIVETJA GRAŠČAKA MARENBERŠKEGA – INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT
V letu 2021 je zaživela edinstvena tematska pohodna pot, kjer pohodnik s pomočjo
kontrolnih točk, spoznava naravne in kulturne znamenitosti Radelj. S pomočjo
simpatičnega ilustrativnega zemljevida se boste z zanimanjem podali na pot novim
dogodivščinam. Pot je opremljena z ustreznimi motivacijskimi nalogami in markacijami,
saj so posamezne točke opremljene z različnimi zanimivostmi, kvizi, dejstvi in
simpatičnimi liki, ki pohodnike popelje v domišljijski in doživljajski svet vitezov, grofov in
življenja v tistih časih. Pot je primer dobre prakse, saj je vključenih kar šest deležnikov v
turizmu in z medsebojnim sodelovanjem je nastal nov turistični produkt.
ZNAK GREEN&SAFE – SKUPNA ZAVEZA ODGOVORNEMU, VARNEMU IN ZELENEMU
TURIZMU
Za standarde, ki so vključeni pod ta znak je Slovenija med prvimi državami na svetu
pridobila tudi znak Safe Travels (varna potovanja) Svetovnega potovalnega in
turističnega sveta (WTTC), destinacija Radlje ob Dravi pa je postala ena izmed prvih
podpisnic zaveze Green & Safe.
Z aktivnostmi, ki temeljijo na varnosti, odgovornosti in trajnosti, povečujemo zaupanje
gostov, da je Slovenija in destinacija Radlje zelena in varna turistična destinacija.
V času negotovosti zaradi pojava novega koronavirusa je uspešnost v turistični panogi
odvisna od zaupanja gostov, da lahko pri nas dopustujejo tako, da ne ogrožajo
svojega zdravja in varnosti. Zaradi sprememb, ki jih povzroča pandemija, je bolj kot
kadarkoli doslej pomembno, da turistične destinacije in ponudniki s poenotim
delovanjem in medsebojnim sodelovanjem ohranjamo, kar smo v slovenskem turizmu
skupaj že dosegli. Finančnih posledic za omenjeno zavezo ni bilo.
SPREMLJANJE ZNAČILNOSTI TURISTIČNEGA OBISKA - ANKETIRANJE
V letu 2021 so se preko spleta in v fizični obliki opravile ankete za občane, ter za goste
in turistične deležnike.

Za destinacije je pomembno, da znajo prisluhniti željam in potrebam tako lokalnega
prebivalstva, kot gostov in turističnih deležnikov. Zadovoljstvo uporabnikov je
pomemben element, ki vpliva na uspešnost poslovanja, saj se zadovoljni uporabniki
pogosto odločijo za ponoven obisk. Zelo zadovoljni uporabniki pa destinaciji ostanejo
zvesti.
Z veseljem ugotavljamo, da smo kljub negotovi situaciji Covid – 19, izpeljali vse
aktivnosti in projekte, ki smo jih v dani situaciji lahko. Zavedamo se, da je pred nami
negotova situacija, ki pa je predvsem priložnost za manjše, varne destinacije, kot so
Radlje ob Dravi. V Slovenskem merilu smo tako prepoznani kot primer dobre prakse,
zelenega in trajnostnega razvoja turizma.
Pripravila:
Klara Glazer

