
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Mariborska cesta 7 

2360 RADLJE OB DRAVI 

Številka: 4110-0006/2019                                        K TOČKI 13 

Datum: 11. 3. 2022 

OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

ZADEVA: 

 

STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA OBČINE RADLJE 

OB DRAVI 2022–2027 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

 

POROČEVALEC: Klara Cigler, občinska uprava 

 

PREDLOG 

OBRAVNAVAL: 

 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi 

PRAVNA PODLAGA: 

 

 

16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV štev. 28/16, 35/17 

in 11/19)   

OCENA STANJA:  Občina Radlje ob Dravi potrebuje posodobljeno Strategijo 

trajnostnega razvoja turizma Občine, ki predstavlja pomemben 

dokument za prihodnji razvoj destinacije. Strategija je tudi eden 

od pogojev za pridobitev znaka Slovenia Green Gold, za 

katerega se Občina Radlje ob Dravi poteguje v letu 2022. 

 

OBRAZLOŽITEV:  V prilogi 

 

MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

 

Strokovne službe menijo, da je dokument ustrezen. 

 

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 Strategijo 

trajnostnega razvoja turizma Občine Radlje ob Dravi 2022–2027. 

Pripravila: 

Klara Cigler, občinska uprava 

Pregledala: 

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

 

             mag. Alan BUKOVNIK 

           ŽUPAN 

Priloge:  
- Strategija trajnostnega razvoja turizma Občine Radlje ob Dravi 2022–2027; 

- 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 Strategijo trajnostnega razvoja 

turizma Občine Radlje ob Dravi 2022–2027, v predlagani vsebini. 

 

 

 

 

 

Številka: 4110-0006/2019 

Datum: ______________  

 

 

                                                                                           Župan Občine Radlje ob Dravi  

                                                                                      mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

- zadeva, tu (2x) 

- evidenca, tu 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA TURIZMA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI  

2022–2027 

 
 

 

                                                     

                                            

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZIJA 

 

Občina Radlje ob Dravi bo do leta 2030 vzor trajnostno razvite 

turistične destinacije, ki skrbi za zadovoljno in osveščeno lokalno 

skupnost ter sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Obiskovalce 

navdušuje z naravnim kopališčem, kolesarjem prijazno ponudbo, 

kakovostno interpretacijo kulturne dediščine, odmevnimi 

prireditvami za športnike in rekreativce tudi izven slovenskih meja  

ter s pristno, inovativno in ekološko ponudbo lokalnih dobrin. 

 

Strategija je sestavljena iz močnih in tržno usmerjenih ključnih 

elementov, ki sovpadajo z vizijo razvoja slovenskega turizma: 

 

Slovenija je globalna zelena 

butična destinacija za zahtevnega 

obiskovalca, ki išče raznolika in 

aktivna doživetja, mir in osebne 

koristi. 

 

 

 

 



 

 
 

SEZNAM KRATIC 

SWOT analiza Analiza prednosti, slabosti, priložnosti 

in nevarnosti v okolju 

TIC Turistično-informacijski center 

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi Javni zavod za šport, kulturo in 

turizem Radlje ob Dravi 

RRA Koroška Regionalna razvojna agencija za 

Koroško 

RRA Podravje Maribor Regionalna razvojna agencija za 

Podravje-Maribor 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

STO  Slovenska turistična organizacija 
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1. UVOD 
 

Občina Radlje ob Dravi se je v zadnjem desetletju razvijala tudi kot turistično-

trajnostna in zelena destinacija. Na svetovni turistični zemljevid se je vpisala s 

pridobitvijo in otvoritvijo prvega in edinega biološkega javnega bazena v 

Sloveniji, z razvojnimi in infrastrukturnimi projekti, ki so vseskozi bili naravnani k 

trajnostnemu ter zelenemu turizmu s poudarkom za dvig kvalitete bivanja 

občank in občanov. Leta 2016 je Občina pristopila k projektu Slovenia Green 

Destination, z zavezo k zelenemu in  trajnostnemu turizmu. Z uspešno izpolnitvijo 

kazalnikov in kriterijev smo pridobili znak Slovenia Silver, ki smo ga znova potrdili 

tudi leta 2019. Zdaj pa je naša destinacija na pomembni točki razvoja, 

povezani z družbenimi, okoljskimi in gospodarskimi izzivi. Hkrati želimo še naprej 

ohraniti kvaliteto življenja in mesto prijetno za občanke in občane, saj bodo le 

tako zadovoljni tudi tisti, ki nas obiščejo. Občina Radlje ob Dravi je s strokovnimi 

sodelavci JZ ŠKTM Radlje, občankami in občani in turističnimi deležniki pripravila 

Strategijo razvoja trajnostnega razvoja turizma v Radljah ob Dravi za obdobje 

2022–2027. 

S pomembnim strateškim dokumentom si želimo, da se Radlje ob Dravi še 

naprej razvijajo tako, da bo občanom, obiskovalcem in turističnim deležnikom 

zagotovljena dolgoročna družbena in okoljska dobrobit in da se bomo hkrati 

uspešno spopadali z urbanističnimi in regionalnimi izzivi. 

Priprava strateškega dokumenta ob pripravi vizije zajema tudi analizo stanja, s 

poudarkom na implementaciji blagovne znamke »Rad mam Radlje«, znotraj 

strategije pa oblikovanje ukrepov z akcijskim načrtom. Za pripravo analize smo 

tako izvedli vrsto anket, s katerimi smo izmerili zadovoljstvo s stanjem turizma 

med obiskovalci, prebivalci in ključnimi deležniki v turizmu. 

Namen izdelave Strategije trajnostnega razvoja turizma Radelj ob Dravi je, da 

bo temeljila na dosedanjih spoznanjih in dopolnila VIS (Vizijo in strategije 

Občine Radlje ob Dravi s prilogami iz leta 2010), ki nima opredeljenih trajnostnih 

načel razvoja turizma in ki bo temeljila na posebnostih lokalnega okolja. 



 

 
 

1.1 METODOLOGIJA 

Metodološko smo strateški dokument izdelali v naslednjih korakih: 

- Izvedba delavnice s turističnimi deležniki, društvi, nadpovprečno 

angažiranimi prebivalci (september 2021) 

- izvedba anket za občanke in občane (maj 2021–december 2021) 

- izvedba anket za goste (maj 2021–december 2021) 

- izvedba anket za turistične deležnike/turistično gospodarstvo in 

intervjuji s ključnimi deležniki v turizmu (maj 2021–december 2021) 

- analiza obstoječih statističnih kazalnikov in drugih podatkov za 

občino Radlje ob Dravi (podatki SURS) 

V letu 2021 so se pričele aktivnosti za novo Strategijo trajnostnega razvoja 

turizma Slovenije. V navedenem dokumentu bodo predstavljeni novi ukrepi za 

razvoj trajnostnega turizma. Za našo Strategijo trajnostnega razvoja turizma to 

pomeni, da se bo dokument v poglavju Ukrepi dodatno ustrezno revidiral.  

Dokument Strategija trajnostnega razvoja turizma je živ dokument, ki se bo 

glede na infrastrukturne projekte, na razvojno naravnanost projektov in 

gospodarsko situacijo v turizmu spreminjal z inovativnimi pristopi. 

Strateški dokument je pripravil Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. TRAJNOSTNI TURIZEM IN RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 

TURIZMA 
 

(Definicija opredelitve po Svetovni turistični organizaciji) 

Turizem, ki v celoti upošteva svoje sedanje in prihodnje gospodarske, družbene 

in okoljske vplive ter obravnava potrebe obiskovalcev, industrije, okolja in 

skupnosti gostiteljic. 

Trajnostni turizem je temeljna usmeritev slovenskega turizma. Načela trajnosti se 

nanašajo na okoljske, gospodarske in socialno-kulturne vidike razvoja turizma. 

Za zagotovitev dolgoročnega trajnostnega razvoja si prizadevamo vzpostaviti 

ustrezno ravnotežje med vplivi turizma na okolje, zaposlenimi v turizmu, lokalnimi 

skupnostmi in turističnimi ponudniki. 

Trajnostni turizem je več kot okolju prijazen. 

Trajnostni turizem je po opredelitvi Svetovne turistične organizacije odgovorni 

turizem. Takšen, ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, pa tudi lokalnega 

gospodarstva in obiskovalcev. 

Turistični ponudniki in destinacije s trajnostnim pristopom razvijajo bolj 

kakovosten produkt in si prizadevajo za to, da imajo gostje bolj kakovostno 

izkušnjo. Podjetja, katerih bistvo je v vse večji skrbi za naravno in družbeno okolje 

ter zadovoljstvo zaposlenih, so sposobna uspešneje motivirati zaposlene in 

zadržati kakovostno delovno osebje.  

Trajnostni turizem temelji na štirih stebrih razvoja:  

 gospodarski: zagotoviti konkurenčnost turističnih krajev in podjetij, da 

se bodo lahko uspešno razvijala in prinašala dolgoročne koristi; 

 okoljski: zmanjšati onesnaženosti zraka, vode in zemlje, zmanjšati 

količino odpadkov, krepiti kakovost in značilnosti pokrajine ter 

zavarovati in ohraniti naravo, rastline in živali; 

 družbeno-kulturni: izboljšati kakovost življenja v lokalnih skupnostih, 

krepiti in spoštovati kulturno in zgodovinsko dediščino, različnost 

turističnih krajev in tradicijo; 

 podnebni: zmanjšati vplive turizma na podnebje in povečati 

prilagajanje turizma podnebnim spremembam. 

