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Overview

Action plan period: 11-03-2018 to 11-03-2018

Status overview: 12-11-2019

Criteria involved: 30

Criteria with all tasks completed: 2

2 28

Tasks involved: 31

Tasks completed: 2

2 29

Sustainability coordinator: Dominika Karlatec

Staff members involved: Dominika Karlatec,

Staff hours planned: 839

Financial resources planned: 1314837 USD

   0. Podatki o destinaciji
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Sustainability Good Practice Story

Responsible Start / End USD Hours   

0.14 PRIMER DOBRE PRAKSE - TRAJNOSTNI TURIZEM

  A. Predstaviti primer dobre prakse, Vodni park Radlje ob Dravi 

Do konca marca zagotoviti finančna sredstva za prevod primera dobre prakse, zelenega

USP-ja, Vodnega parka Radlje ob Dravi.

Dominika Karlatec; /

03-11-2020

250 20   

 

   1. Destinacijski management

Predanost in organizacija

1.1 Koordinator za trajnostni razvoj na področju turizma

  A. ZELENA EKIPA 

Zelena ekipa se vsaj štiri krat letno sreča na sestankih, sicer pa se vse aktivnosti sprotno

obveščajo po elektronski pošti ali preko telefonskih pogovorov. S posameznimi člani pa

tudi na individualno krajših sestankih.

Dominika Karlatec; 28-02-2019 /

03-11-2020

0 100   

 

1.2 Strukture upravljanja

  A. Strukture upravljanja 

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, ki skrbi za trajnostni turizem v destinaciji, se prenese na

Občino Radlje ob Dravi

Dominika Karlatec; 28-02-2019 /

03-11-2020

0 0   

 

1.3 Vizija

  A. Strategija razvoja trajnostnega turizma 

V sodelovanju z deležniki bo do konca 2021 destinacija izdelala vizijo turističnega

razvoja, ki bo vključevala trajnostna načela.

Dominika Karlatec; 28-02-2019 /

31-12-2021

10000 250   
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1.4 Usposobljen zeleni koordinator z zeleno ekipo

  A. Usposabljanja zelenega koordinatorja 

Zeleni koordinator se bo udeleževal vseh srečanj, delavnic, predavanj, izobraževanj v

okviru zelene sheme. Po potrebi se bodo navedenih aktivnosti udeleževali tudi ostali

člani Zelene ekipe.

Dominika Karlatec; 28-02-2019 /

31-01-2020

250 85   

 

1.5 Sodelovanje s turističnim sektorjem

  A. Okrepiti sodelovanje s turistični sektorjem 

V prihodnjem obdobju okrepiti sodelovanje s turističnim sektorjem tudi v smislu

promocije da dogodkih in sejmih, saj s tem ne le okrepimo mreženje med turističnimi

ponudniki, temveč imamo možnost prepoznati primere dobrih praks. Prav tako na

sejemskih dogodkih poskrbeti za inovativen pristop predstavitve destinacije.

Dominika Karlatec; 28-02-2019 /

30-04-2020

150 24   

 

Načrtovanje in razvoj

1.8 Strategija razvoja turizma

  A. Izdelava strategije razvoja turizma 

V prihodnjem obdobju, do konca 2020 pričeti z aktivnostmi za pripravo strategije

trajnostnega turizma.

Dominika Karlatec; 28-02-2019 /

31-01-2020

200 0   

 

1.9 Preglednost in uresničevanje

  A. Vključenost deležnikov v izdelavo strategije 

Poskrbeti, da bodo vsi deležniki vljučeni v strategijo razvoja turizma, na posvetih,

delavnicah in okroglih mizah. Predvidevamo tri srečanja.

Dominika Karlatec; /

31-12-2020

240 30   

 

1.10 Načrt trajnostnega razvoja turizma

  A. Akcijski načrt 

Občinski svet dva krat letno seznaniti z aktivnostmi na projektu, ter tako poskrbeti za

pretočnost informacij, kar pa je podlaga za ustrezno pripravo predloga občinskega

proračuna.

Dominika Karlatec; 28-02-2019 /

31-12-2019

0 16   
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Spremljanje in poročanje

1.15 Pregled in evaluacija

  A. Pregled in evalvacija 

Člani "Zelene ekipe " se bodo v prvem polletju sestali, skupaj pregledali uresničevanje

ciljev, si razdelili naloge in skupaj sprejeli t.i. "popravne ukrepe"

/

30-06-2020

0 10   

 

   2. Narava in pokrajina

Narava in njeno ohranjanje

2.3 Eksotične živali in rastline

  A. Spremljanje tujih invazivnih vrst in evidenca in ukrepi za njihovo širjenje 

Zelena ekipa je odločila, da je JP KIČ, ki je zadolženo za odstranjevanje tujih invazivnih

rastlinskih vrst, redno in sproti obveščalo Zelenega koordinatorja. Dogovor je, da se bo o

morebitnem pojavu takoj obvestilo širšo javnost, preko socialnih omrežij in tednika

Novičkarja. Po potrebi se z občinskega proračuna zagotovijo dodatna sredstva za

ustrezno zajezitev tujih invazivnih vrst.