Za zagotovitev dolgoročne trajnosti si bomo prizadevali vzpostaviti ustrezno 

ravnotežje med vsemi stebri. Zavedamo se, da bo konkurenčen turizem tisti, ki 



 

 
 

bo temeljil na ekonomski uspešnosti poslovanja ter bil hkrati prizanesljiv do 

naravnega, kulturnega in socialnega okolja. 

Koristi takšnega trajnostnega ravnanja so:  

 finančni prihranki za podjetja in destinacije, ki s trajnostnim ravnanjem 

znižujejo stroške zaradi učinkovite rabe energije ter rabe obnovljivih 

virov energije; 

 večja privlačnost trajnostno usmerjenih podjetij za vlagatelje; 

 boljša pripravljenost trajnostno usmerjenih podjetij na spremembe 

zakonodajnih predpisov s področja okolja, okoljsko certificirani 

ponudniki imajo prednost pri razpisih za sofinanciranje; 

 turistični ponudniki in destinacije s trajnostnim pristopom razvijajo bolj 

kakovosten produkt in si prizadevajo za to, da imajo gostje bolj 

kakovostno izkušnjo; 

 podjetja, katerih bistvo je v vse večji skrbi za naravno in družbeno 

okolje ter zadovoljstvo zaposlenih, so sposobna uspešneje motivirati 

zaposlene in zadržati kakovostno delovno osebje; 

 turistična podjetja, ki so razvila trajnostne prakse in jih preverila z 

okoljskimi shemami, dosegajo večjo prepoznavnosti in ugled. 

 

2.1 ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA 

Znamka Slovenia Green združuje slovenske destinacije in turistične ponudnike, 

ki si prizadevajo za trajnostni razvoj turizma. Zelena shema slovenskega turizma 

je nacionalno orodje za vpeljevanje trajnostnega turizma v poslovanje 

destinacij in turističnih podjetij, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. 

Je certifikat kakovosti, s katerim označujemo izpolnjevanje širokega spektra 

zahtev na področju trajnostnega turizma. Shema je tako orodje za oceno kot 

tudi za izboljšanje trajnostnega delovanja. 

Razvoj trajnostnih oblik turizma je nujen, če želimo ohraniti najlepše kotičke 

našega planeta in odkrivanje le-teh omogočiti tudi prihodnjim generacijam. 

Ključni strateški cilj projekta je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem 

in tako (p)ostati privlačna zelena in zdrava destinacija. 

Vir: https://www.slovenia-green.si/sl/o-slovenia-green/ 

https://www.slovenia-green.si/sl/o-slovenia-green/


 

 
 

Destinacija Radlje ob Dravi je k projektu pristopila leta 2016 in prejela srebrni 

znak. Leta 2019 je bila ponovno ocenjena in je v vseh kriterijih pridobila višje 

ocene ter ponovno prejela znak Slovenia Green Silver.  

Indikator/leto presoje ocena v letu 2016 ocena v letu 2019 

Destinacijski management 7,2 8,3 

Narava in pokrajina 8,4 9,7 

Okolje in podnebje 7,9 8,2 (indikator) 

Kultura in tradicija 7,6 8,9 

Družbena klima 7,6 7,7 

Poslovanje turističnih podjetij 

(v 2016 vključenost tur. gospodarstva) 

5,6 7,0 

Ocene so na lestvici od 1 do 10. 

Skupno je destinacija prejela pri indikatorjih oceno 8,3. 

Kot turistična destinacija smo se že leta 2016 s pridobitvijo znaka Slovenia Green 

Destination zavezali k trajnostnemu delovanju na različnih področjih. V tem 

času je bilo izpeljanih kar nekaj ukrepov v smeri okolju prijaznega delovanja, v 

prvi vrsti ozaveščanje različnih deležnikov, tako zaposlenih v turističnem sektorju 

kot tudi lokalne skupnosti.  

Zavedamo se zelenega kapitala, ki ga občina premore in to dragoceno 

dediščino želimo preko trajnostno naravnanega razvoja na vseh področjih, 

vključno s turizmom in s tem upoštevanjem smernic Zelene sheme, ohraniti za 

bodoče rodove. 

Eden ključnih dokumentov pri oblikovanju ukrepov Strategije trajnostnega 

turizma razvoja destinacije Radlje ob Dravi je tudi Akcijski plan ukrepov, ki se 

vsakoletno pripravi v skladu s priporočili ocenjevalcev, s katerim je seznanjen 

tudi Občinski Svet občine Radlje ob Dravi.  

Cilj je, da destinacija ob naslednji presoji prejme znak Slovenia Green Gold in 

se tako še naprej promovira kot zelena in trajnostna destinacija, tako na 

domačem kot na tujem trgu.  

 

 

 

 



 

 
 

3. DESTINACIJA RADLJE OB DRAVI 
 

3.1 NARAVNO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI RADELJ Z OKOLICO 
V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z 

Avstrijo, leži mesto Radlje, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 

371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, na drugi strani hribi Pohorja, ki so 

poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih zapisih 

prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji 

za razvoj industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam 

obdržal svojo trško podobo, trenutno nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto 

v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi tudi pomembno 

poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še 

svojevrsten okvir. 

V preteklosti so geografi območje, kjer ležijo Radlje, prištevali k pohorskemu 

Podravju. Novejša regionalizacija Slovenije pa to območje uvršča v pokrajino 

Pohorje, Strojna in Kozjak. Na jugozahodu jo omejujejo Vzhodne Karavanke, na 

jugu Konjiško hribovje, na jugovzhodu Dravinjske gorice, na vzhodu Dravska 

ravan, na severovzhodu Slovenske gorice in na severu meja s sosednjo Avstrijo. 

Osrednja enota pokrajine je reka Drava, njen največji vodotok, ki teče v smeri 

od zahoda proti vzhodu. Severno od Drave se vzpenja približno 50 km dolgo 

obmejno hribovje Kozjak, ki se na vzhodu pri Kamnici dotika Slovenskih goric. 

Kozjak delimo na Košenjak, ki obsega ozemlje med Dravo in Bistrico in Kozjak v 

ožjem pomenu besede med rečicama Bistrico in Pesnico. Južno od Drave se 

nahaja Pohorje, ki se na severu prevesi v 50 km dolgo Dravsko dolino. Dravska 

dolina povezuje Panonsko kotlino in Alpski svet. Radlje ob Dravi (371 m) so 

nastale v širšem delu Dravske doline v Muško-Radeljski kotlini na višjem robu 

širokega Radeljskega polja. Radeljsko polje je največja rečno-ledeniška 

nasipina v Dravski dolini, ki je že nekdaj omogočala razvoj kmetijstva navkljub 

neugodnemu podnebju. 

Radlje ob Dravi je ena izmed prvih destinacij v Sloveniji, ki je prejela znak 

Slovenia Green Silver kot simbol trajnostnega in zelenega razvoja. 

Nedotaknjena narava, številne kolesarske in pohodniške poti in gostoljubnost 

domačinov so samo nekateri od razlogov za obisk destinacije. Posebej zanimiv 

je Vodni park Radlje ob Dravi, ki je prvi naravni biološki bazen v Sloveniji. 

Številni nazivi in priznanja pa so destinacijo Radlje ob Dravi omogočili dodatno 

pozicioniranje na turističnem zemljevidu.  

 



 

 
 

3.2 KULTURNA DEDIŠČINA V RADLJAH OB DRAVI 

Poti v Občini Radlje ob Dravi vodijo do številnih kulturnih spomenikov in kulturne 

dediščine. Ljudje, ki so nekoč živeli na radeljskem območju, so s svojim delom 

in ustvarjanjem že vse od pradavnine pa do današnjih dni tu pustili sledi. 

Nekatere sledi so se do današnjih dni izgubile, a mnoge so se ohranile. Naša 

naloga in tudi civilizacijska obveza je, da jih prepoznamo, razvijemo zavest o 

njihovem pomenu in vrednotah ter jih ohranimo.  

 

Občina Radlje ob Dravi se je v letu 2014 odločila za označitev nepremičnih 

kulturnih spomenikov in pomembnejše kulturne dediščine. Razvaline gradu in 

Dvorec Mahrenberg, Dominikanski samostan, številne cerkve v dolini in na 

obronkih hribov, znamenja in drugi objekti dajejo prepoznavnost kraju Radlje 

ob Dravi. Z označitvijo so postali še prepoznavnejši domačinom, obiskovalcem 

in popotnikom. Hkrati pa nas poučujejo o zgodovini in lastnostih dediščine. 

Kulturni spomeniki so označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju 

nepremičnih kulturnih spomenikov iz leta 2011. Označeni so vsi kulturni 

spomeniki v Krajevni skupnosti Radlje in vse cerkve v Občini Radlje ob Dravi. 

3.2.1 MUZEJ RADLJE OB DRAVI  

Enota Muzej Radlje ob Dravi deluje od septembra 2012 v dvorcu Radlje, kjer so 

poleg oglednega depoja na ogled stalne razstave: Zbirka kladiv Ferdinanda 

Leitingerja, Spominska soba rodbine Pahernik, Zbirka igrač Majde Marije Sušek 

in razstava Od umetnosti poklican, zgodnja leta ustvarjalnosti Karla Pečka.  

V Župankovi domačiji v Št. Janžu pri Radljah je na ogled razstavo Partizanska 

saniteta na Koroškem in na Remšniku Muzej mineralov. 

3.2.2 ŠPORTNA INFRASTRUKTURA V OBČINI RADLJE OB DRAVI 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi upravlja z vsemi infrastrukturnimi pridobitvami, 

ki so povezane s športnimi in rekreativnimi aktivnostmi. V destinaciji so tako 

prebivalcem kot gostom na voljo številne raznolike možnosti za kakovostno 

preživljanje prostega časa.  

3.2.3 ŠPORTNA HIŠA 

Športna hiša obsega 2600 m² neto uporabnih površin in nudi tri različne 

vadbene prostore, veliko plezalno steno ter plezalno sobo. V veliki športni 

dvorani, ki se po potrebi lahko razdeli na tri enakovredne dele je možno igranje 

dvoranskega nogometa, rokometa, košarke, odbojke, badmintona ter drugih 

športnih zvrsti. 

 



 

 
 

3.2.4 ŠPORTNI STADION 

Športni stadion s pripadajočim objektom je od Športne hiše oddaljen le nekaj 

deset metrov, sestoji pa iz dveh delov: nogometnega ter atletskega stadiona. 

Atletski stadion nudi 4 atletske steze iz »tartana«, skakališče za skok v daljino in 

troskok, metališče za kroglo in skakališče za skok v višino. Oba dela Športnega 

stadiona ponujata vrhunske pogoje za izvajanje športnih priprav atletskih 

klubov, kondicijskih priprav za različne športne zvrsti ter treningov nogometašev. 

Atletski del stadiona smiselno dopolnjuje tekaška steza v dolžini 700 m. 

3.2.5 OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI IN OTROŠKA IGRIŠČA 

V športnem centru so na voljo še različna igrišča in športne površine oz. objekti: 

- igrišče za odbojko na mivki, 

- igrišča za nogomet, 

- tenis igrišči (pesek). 

Javno dostopna so tudi otroška igrišča (na Hmelini, na Vasi, na Remšniku, na 

Dobravi, v Vuhredu), v letu 2022 pa se poleg obstoječih načrtujejo tudi otroško 

igrišče na Prisoji, na Mariborski cesti, na Havajih–Spodnja Vižinga, Zgornji Vižingi 

in postavitev novega otroškega igrala v Vuhredu.  

3.2.6 VODNI PARK RADLJE OB DRAVI 

Vodni park Radlje ob Dravi se od avgusta leta 2014 ponaša z laskavim nazivom 

prvega in tudi edinega biološkega bazena v Sloveniji, kjer za čistočo in 

kakovost vode skrbijo izključno naravni organizmi. Kopališče se nahaja v bližini 

reke Drave, ribnika Reš s čudovitimi razgledi na Pohorje in Kozjak.  

Kopališče je destinacijo zarisalo tako na turistični zemljevid Slovenije ko tudi 

mednarodno.  

Vsa navedena športna infrastruktrura in ostali športni objekti prebivalcem 

ponujajo možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa in dvig kvalitete 

bivanja, obiskovalcem pa nudijo številne možnosti za aktivno preživljanje časa 

in možnosti obiska za namen športnih priprav.  

 

3.3 KOLESARJENJE IN POHODNIŠTVO V OBČINI RADLJE OB DRAVI 

Kolesarjem je na razgibani pokrajini navoljo 20 tras in kar 620 kilometrov ustrezno 

označenih kolesarskih poti. Destinacija Radlje ob Dravi je vključena tudi v traso 

Dravske kolesarske poti, na kateri se je leta 2020/2021 postavila ustrezna nova 

infrastruktura. Leta 2022/2023 pa se bo na omenjeni trasi postavila nova urbana 

oprema.   

Številne urejene in ustrezno označene pohodne poti, kot so: E6, Jakobova in 

Emina pot, Gozdna in zgodovinska učna pot Stari grad, Vodna učna pot 



 

 
 

Vuhreščica, Vodna učna pot Dobrava, Zelena doživetja graščaka 

Marenberškega in Pot po mejah občine pa tako za prebivalce kot obiskovalce 

ponujajo številne možnosti za raziskovanje neokrnjene narave in trajnostno 

mobilnost.  

Sodelovanje s sosednjimi občinami Avstrije na področju kolesarstva in 

pohodništva pa bo izboljšalo omenjeno infrastrukturo in povečalo 

prepoznavnost destinacije.  

 



 

 
 

DRAVSKA KOLESARSKA KARTA DESTINACIJE RADLJE OB DRAVI S PONUDNIKI IN IZLETNIŠKIMI CILJI 



 

 
 

4. PREDSTAVITEV DESTINACIJE RADLJE OB DRAVI V 

ŠTEVILKAH ZA LETO 2020 
 

KAZALNIK RADLJE OB 

DRAVI 

SLOVENIJA 

Površina km2 - 1. januar 94 20.271 

Število prebivalcev - 1. julij 6.178 2.100.126 

Število moških  - 1. julij 3.141 1.054.483 

Število žensk - 1. julij 3.037 1.045.643 

Gostota naseljenosti - 1. julij 66 104 

Naravni prirast -58 -5.249 

Skupni prirast -6 13.116 

Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 6,8 8,9 

Umrli (na 1.000 prebivalcev) 16,2 11,4 

Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -9,4 -2,5 

Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,4 8,7 

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1 6,2 

Povprečna starost prebivalcev _ 1. julij 44,8 43,6 

Indeks staranja - 1. julij 149,8 135,7 

Indeks staranja za moške - 1. julij 126,8 113,5 

Indeks staranja za ženske - 1. julij 175,3 159,4 

Število vrtcev  3 975 

Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske 

vzgoje)  

225 86.193 

Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, 

starimi 1-5 let)  

83,3 80,6 

Število učencev v osnovnih šolah  551 193.158 

Število dijakov (po prebivališču)   240 73.854 

Število študentov (po prebivališču)   197 82.694 

Število študentov (na 1.000 prebivalcev)  32 39 

Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 5 7 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po 

prebivališču) 

2.320 888.918 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po 

delovnem mestu) 

2.192 888.918 

Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.818 794.623 

Število samozaposlenih oseb (po delovnem 

mestu) 

374 94.296 

Stopnja delovne aktivnosti (%) 59,3 65,6 



 

 
 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno 

osebo (EUR) 

1.658,29 1.856,20 

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno 

osebo (EUR) 

1.102,18 1.208,65 

Povprečna mesečna bruto plača (indeks, 

SI=100) 

89,3 100 

Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 91,2 100 

Število podjetij 556 206.220 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 138.451 113.691.18

4 

Število osebnih avtomobilov _ 31. december  3.394 1.170.690 

Število osebnih avtomobilov (na 1.000 

prebivalcev) - 31. december  

551 555 

Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 

31. december  

10,2 10,4 

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom 

(tone)  

1.832 745.782 

Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom 

(kg/preb.)  

297 355 

 

Vir: SURS https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/GroupedAll/135 

Občina Radlje ob Dravi je del Koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini 

se med slovenskimi občinami uvršča na 77. mesto. 

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko: 

Sredi leta 2020 je imela občina približno 6.180 prebivalcev (približno 3.140 

moških in 3.040 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami 

uvrstila na 87. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo 

povprečno 66 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 

celotni državi (104 prebivalci na km2). 

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 

prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -9,4 (v Sloveniji -

2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se 

vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je torej pozitiven, 

znašal je 8,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev 

v občini je bil negativen, znašal je -1,0 (v Sloveniji 6,2). 

Povprečna starost občanov je 44,8 leta in tako višja od povprečne starosti 

prebivalcev Slovenije (43,6 let). 

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/GroupedAll/135


 

 
 

Med prebivalci  občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih 

občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 150 

oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja 

za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). 

Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev občine dviga v povprečju 

hitreje kot v celotni Sloveniji, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških 

je bila slika enaka. 

Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 32 študentov in 5 diplomantov; v celotni 

Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov. 

Med osebami v starosti od 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim 

prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. 

delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (66 %). 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v 

tej občini v bruto znesku za približno 11 % nižja od letnega povprečja mesečnih 

plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 9 % nižja. 

Med 1.000 prebivalci občine jih je 551 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star 

povprečno 10 let. 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 297 kg komunalnih odpadkov na 

prebivalca, to je 58 kg manj kot v celotni Sloveniji. 

Vir: SURS https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/135

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/135


 

 
 

4.1 STATISTIKA OBČINE RADLJE V ŠTEVILKAH – NASTANITVENE 

ZMOGLJIVOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: SURS 

Po podatkih SURS-a je bilo leta 2020 v celotni občini Radlje ob Dravi na voljo 80 

ležišč, leto poprej pa 110 ležišč.  

V destinaciji nastanitev ponujajo štirje ponudniki, od tega je največje število 

ležišč, skupno kar 59 v centru destinacije. Kazalnik iz leta 2019 kaže, da je bilo v 

primerjavi z letom 2020 30 ležišč več. Zmanjšanje števila ležišč je predvsem 

stanje v času pandemije. SURS s podatki za leto 2021 še ne razpolaga, posnetek 

stanja na terenu pa kaže, da je bilo v letu 2021 v destinaciji na voljo 116 ležišč.  

Prizadevanja morajo iti v smeri izboljšanja in nadgradnje obstoječe 

nastanitvene infrastrukture, v širitev novih namestitvenih kapacitet, seveda 

skupaj z njihovo intenzivno promocijo in trženjem preko RRA Koroška, JZ ŠKTM 

Radlje, Partnerstvom za Pohorje in intenzivno preko svetovnega spleta.  