Dominika Karlatec; /

31-12-2020

0 12   

 

Krajina in slikovitost

2.8 Krajina in slikovitost

  A. Oglaševanje na javnih prostorih 

V občini se redno spremlja in kontrolira dosledno upoštevanje uredbe o oglaševanju in

plaketiranju. Morebitne kršitelje se opozori ali ustrezno kaznuje. Prav tako se vodi

evidenca o morebitnih kršitvah in pogostosti plaketiranja. Po potrebi se sprejmejo

ustrezni ukrepi.

/

30-11-2019

0 0   

 

   3. Okolje in podnebje

Raba zemlje in onesnaženje
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3.2 Onesnaženje zraka

  A. VZPOSTAVITEV SKUPNEGA PROMETNEGA PROSTORA KOT

EKSPERIMENTALNE PROMETNE UREDITVE NA OBMOČJU

CERKVENEGA TRGA V NASELJU RADLJE OB DRAVI 

Občina Radlje ob Dravi v okviru projekta načrtuje preureditev širšega območja

cerkvenega trga, ki vključuje razširitev območij za pešce na način, da se uvede skupni

prometni prostor, ki hkrati omeji motoriziran promet. Območje v izmeri 1.158 m²

obsega odsek Mariborske ceste, ki vključuje prostor med križiščem s Partizansko ulico

in križiščem (prav tako) z Mariborsko cesto. Namen projekta je vzpostavitev skupnega

prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve na območju cerkvenega

trga v centru Radelj ob Dravi. Gre za prvo izvedbeno fazo ureditve atraktivnega

mestnega jedra vzdolž Mariborske ceste, sklopa ukrepov, ki ga v okviru Strateškega

stebra 2: Celovita podpora hoji vključuje Celostna prometna strategija Občine Radlje ob

Dravi. Ureditev se bo izvedla z namenom izboljšanja pogojev za pešce in kolesarje

(večja prehodnost in dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav, povečanje širine

površin). V okviru projekta se načrtuje: • ureditev utrjenih površin (asfalt, granitne

kocke in terazzo), • ustrezna prometna signalizacija, • krajinska ureditev – zasaditev

dreves, trate in grmovnic, • postavitev urbane opreme, • namestitev razsvetljave in •

sistem označevanja za promocijo hoje kot potovalnega načina. Projekt se zaključi

predvidoma decembra 2019

Dominika Karlatec; /

31-12-2019

127755 0   

 

Trajnostna mobilnost
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3.10 Mehka mobilnost

  A. KOLESARSKA POVEZAVA RADELJ OD DRAVI Z NASELJI VAS,

BREZNO, PODVELKA, OŽBALT IN VURMAT 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v drugem povabilu Dogovora za

razvoj regij pripravilo izhodišče financiranja gradnje regionalnih kolesarskih povezav za

zagotavljanje trajnostne mobilnosti na prednostni naložbi 4.4. Med ukrepi na nivoju

kolesarskega omrežja ima Občina Radlje ob Dravi opredeljeno projekt izgradnje

Dravske kolesarske poti. Pomen te kolesarske povezave je v CPS-u opredeljen kot:

»Načrtovani projekt izgradnje Dravske kolesarske poti, ki bo omogočal povezovanje

Radelj ob Dravi z naselji v Dravski dolini. Z realizacijo projekta se bo z varno

kolesarsko povezavo med seboj povezalo dve občini v Dravski dolini (Radlje ob Dravi

in Podvelko), ter manjših pet naselji ob reki Dravi z medobčinskim središčem Radljami

ob Dravi. Predvidena ureditev kolesarska povezava je razdeljena na 5 odsekov: ODSEK

1: Predvidena ureditev kolesarske povezave je med Radljami ob Dravi in Vasjo. Dolžina

odseka, ki je predviden kot novogradnja, je okrog 1.500 m. Projekt sofinancira Evropska

unija na podlagi Dogovora regij. Vrednost projekta za občino Radlje ob Dravi je

498.980,00 eurov. Od tega občina prejmemo 85 % evropskih sredstev, njena lastna

sredstva pa predstavljajo DDV. Projekt se zaključi predvidoma decembra 2021

Dominika Karlatec; /

31-12-2021

498980 0   

 

3.11 Javni prevoz

  A. SPODBUJANJE BREZPLAČNEGA JAVNEGA PREVOZA 

Občina Radlje ob Dravi vsakoletno omogoči brezplačen organiziran šolski prevoz vsem

osnovnošolcem na matični in podružničnih Osnovnih šolah. V občini se skozi vso leto

izvaja projekt "Prostofer", ki starejšim osebam omogoča brezplačen prevoz po opravkih.