Sočasno z izboljšanjem in širjenjem ponudbe nastanitev mora biti v prihodnjem 

obdobju velik poudarek tudi na razvoju turistične infrastrukture, ki bi omogočala 

večji obisk, dodano vrednost turističnim programom in tako povečevala 

zadovoljstvo turistov in jih posledično dlje časa zadržala v kraju. 

Glede na opravljene intervjuje se realno pričakuje, da bo leta 2023 v destinaciji 

med 65 in 80 na novo vzpostavljenih stalnih ležišč.  

Doživetja ponuja 6 ponudnikov, od tega kar trije doživetja v naravi.  

  

  

  

  Število ležišč – SKUPAJ 

2019 

SLOVENIJA 187.827 

Radlje ob Dravi 110 

2020 

SLOVENIJA 182.827 

Radlje ob Dravi 80 



 

 
 

4.2 STATISTIKA OBČINE RADLJE V ŠTEVILKAH –  PO ŠTEVILU PRENOČITVEV 

IN ŠTEVILU PRIHODOV GOSTOV, domači in tuji gosti po državah za leto 

2019 in leto 2020 

  2019 2020 

SLOVENIJA 0 SKUPAJ Prihodi turistov 6.229.573 3.065.085 

Prenočitve turistov 15.775.331 9.204.374 

1 DOMAČI Prihodi turistov 1.527.695 1.848.971 

Prenočitve turistov 4.404.565 5.850.018 

2 TUJI Prihodi turistov 4.701.878 1.216.114 

Prenočitve turistov 11.370.766 3.354.356 

2.1 Avstrija Prihodi turistov 396.464 142.828 

Prenočitve turistov 1.011.682 373.236 

2.2 Belgija Prihodi turistov 113.872 17.760 

Prenočitve turistov 327.392 49.839 

2.3 Bolgarija Prihodi turistov 37.996 8.553 

Prenočitve turistov 64.855 18.911 

2.4 Bosna in 

Hercegovina 

Prihodi turistov 72.049 34.757 

Prenočitve turistov 195.874 116.491 

2.5 Ciper Prihodi turistov 1.225 236 

Prenočitve turistov 3.833 780 



 

 
 

2.6 Češka Prihodi turistov 189.802 44.944 

Prenočitve turistov 511.754 129.436 

2.7 Črna gora Prihodi turistov 13.305 3.573 

Prenočitve turistov 33.807 11.924 

2.8 Danska Prihodi turistov 25.877 4.776 

Prenočitve turistov 73.415 13.510 

2.9 Estonija Prihodi turistov 5.403 1.592 

Prenočitve turistov 13.245 4.666 

2.10 Finska Prihodi turistov 25.538 2.104 

Prenočitve turistov 70.257 7.324 

2.11 Francija Prihodi turistov 166.860 35.679 

Prenočitve turistov 370.188 82.350 

2.12 Grčija Prihodi turistov 12.362 2.413 

Prenočitve turistov 30.190 7.169 

2.13 Hrvaška Prihodi turistov 234.980 82.062 

Prenočitve turistov 538.140 224.235 

2.14 Irska Prihodi turistov 21.359 2.337 

Prenočitve turistov 60.265 7.205 



 

 
 

2.15 Islandija Prihodi turistov 2.952 166 

Prenočitve turistov 7.987 796 

2.16 Italija Prihodi turistov 597.261 159.082 

Prenočitve turistov 1.278.454 364.373 

2.17 Latvija Prihodi turistov 6.889 1.498 

Prenočitve turistov 16.462 3.796 

2.18 Litva Prihodi turistov 8.182 1.975 

Prenočitve turistov 19.866 5.612 

2.19 

Luksemburg 

Prihodi turistov 3.940 578 

Prenočitve turistov 8.678 1.120 

2.20 

Madžarska 

Prihodi turistov 190.944 63.152 

Prenočitve turistov 496.271 181.859 

2.21 Severna 

Makedonija 

Prihodi turistov 22.515 8.391 

Prenočitve turistov 59.511 31.834 

2.22 Malta Prihodi turistov 6.899 740 

Prenočitve turistov 28.546 2.676 

2.23 Nemčija Prihodi turistov 584.831 289.143 

Prenočitve turistov 1.522.057 813.993 



 

 
 

2.24 

Nizozemska 

Prihodi turistov 186.700 45.080 

Prenočitve turistov 583.274 155.956 

2.25 Norveška Prihodi turistov 14.433 1.362 

Prenočitve turistov 34.610 3.894 

2.26 Poljska Prihodi turistov 132.566 26.413 

Prenočitve turistov 312.763 65.934 

2.27 

Portugalska 

Prihodi turistov 16.286 1.915 

Prenočitve turistov 40.401 8.884 

2.28 Romunija Prihodi turistov 57.060 12.740 

Prenočitve turistov 113.939 28.809 

2.29 Ruska 

federacija 

Prihodi turistov 69.881 13.997 

Prenočitve turistov 303.280 59.664 

2.30 Slovaška Prihodi turistov 64.765 24.196 

Prenočitve turistov 164.025 65.336 

2.31 Srbija Prihodi turistov 144.753 42.680 

Prenočitve turistov 379.755 141.872 

2.32 Španija Prihodi turistov 88.132 9.407 

Prenočitve turistov 207.770 30.514 



 

 
 

2.33 Švedska Prihodi turistov 36.871 2.343 

Prenočitve turistov 84.072 5.966 

2.34 Švica Prihodi turistov 78.698 18.186 

Prenočitve turistov 165.301 39.810 

2.35 Turčija Prihodi turistov 28.033 5.832 

Prenočitve turistov 58.997 18.401 

2.36 Ukrajina Prihodi turistov 44.101 8.753 

Prenočitve turistov 120.849 29.004 

2.37 Združeno 

kraljestvo 

Prihodi turistov 159.767 20.189 

Prenočitve turistov 444.333 61.127 

2.38 Druge 

evropske 

države 

Prihodi turistov 25.648 10.235 

Prenočitve turistov 58.781 28.869 

2.39 Južna 

Afrika 

Prihodi turistov 4.496 413 

Prenočitve turistov 10.155 1.239 

2.40 Druge 

afriške države 

Prihodi turistov 8.922 2.470 

Prenočitve turistov 28.926 8.778 

2.41 Avstralija Prihodi turistov 53.741 4.043 

Prenočitve turistov 112.535 9.524 



 

 
 

2.42 Nova 

Zelandija 

Prihodi turistov 10.002 538 

Prenočitve turistov 20.942 1.303 

2.43 Druge 

države in 

ozemlja 

Oceanije 

Prihodi turistov 396 79 

Prenočitve turistov 811 448 

2.44 Izrael Prihodi turistov 59.617 1.082 

Prenočitve turistov 202.351 3.802 

2.45 Japonska Prihodi turistov 33.916 2.549 

Prenočitve turistov 54.513 5.054 

2.46 Kitajska 

(Ljudska 

republika) 

Prihodi turistov 98.958 6.162 

Prenočitve turistov 159.767 20.666 

2.47 Koreja 

(Republika) 

Prihodi turistov 139.429 10.525 

Prenočitve turistov 159.714 13.358 

2.48 Druge 

azijske države 

Prihodi turistov 176.407 13.644 

Prenočitve turistov 321.604 32.665 

2.49 Brazilija Prihodi turistov 16.743 2.500 

Prenočitve turistov 32.439 6.263 

2.50 Druge 

države Južne 

Prihodi turistov 26.251 4.032 



 

 
 

in Srednje 

Amerike 

Prenočitve turistov 55.101 10.990 

2.51 Kanada Prihodi turistov 35.055 2.082 

Prenočitve turistov 73.939 5.676 

2.52 Združene 

države (ZDA) 

Prihodi turistov 148.739 14.327 

Prenočitve turistov 323.064 37.414 

2.53 Druge 

države in 

ozemlja 

Severne 

Amerike 

Prihodi turistov 7 1 

Prenočitve turistov 26 1 

  2019 2020 

Radlje ob 

Dravi 

0 SKUPAJ Prihodi turistov 2.229 2.269 

Prenočitve turistov 4.250 4.174 

1 DOMAČI Prihodi turistov 955 1.912 

Prenočitve turistov 1.606 3.421 

2 TUJI Prihodi turistov 1.274 357 

Prenočitve turistov 2.644 753 

2.1 Avstrija Prihodi turistov 218 92 

Prenočitve turistov 289 109 

2.2 Belgija Prihodi turistov 70 6 

Prenočitve turistov 176 6 



 

 
 

2.3 Bolgarija Prihodi turistov 4 2 

Prenočitve turistov 4 2 

2.4 Bosna in 

Hercegovina 

Prihodi turistov 103 48 

Prenočitve turistov 540 173 

2.6 Češka Prihodi turistov 48 3 

Prenočitve turistov 95 3 

2.8 Danska Prihodi turistov 9 - 

Prenočitve turistov 13 - 

2.10 Finska Prihodi turistov 2 - 

Prenočitve turistov 2 - 

2.11 Francija Prihodi turistov 45 14 

Prenočitve turistov 62 19 

2.13 Hrvaška Prihodi turistov 77 25 

Prenočitve turistov 219 132 

2.14 Irska Prihodi turistov 1 - 

Prenočitve turistov 3 - 

2.16 Italija Prihodi turistov 79 36 

Prenočitve turistov 139 132 



 

 
 

2.17 Latvija Prihodi turistov - 1 

Prenočitve turistov - 1 

2.18 Litva Prihodi turistov 1 - 

Prenočitve turistov 2 - 

2.19 

Luksemburg 

Prihodi turistov 2 - 

Prenočitve turistov 6 - 

2.20 

Madžarska 

Prihodi turistov 42 2 

Prenočitve turistov 71 2 

2.21 Severna 

Makedonija 

Prihodi turistov 9 1 

Prenočitve turistov 19 6 

2.22 Malta Prihodi turistov 4 - 

Prenočitve turistov 4 - 

2.23 Nemčija Prihodi turistov 267 72 

Prenočitve turistov 393 86 

2.24 

Nizozemska 

Prihodi turistov 53 12 

Prenočitve turistov 105 12 

2.25 Norveška Prihodi turistov 3 - 

Prenočitve turistov 12 - 



 

 
 

2.26 Poljska Prihodi turistov 24 1 

Prenočitve turistov 35 1 

2.27 

Portugalska 

Prihodi turistov 2 - 

Prenočitve turistov 6 - 

2.28 Romunija Prihodi turistov 11 - 

Prenočitve turistov 24 - 

2.29 Ruska 

federacija 

Prihodi turistov 4 - 

Prenočitve turistov 7 - 

2.30 Slovaška Prihodi turistov 14 2 

Prenočitve turistov 22 3 

2.31 Srbija Prihodi turistov 16 7 

Prenočitve turistov 64 19 

2.32 Španija Prihodi turistov 20 2 

Prenočitve turistov 27 2 

2.33 Švedska Prihodi turistov 18 - 

Prenočitve turistov 18 - 

2.34 Švica Prihodi turistov 40 15 

Prenočitve turistov 63 17 



 

 
 

2.36 Ukrajina Prihodi turistov 10 - 

Prenočitve turistov 31 - 

2.37 Združeno 

kraljestvo 

Prihodi turistov 20 8 

Prenočitve turistov 53 9 

2.38 Druge 

evropske 

države 

Prihodi turistov 12 4 

Prenočitve turistov 66 6 

2.39 Južna 

Afrika 

Prihodi turistov 2 - 

Prenočitve turistov 2 - 

2.41 Avstralija Prihodi turistov 7 - 

Prenočitve turistov 10 - 

2.42 Nova 

Zelandija 

Prihodi turistov 1 - 

Prenočitve turistov 4 - 

2.44 Izrael Prihodi turistov 5 - 

Prenočitve turistov 5 - 

2.45 Japonska Prihodi turistov 2 - 

Prenočitve turistov 2 - 

2.46 Kitajska 

(Ljudska 

republika) 

Prihodi turistov 10 - 

Prenočitve turistov 20 - 



 

 
 

2.48 Druge 

azijske države 

Prihodi turistov 4 3 

Prenočitve turistov 12 11 

2.49 Brazilija Prihodi turistov 6 1 

Prenočitve turistov 10 2 

2.51 Kanada Prihodi turistov 2 - 

Prenočitve turistov 2 - 

2.52 Združene 

države (ZDA) 

Prihodi turistov 7 - 

Prenočitve turistov 7 - 

 

Turizem je ena tistih gospodarskih panog, ki jih je epidemija covida-19 najbolj 

prizadela. Od sredine marca do sredine maja 2020 prihodov turistov zaradi 

omejitev za zajezitev epidemije skoraj ni bilo. Po tem obdobju se je začelo 

stanje počasi izboljševati, predvsem zaradi prihodov domačih gostov. 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo leta 2020 občutno več domačih gostov 

v primerjavi z letom 2019. 

V Sloveniji je bilo skupno po prenočitvah (domačih in tujih gostov) povprečno 

bivanje v letu 2020 3 dni, domačih gostov povprečno 3,16 dni in tujih gostov 

2,75 dni. 

V destinaciji Radlje ob Dravi je bilo povprečno bivanje vseh obiskovalcev 

(domačih in tujih) za leto 2019 1,9 dni in za leto 2020 1,8 dni. Domači gostje so 

v letu 2019 povprečno ostali 1,68 dni, v letu 2020 pa 1,78 dni. Tuji gostje so se v 

destinaciji v letu 2019 povprečno zadržali 2 dni, v letu 2021 pa 2,1 dneva.  

V letu 2020 je največ tujih gostov v destinaciji prenočilo iz Bosne in Hercegovine 

– 173 nočitev, sledijo gostje iz Hrvaške – 132 nočitev in Italije -132 nočitev, Avstrija 

– 109 nočitev in Nemčije 86 nočitev.  

Razveseljiv je podatek, da ima destinacija promocijski material na voljo v 

angleškem in nemškem jeziku, spletna stran Koroska.si pa tudi v hrvaščini. 



 

 
 

5. PROJEKTI V OBDOBJU 2021–2025, S KATERIMI BOMO 

IZBOLJŠALI TURISTIČNO PREPOZNAVNOST IN POVEČALI 

OBISK DESTINACIJE RADLJE OB DRAVI 
 

5.1 SLOVENIA GREEN – ZELENA SHEMA 

5.2 KOLESARSKA POVEZAVA VAS–BREZNO 

Pričela so se dela za izgradnjo kolesarske povezave Vas-Brezno. Na javnem 

naročilu je bil izbran izvajalec, to je podjetje VOC Celje d.o.o.. Naložba obsega 

ureditev kolesarske steze v skupni dolžini 5,24 kilometra, od tega bo 4,02 

kilometra novih povezav. Naložba bo omogočila uresničevanje ciljev 

trajnostne mobilnosti, med njimi tako izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje 

hrupa, kot tudi spodbujanje aktivne mobilnosti prebivalcev, da bi se vozili s 

kolesom na delo in v šolo. Investicija je ocenjena na 3.653.241,00 EUR, zaključila 

pa se bo v letu 2023. 

Projekt sledi cilju Dogovora o ureditvi oziroma izgradnji kolesarske povezave od 

MMP Vič do MMP Središče ob Dravi, ki so ga podpisale Republika Slovenija, 

Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Dravograd, Občina Muta, Občina 

Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Podvelka, Občina Lovrenc na 

Pohorju, Občina Selnica ob Dravi, Občina Ruše, Mestna občina Maribor, 

Občina Duplek, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Starše, Občina 

Hajdina, Mestna občina Ptuj, Občina Markovci, Občina Gorišnica, Občina 

Ormož, Občina Središče ob Dravi, Regionalna razvojna agencija za Podravje-

Maribor, RRA Koroška regionalna razvoja agencija za Koroško regijo d.o.o., 

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj in Zavod za turizem Maribor. 

 

5.3 CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTEGA GOSPODARJENJA Z 

GOZDOVI 

Za namene širjenja in poglabljanja znanj o sonaravnem in večnamenskem 

gospodarjenju, katerih temelje je že pred več kot sto leti postavil domačin 

Franjo Pahernik,  je bil leta 2017 s strani občinskega sveta občine Radlje ob 

Dravi potrjen projekt ustanovitve »Centra sonaravnega in trajnostnega 

gospodarjenja z gozdovi« (v nadaljevanju Center). Slednji bo predstavljal 

pomemben dialog med stroko in drugimi uporabniki prostora.  Ob enem bo 

prvi in edini center v državi, ki bo namenjen promociji koncepta sonaravnega 

gospodarjenja z gozdovi – odgovorno, obzirno in trajno ravnanje. V Občini 

Radlje ob Dravi se nahaja tudi središče slovenske sekcije Pro Silva in položen je 

že temeljni kamen za  načrtovan Paviljon, ki bo omogočil lažje izvajanje vseh 

načrtovanih dejavnosti znotraj Centra. 

 



 

 
 

Delovanje Centra bo osredotočeno na dve pomembni področji: 

a) Organiziranje razvoja novih znanj za trajnostno in večnamensko 

gospodarjenje z gozdovi in  prenašanje na upravljavce, lastnike gozdov 

ter ozaveščanje javnost o pomenu rabe gozda. 

b) Razvijanje interdisciplinarnih znanj o gozdnem ekosistemu kot najbolj 

popolnem sistemu ter implementacija s praktičnimi delavnicami, 

izobraževanji in delovno prakso za mlade. 

Številne raznolike dejavnosti povezane znotraj centra bodo doprinos na 

turističnem, gospodarskem, duhovnem in izobraževalnem področju za vse 

generacije. Center bo dostopen vsem obiskovalcem in si bo prizadeval za 

vključevanje vseh ranljivih skupin in uporabnikov iz lokalnega okolja. Predstavljal 

bo odprto učno okolje za vse starostne skupine s pomočjo inovativnih izdelkov 

in storitev.  

Načrtovane aktivnosti znotraj centra, lahko razdelimo na pet osnovnih sklopov: 

a) Izgradnja paviljona – paviljon bo namenjen razvojnemu delu Centra, 

zgrajen z naravnimi materiali, ki poudarjajo sozvočje z naravo.  

b) Naravovarstveni pedagoški in andragoški programi  

c) Naravovarstvena predavanja  

d) Izobraževalne delavnice z ekskurzijo v gozdove 

e) Čistilne akcije 

Ponudba izobraževalnih programov bo namenjena vsem, od vrtca do tretjega 

življenjskega obdobja s poudarkom na doživljanju in zaznavanju gozda z vsemi 

čutili. Na dogodke, ki se bodo v prihodnje odvijali v Centru, bodo vabljeni vsi 

učenci, dijaki, študenti, strokovnjaki in znanstveniki, nevladne naravovarstvene 

organizacije, lastniki gozdov, turisti, planinci in vsi drugi, ki se zavedajo pomena 

gozda in z gozdom živijo. Tako se bo skozi leta izoblikoval mozaik znanj, izkušenj, 

novih vprašanj in izzivov, ki bo neprecenljiv košček večje sestavljanke. 

Sestavljanke, ki se je že pred toliko leti začela oblikovati z idejami Franja 

Pahernika.  

Center bo naravnan ne samo v smeri vključevanja lokalnega prebivalstva, 

temveč tudi vključevanja različnih partnerjev, ki so bistveni za kakovostno 

delovanje in razvoj projekta. Pomembne partnerje predstavljajo Zavod za 

gozdove Slovenije; Krajevna enota Radlje, Koroški pokrajinski muzej, 

Pahernikova ustanova in Javni zavod ŠKTM. Posredno je v delovanje Centra 

vključena tudi Prosilva Slovenija. S povezovanjem različnih partnerjev bo 

predstavljal pomemben del razvoja Občine Radlje ob Dravi, prispeval bo k 

izboljšanju kakovosti življenja za občane in uvrstitvi kraja na zemljevid turističnih 

destinacij.  



 

 
 

Vizija centra je, da ga slovenska in mednarodna javnost prepoznata kot 

izobraževalno, strokovno in raziskovalno središče. Predvsem želi postati odprto 

učno okolje, kjer bodo obiskovalci lahko doživeli gozd in pridobili izkušnje ter 

znanja iz regije. Center bo predstavljal izhodišče za obstoječe učne poti in 

stičišče mednarodnih pohodnih poti. V prihodnje si bo prizadeval razviti nove, 

jih označiti na terenu in razvijati živo učilnici v naravi. Tako se bodo odprla nova 

učna okolja za gozdno pedagogiko, izobraževalne ekskurzije za splošno 

izobraževanje, terensko delo in raziskovalno okolje za domače in tuje študente.  

Posebno pozornost bo Center v prihodnje namenjal medgeneracijskemu 

povezovanju otrok v vrtcih in varovancev v različnih ustanovah, širjenju znanja 

o sonaravnem, trajnostnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdovi, tudi v 

luči spremenjenih klimatskih razmer. Večja ozaveščenost pripomore k dvigu 

kvalitete življenja, širjenju pomena lokalnih ponudnikov in odgovornosti do 

narave, ki je predvsem v času hitrega gospodarskega razvoja in usmerjanja k 

ekonomski rasti, vedno bolj redka vrlina. 

 

5.4 SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI 

Namen projekta je v Občini Radlje ob Dravi vzpostaviti Sadjarski center. Del 

aktivnosti, ki so protokolarne narave, bo v kozolcu, ki se je prestavil na novo 

lokacijo, del aktivnosti pa bo potekal v Slivnikarjevi hiši. 

V Slivnikarjevi hiši so se uredili kletni prostori za namene predelave in 

skladiščenja sadja in njihovih produktov, uredila se je degustacijska soba za 

potrebe Sadjarskega centra. V okviru aktivnosti bo potekal prikaz predelave 

sadja, kar bo pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja prikazano v 

muzejskem stilu, kot prikaz predelave sadja in možnost pokušine izdelkov. 

Kozolec bo na novi lokaciji dobil nove vsebine. Del kozolca bo namenjen preši 

in drobljenju sadja (protokolarni nameni) s prikazom dejavnosti predelave sadja 

(mobilna izvedba strojev, da se lahko vrnejo v Slivnikarjevo hišo po opravljeni 

predstavitvi, kjer bodo dejansko uporabljeni), drugi del kozolca bo zastekljen in 

namenjen tehnični dediščini – starodobniki. p. p. Ureditev objekta predstavlja 

dodano možnost k večjemu razvoju strokovno turističnih institucij na območju 

občine Radlje ob Dravi in sodelovanje z že obstoječimi institucijami, kot na 

primer ZC Radela in Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi. S temi 

elementi se zagotavlja večja dostopnost do sadjarskega centra tudi s strani 

depriviligiranih skupin uporabnikov, predvsem za aktivnosti dela na zaposlitveni 

ravni v sklopu ZC Radela. Projekt zagotavlja aktivnosti za skupine (različne 

osebe, različne potrebe), družine (otroci imajo drugačne potrebe kot starši) in 

s ciljanjem na gospodarstvo, ki lahko s svojim razvojem dopolni proces socialne 

vključenosti z razvojem inovativnih produktov (produkti iz domačih jabolk). S 

tem se spodbuja ustanavljanje socialnih podjetij in krepitev podpornega okolja 

za njihovo delovanje ter razvoj strokovnosti pri pridelavi sadja. 



 

 
 

Cilji projekta: 

– Nove turistične in s turizmom povezane dejavnosti. 

– Ustvarjanje novih delovnih mest v občini. 

– Rekonstrukcija kulturnih spomenikov. 

Pričakovani rezultati aktivnosti: 

– Povečanje turistične atraktivnosti Koroške razvojne regije. 

– Nova zaposlitev v ZC Zavod Radela, ki bo upravljalec projekta. 

– Razvoj inovativnih produktov-produkti iz domačih jabolk. 

 

5.5 KOZOLEC VODNI PARK 

Kozolec bo namenjen prireditvenim dejavnostim in izposoji električnih koles. Od 

1.5.2022 bo za izposojo na voljo 10 e-koles, primernih za mestno in terensko 

vožnjo. Izposoja bo potekala brezstično, preko aplikacije. Vsa navodila in tudi 

možne kolesarske poti bodo zbrane na enem mestu. 

 

5.6 FESTIVALI IN PRIREDITVE 

V mesecu septembru se bodo v sklopu občinskih prireditev vsakoletno odvila 

t.i. »Radeljska srečanja«, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter 

promocijo Občine Radlje ob Dravi v času občinskega praznika Občine Radlje 

ob Dravi. Hmeljarski likof, ki ga organizira Turistično društvo Radlje je največja in 

najbolj odmevna in tudi najbolj množično obiskana prireditev v Radljah ob 

Dravi. Sodi v sklop ohranjanja kulturne dediščine, saj je hmelj v kraju znan že od 

leta 1903. 

Prav tako se v septembru tradicionalno odvije športna prireditev Rad'mam TEK. 

Projekt Rad'mam TEK se je pričel v Radljah ob Dravi razvijati leta 2011 in 

sovpada z izgradnjo novega Športnega stadiona in ustanovitvijo Koroškega 

atletskega kluba Radlje ob Dravi. Organizacijska ekipa projekta, ki ima zelo 

rada tek se je odločila, da bo rekreativni tek po ulicah Radelj ob Dravi v 

prihodnosti razvijala predvsem s ciljem po čim večji popularizaciji teka oz. 

gibanja. 

Osnovno poslanstvo projekta je približati šport oz. gibanje čim širši populaciji 

ljudi, seveda na prijazen in ljudem zanimiv način. Smo namreč edini tek v 

Sloveniji, kjer poteka trasa skozi fabriko, kjer tekači doživijo proizvodnjo strojev.  

Vir: http://www.radmamtek.si/o-teku 

 

http://www.radmamtek.si/o-teku


 

 
 

5.7 FESTIVAL »Radlje se igra« 

V mesecu juniju se bo v centru kraja odvil festival, ki bo premagoval predsodke, 

povezoval medgeneracijsko druženje, društva in institucije in privabil številne 

sodelujoče iz širne Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROJEKTI IN AKTIVNOSTI ZA BLAŽENJE PODNEBNIH 

SPREMEMB  
 

Turizem je zagotovo dejavnost, katera bo med prvimi čutila vpliv klimatskih 

sprememb. Pomanjkanje snega pozimi in vročinski valovi poleti že vplivajo 



 

 
 

na spremembo turističnih tokov. Dejstvo je, da podnebne spremembe povsod 

po svetu že vplivajo na konkurenčnost turistične ponudbe in povzročajo 

pomembne spremembe turističnih tokov.  

Trajnostne oblike turizma postajajo v razviti turistični ponudbi povsod po svetu 

vedno močnejši trend in predstavljajo eno največjih priložnosti za njegov 

prihodnji razvoj. Hkrati predstavljajo tudi nujno smer nadaljnjega razvoja, saj bo 

le takšen turizem, ki temelji na ekonomski uspešnosti turističnega poslovanja ter 

je hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega 

okolja  lahko obstajal in se razvijal v prihodnosti. Tiste destinacije in ponudniki, ki 

bomo aktivno varovali okolje, bomo imeli veliko konkurenčno prednost, 

obenem pa bomo zagotavljali višjo kakovost bivanja lokalne skupnosti. 

 

Projekti in aktivnosti, ki so opisani v nadaljevanju, naslavljajo najpomembnejša 

področja zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne 

spremembe: mobilnost, potrošnjo hrane, rabo energije in skrb za gozd ter tudi 

podnebno ozaveščanje.  

6.1 VZPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI 

Področje prometa je v Sloveniji eden glavnih virov izpustov toplogrednih plinov, 

ki povzročajo podnebne spremembe. Premikanje na okolju prijazen način – 

pešačenje, kolesarjenje in uporaba javnega potniškega prometa – je zato 

vrhovno vodilo podnebju prijaznega življenjskega sloga. 

V sprejetem in potrjenem dokumentu Celostna prometna strategija Občine 

Radlje ob Dravi bomo uresničevali ključne cilje in ukrepe.  

Pri načrtovanju omrežja pešpoti (in tudi kolesarskih poti) bomo upoštevali 

naslednje elemente:  

- učinkovito izkoriščanje obstoječe infrastrukture,  

- prostorske možnosti,  

- dostopnost do vseh pomembnih lokacij v občinskem središču,  

- poudarek na kratkih in logičnih povezavah,  

- načrtovanje povezav po manj obremenjenih lokalnih cestah, kjer je to 

mogoče,  

- združevanje peš in kolesarskih poti pri povezavi naselja Radlje ob Dravi z 

drugimi nižinskimi naselji,  

- navezava na javni potniški promet, - navezava na obstoječe urejene šolske 

poti,  

- navezava na rekreativne in turistične poti. 

Med drugim bomo v destinaciji vzpodbujali kolesarjenje z: 

- razvojem omrežja kolesarskih poti, 

- podporo kolesarjenju v obliki promocije e-kolesarstva, 

- vzpostavitvijo pogojev za varno parkiranje koles. 



 

 
 

6.2 PRIREDITVE IN FESTIVALI – TRAJNOSTNI VIDIK 

Vsak dogodek, ne glede na velikost in vsebino, je povezan z naravnim in 

družbenim okoljem, v katerem se odvija. Organizatorji dogodkov imajo 

priložnost, da z upravljanjem vplivov na okolje izkažejo svojo družbeno in 

okoljsko odgovornost: z udejanjanjem načel trajnostnega razvoja pri 

načrtovanju in izvedbi dogodkov aktivno zmanjšujejo škodljive in povečujejo 

koristne učinke dogodkov ter si prizadevajo za njihovo pozitivno zapuščino. S 

tem izboljšujejo podobo dogodkov, hkrati pa izpolnjujejo tudi njihovo 

pomembno poslanstvo, tj. da služijo kot komunikacijski kanal za ozaveščanje o 

naravnemu in družbenemu okolju manj škodljivih praksah ter za spodbujanje 

sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij. 

V destinaciji Radlje ob Dravi bomo te ukrepe uresničevali skozi naslednje: 

 Društva in institucije v kraju bomo s sprejetim Pravilnikom v sklopu 

prireditev, imenovanih »Radeljska srečanja« finančno spodbujali 

institucije in društva pri uporabi biorazgradljivega pribora.  

 Občina Radlje ob Dravi, je podpisala Zavezo o zmanjšani uporabi 

plastičnega pribora.  

 Na vseh večjih prireditvah in festivalih, ki se bodo odvili v kraju, se bo 

za vse obiskovalce organiziral brezplačni javni prevoz (po vzoru 

praznika krajevne skupnosti Radlje).  

 Destinacija Radlje ob Dravi je tudi podpisnica zaveze Green & Safe.  

Z znakom se označujejo in poudarjajo visoki higienski standardi in 

protokoli ter trajnostna priporočila za turistične ponudnike in 

destinacije. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varnosti, odgovornosti in 

trajnosti, povečujemo zaupanje gostov, da je destinacija zelena in 

varna turistična destinacija. 

 

6.3 CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z 

GOZDOVI 

Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi bo skozi različne 

vsebine in dejavnosti za vse ciljne skupine in s povezovanjem različnih 

partnerjev zasledoval pomembne cilje na področju osveščanja podnebnih 

sprememb, med drugim bo spodbujal gojenje pozitivnega odnosa do narave, 

prostovoljstva, dela v gozdu kot način rekreacije, oz. zdravju koristnega 

preživljanja prostega časa, druženje, ohranjanje biotske raznovrstnosti 

ohranitev avtohtonih vrst dreves v slovenskem gozdu, ohranjanje drugih 

varovalnih in zaščitnih funkcij gozda. 



 

 
 

6.4 PROJEKTI IN AKTIVNOSTI ZA BLAŽENJE DESEZONALIZACIJE  

Po podatkih iz SURS-a več kot 70 % gotov pride v destinacijo med mesecem 

majem in septembrom. Izven sezone se  bodo skozi  različne prireditve in 

aktivnosti  za obiskovalce skupaj s turističnimi deležniki oblikovali turistični 

produkti, s pomočjo katerih se bodo gostje v destinacijo vračali.  Ključnega 

pomena bo tudi sodelovanje z vsemi deležniki Partnerstva za Pohorje, RRA 

Koroška in povezovanje z vsemi  sosednjimi občinami



 

 
 

7. SWOT ANALIZA 

 

Prednosti 

 

Lega in narava  

- ugodna lega v Dravski dolini, vpeta med Kozjak in 

Pohorje, bližina reke Drave 

- bližina meje z Avstrijo 

- Kope, Mariborsko Pohorje, Ribnica, Rogla, Kozjak, 

Avstrijska Peca in Svinja Planina, oddaljeni manj kot uro 

-območja Natura 2000 in ekološko pomembna območja 

na Pohorju in ob reki Dravi 

-številne naravne vrednote (18 enot državnega pomena) 

-Evropska pešpot E6 

-železniška povezava Maribor – Dravograd – Pliberk - 

postaja v Vuhredu 

-naravne danosti za pohodništvo in kolesarjenje 

 

 

 

Kultura  

-bogato kulturno izročilo vezano na Pohorje 

(gozdarstvo, žagarstvo, lesarstvo, muzejske zbirke, 

splavarjenje) 

- čebelarstvo in ponudba čebeljih pridelkov 

- veliko nepremične kulturne dediščine  

Slabosti 

 

--slaba dostopnost občine z javnim prevozom (vprašanje 

razvoja gospodarstva, turizma) 

 

-fokus razvoja in investiranja je na prvi pogled pretežno v KS 

Radlje 

 

-slabo izkoriščen potencial reke Drave za šport in rekreacijo 

občanov in turistov 

 

-slaba prepoznavnost naravnih vrednot (18 enot državnega 

pomena) 

 

 

 

 

 

 

 

-slaba promocija unikatne nesnovne kulturne dediščine 

(splavarjenje, gastronomija)  

-ni registriranih nosilcev izročila, znanja ali dejavnosti (npr. 

čebelarjenje)  



 

 
 

- prepoznavne prireditve (Rad'mam tek, Hmeljarski likof, 

Radeljska srečanja) 

 

 

 

Ljudje 

- veliko število društev (zlasti športnih), angažirani 

posamezniki in interesne skupnosti 

- Prostofer (prostovoljni šoferji) 

- ažurno komuniciranje občinske uprave z občani (spletne 

strani, občinsko glasilo) 

- projekti od spodaj navzgor, uspešne kandidature 

- sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami 

- skrb za zdravo in kakovostno življenje občanov 

- trajnostno osveščena in sonaravno usmerjena lokalna 

skupnost 

- številni certifikati in priznanja 

- znamka Rad'mam zeleno, sekcij Pro Silva 

 

 

Gospodarstvo  

- tradicija predelave lesa (žagarstvo, gozdarstvo, lesarstvo, 

izdelava stavbnega pohištva) 

- splavarjenje in gradnja šajk v Vuhredu 

- skrb za sonaravno gospodarjenje z gozdovi 

- skrbni lastniki gozdov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- hmeljarstvo, pivovarne 

- vzpodbujanje lokalne samooskrbe 

 

Turizem  

- turistično povpraševanje raste 

- kakovostna in trajnostna turistična infrastruktura (Vodni 

park Radlje ob Dravi -prvo naravno kopališče in edini 

biološki bazen v Sloveniji, glamping) 

- Dravska kolesarska pot 

- čezmejne pohodne in kolesarske poti, ki se povezujejo s 

Koroško planinsko transverzalo in Dravsko kolesarsko potjo 

ter Evropsko pešpotjo E6 

- lokalne kolesarske poti 

-kolesarjem prijazen Marenberški hotel & hostel 

- Destinacijska znamka Rad'mam Radlje 

- skrb za dostopnost za vse (brezplačni prevozi starejših 

občanov, dostopi za gibalno ovirane) 

- urejeni zaprti in odprti prireditveni prostori 

- urejena infrastruktura za šport in rekreacijo 

- organizirana in raznovrstna ponudba za poslovni turizem 

 

 

 

 

- manjko urejenih razgledišč s parkirišči 

- nezadostna prepoznavnost tržne znamke Rad'mam Radlje 

- pomanjkanje paketov za takojšnjo prodajo 

- pomanjkanje integralnih turističnih produktov in doživetij za 

trajnostno osveščene ciljne skupine 

- premalo nastanitvenih kapacitet, premalo turističnih kmetij 

z nastanitvijo) 

- premalo kmetij s turizmom povez dejavnostjo 

(pridelava in prodaja pridelkov in izdelkov, nastanitev na 

kmetiji, gostinska ponudba) 

- gostinski ponudniki ne izpostavljajo tipičnih jedi območja 

- pomanjkljivo označene (gozdne) kolesarske poti na 

pohorskem delu občine  

- promocija in prodaja turistične ponudbe pretežno na 

lokalni ravni (lokalni mediji in prodajni kanali) 

 

 

 

Priložnosti 

-potencial reke Drave za aktivnosti na in ob njej 

(mednarodno povezovanje, mreža vstopno izstopnih mest 

Nevarnosti 

- demografski dejavniki (negativen prirast, migracije mladih 

in izobraženih kadrov) 

 



 

 
 

na strugi, prehoda čez strugo idr. v okviru projekta Naša 

Drava 2020-2022) 

 

- registracija nosilcev nesnovne kulturne dediščine (izročilo, 

znanje, dejavnost): splavarjenje, čebelarstvo, 

gospodarjenje z gozdovi. 

 

- poletni kolesarski vlak (promocija) 

 

- registracija dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

 

- podpora ekološkemu kmetovanju 

 

-osveščanje občanov o trajnostnem in sonaravnem bivanju 

in gospodarjenju tudi v prihodnje 

 

- aktivnosti in projekti, ki so mladim prijazni (MKC, 

stanovanjska politika, vključevanje mladih pri razvoju …), da 

se prepreči beg možganov in popravi demografska slika 

 

- ohranjanje in promocija tradicionalne obrti ter pridelave in 

predelave hrane (spodbujanje k nakupu lokalno pridelane 

hrane, trgovina z lokalnimi dobrinami, prikazi, pokušine, 

delavnice) 

 

- nadgradnja destinacijske znamke Rad'mam Radlje 

 

- negotovost globalnega turizma zaradi pandemije 

 

-pomanjkanje kakovostnega kadra turizmu 

 

- pomanjkanje sredstev za ureditev infrastrukture in za 

promocijo turizma 

 

- zakonodajne ovire, zahtevni in zapleteni upravno-

administrativni postopki 

 

 

 



 

 
 

 

- razvoj novih butičnih turistični produktov za ekološko in 

trajnostno osveščene ciljne skupine 

 

- izobraževanje manjših nosilcev turistične ponudbe, zlasti 

na področju marketinga  

 

- razvoj in promocija poslovnega turizma (npr. 

izobraževanje o sonaravnem gospodarjenju z gozdovi, 

hmeljarstvu, okoljska vzgoja) 

 

- oblikovanje kulinarične strategije Okusi Radlje 

 

-promocija kolesarske destinacije (kolesarsko počivališče, 

poligon, servis, izposojevalnica) na stičišču Dravske 

kolesarske poti in čezmejne ture Slovenija – Avstrija 

 

- digitalno komuniciranje (podpora, promocija, 

usposabljanje manjših ponudnikov) 

 

- izvajanje promocije in prodaje na nacionalnem nivoju 

(opredelitev in uporaba digitalnih promocijskih poti in 

prodajnih kanalov STO; uvrstitev Marenberškega hotela 

med Specializirane kolesarske nastanitve v Sloveniji) 

 



 

 
 

8. KLJUČNI CILJI 

 

CILJ 1 : Razvojni in promocijski preboj destinacije Radlje ob Dravi na lokalnih in 

mednarodnih turističnih trgih. 

CILJ 2: Dvig števila nočitev v obdobju 2022 – 2027 za 20%. 

CILJ 3: Rast prihodov obiskovalcev v obdobju 2022 – 2027 za 20%. 

CILJ 4: Rast dobe bivanja in trajanja nastanitve v obdobju 2022 – 2027 za 20%. 

CILJ 5: Rast prodaje vstopnic ter doživetij. 

CILJ 6: Znatno zvišanje dodane vrednosti in kakovosti doživetij destinacije 

Radlje ob Dravi. 

CILJ 7: Dvig prihodkov iz naslova turizma pri vseh deležnikih. 

CILJ 8: Dvig turistične potrošnje.  

CILJ 9: Povečanje števila turističnih ponudnikov prenočišč v obdobju 2022 – 

2027 za 100 %. 

CILJ 10: Z informiranjem in obveščanjem vzpodbujati nove ponudnike za 

nočitvene kapacitete. 

CILJ 11: Zagotoviti več mest za izposojo e – koles. 

CILJ 12: Zagotoviti sredstva za urejenost pohodnih in kolesarskih poti. 

CILJ 13: Skupaj s ponudniki doživetij spodbujati pristna, edinstvena in 

kakovostna doživetja za obiskovalce . 

CILJ 14: Privabljati goste spomladi, poleti in jeseni. 

CILJ 15: Jasno opredeliti trženjske smernice in načrtno oglaševanje. 

CILJ 16: Opredelitev ciljnih skupin glede na čas bivanja. 

CILJ 17: V okviru projekta Pro Silva z vsebinami povečati prepoznavnost 

trajnostnega razvoja destinacije.   

CILJ 18: Pridobitev znaka Slovenia Green Gold. 

ŠTEVILČNA IZHODIŠČA ZA MERJENJE URESNIČEVANJA CILJEV: 

- Rast števila prihodov (letno). 

- Rast števila nočitev (letno). 

- Daljša doba bivanja (letno). 



 

 
 

- Spremljanje števila obiskovalcev Vodnega parka, Muzeja in drugih 

doživetij (letno). 

- Spremljanje števila izvedenih vodenj JZ ŠKTM Radlje ob Dravi (letno). 

- Rast prihodka od turistične takse (EUR – letno). 

 

IZRAČUN ZGORAJ NAVEDENIH KAZALNIKOV TEMELJI NA NASLEDNJIH 

PREDPOSTAVKAH: 

• učinkovito in dosledno izvajanje ukrepov v tej strategiji, 

• promocijski preboj destinacije Radlje ob Dravi tako na slovenski kot tuji trg, 

• vlaganje v razvoj in promocijo destinacije Radlje ob Dravi, 

• nadaljnja gospodarska rast in rast turizma v destinaciji, 

• stabilne varnostne razmere v Sloveniji in Evropi. 

 

SEZNAM UKREPOV STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA 2022 – 2027, s pomočjo 

katerih se bodo uresničevali cilji: 

- UKREP 1: vzpostavitev financiranja, ki bo vezano na izvrševanje Strategije 

in doseganje zastavljenih ciljev. 

 

- UKREP 2: Vzpostavitev baze vseh podatkov (turističnih ponudnikov). 

 

- UKREP 3: Pregled vseh obstoječih produktov in ponudb skozi deset person 

in identifikacija ciljnih skupin na podlagi zbranih podatkov. 

 

- UKREP 4: Priprava anketnih vprašalnikov za turiste na destinaciji, ki merijo 

zadovoljstvo z destinacijo ter identificirajo pripadnost personam. 

 

- UKREP 5: Spodbujanje ponudnikov za lokalne sestavine in oblikovanje 

gastronomske ponudbe. 

 

- UKREP 6: Organizacija izobraževanj, okroglih miz, posvetov in 

usposabljanj turističnih delavcev in ostalih deležnikov v turizmu. 

 

- UKREP 8: izvajanje podpore in informiranje zasebnikov in javnih akterjev 

na področju turizma pri pridobivanju javnih sredstev. 

 

- UKREP 9: Ureditev parkirišč na občinskih površinah.  



 

 
 

 

- UKREP 10: Postavitev enotnih tabel ob vstopu v destinacijo ter obnova 

obstoječih tabel. 

 

- UKREP 11: Preučitev možnosti za spodbujanje novih nastanitvenih 

kapacitet.  

 

- UKREP 12: Oblikovanje in vzpostavitev lokalnih turističnih spominkov 

destinacije. 

 

- UKREP 13:   Izobraževanje novih turističnih vodnikov v destinaciji. 

 

- UKREP 14: Organizacija dogodkov in prireditev z namenom enakomerne 

razporeditve obiska skozi celo leto (blaženje sezonskosti).  

 

- UKREP 15: Povezovanje s Partnerstvom za Pohorje in RRA Koroška za večjo 

prepoznavnost destinacije.  

 

- UKREP 16: Okrepiti sodelovanje s turističnim sektorjem in ostalimi 

turističnimi deležniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

9. ZAKLJUČEK 
 

Strategija je živ dokument, ki se mora prilagajati stanju, predvsem pa možnostim 

razvoja, zato bo potrebno vsakoletno dopolnjevanje in ažuriranje dokumenta 

z letnimi akcijskimi načrti.  

 

Trenutno stanje v razvoju trajnostnega turizma ponuja predvsem priložnost za 

razmislek o primernosti trenutnih usmeritev turističnega razvoja in predstavlja 

izziv, ki lahko privede do številnih novih oblik turistične ponudbe in z nadgradnjo 

večletnega trajnostnega razvoja naše destinacije. 

Ugotavljamo, da je kriza predvsem priložnost za destinacijo Radlje ob Dravi, saj 

obiskovalcem že ponujamo zeleno, neokrnjeno naravo, domačnost in lokalno 

ponudbo, brez masovnega prihoda turistov. Številna priznanja in nazivi pa so 

zgolj potrditev, da je vizija razvoja turizma Občine Radlje prava, saj je že 

vseskozi usmerjena v trajnostno in zeleno doživetje v sožitju z lokalnim 

prebivalstvom.  

Po Sprejetju Strategije trajnostnega razvoja turizma Slovenije se bodo cilji in 

ukrepi ustrezno revidirali. Sprejet in potrjen Akcijski plan ukrepov v projektu 

Slovenia Green pa se v destinaciji Radlje ob Dravi oblikuje s ključnimi deležniki 

in s člani Zelene ekipe na letni ravni in bo rdeča nit Strategije trajnostnega 

razvoja turizma Radlje ob Dravi.  
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 Razgovori s posameznimi ponudniki turističnih in športnih storitev na 

terenu, organizatorji prireditev ter s strokovnimi delavci občine Radlje 

ob Dravi 

 

 

 

 

 