Prav tako imajo vsi obiskovalci možnost brezplačnega prevoza na osrednjo prireditev

Krajevne skupnosti Radlje, to je 1. maja.

Dominika Karlatec; /

31-01-2021

314500 0   

 

Odpadki in njihova predelava

3.15 Ločevanje odpadkov

  A. Enkrat letno organizirati za vse prebivalce možnost kosovne in nevarne odpadke

Vsem prebivalcem omogočiti vsaj enkrat letno možnost ločenega zbiranja odpadkov.

Dominika Karlatec; 28-02-2019 /

28-02-2019

0 0   
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Energija in podnebne spremembe

3.17 Spremljanje rabe energije

  A. OSVEŠČANJE K RACIONALNI RABI ENERGIJE 

Večgeneracijski center bo spremljal potrebe lokalnega prebivalstva in podjetnikov in bo

skrbel za evidence. Na podlagi izkazanih potreb bo 1x na leto seznanil zainteresirane z

aktivnostmi svetovalca iz EKO sklada, ki ima svojo pisarno v Vuzenici in pokriva tudi

naše območje za svetovanje.

Dominika Karlatec; /

31-12-2020

0 0   

 

Prilagajanje na podnebne spremembe

3.20 Osveščanje o podnebnih spremembah

  A. Posveti in okrogle mize o osveščanju o podnebnih spremembah 

JZ ŠKTM bo najmanj enkrat letno organiziral javne posvete, oziroma okrogle mize na

temo osveščanja o podnebnih spremembah, pri čemer bo k sodeovanju povabil vse

deležnike v destinaciji.

28-02-2019 /

31-12-2019

250 12   

 

   4. Kultura in tradicija

Kulturna dediščina
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4.1 Ohranjanje kulturne dediščine

  A. CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z

GOZDOVI 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je 23. 1. 2017 na svoji 17. redni seji potrdil

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Center sonaravnega in

trajnostnega gospodarjenja z gozdovi«. Projekt se zaključi predvidoma decembra 2022

Skupaj s Prosilvo Slovenija, Koroškim pokrajinskim muzejem in Pahernikovo ustanovo

imamo vizijo postaviti center, v katerem bo prikazan zgodovinski razvoj sonaravnega,

trajnostnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi in bo učilnica prihodnjega

razvoja. Z investicijo bomo pridobili urejen del pritličja objekta Dvorec Mahrenberg,

kjer bo muzej in nov paviljon ob dvorcu z vsebinami Centra sonaravnega in trajnostnega

gospodarjenja z gozdovi. Paviljon: Večji del objekta je predviden kot večnamenski

prostor, namenjen raznim prireditvam, razstavam in drugim dogodkom. Severni del

objekta je namenjen servisnim prostorom, in sicer pisarni, čajni kuhinji in sanitarijam.

Zasnovan je v leseni izvedbi pravokotnih tlorisnih dimenzij 16,20 m x 9,70 m in ni

podkleten. Muzej v Dvorcu Mahrenberg: Celotna površina muzeja je namenjena

razstavnemu in predstavitvenemu prostoru. Vsi predvideni prostori so zasnovani

večnamensko. Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj

podeželja v okviru Leader projektov pod okriljem Lokalne akcijske skupine Mislinjske

in Dravske doline.

Dominika Karlatec; /

31-12-2022

223432 0   

 

Ljudje in tradicija

4.4 Nesnovna dediščina

 

A. Hmeljarski likof 

Vsakoletno nadaljevati z organizacio hmeljarsega likofa in na ta način ohranjati

nesnovno dediščino. Vključevati tako lokalna društva, kot dogodek tudi promovirati za

vse obiskovalce. K sodelovanju povabiti tudi Avstrijske goste.

Dominika Karlatec; 28-02-2019 /

28-02-2019

7000 80   

 

   5. Družbena klima

Sodelovanje s skupnostjo
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5.11 Zadovoljstvo prebivalstva

  A. Anketiranje prebivalstva 

Vsako leto opraviti anketiranje prebivalstva, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo

Radlje, Vuhred, Sv. Anton in Remšnik.

Dominika Karlatec; /

31-10-2020

80 80   

 

Lokalna ekonomija

5.14 Promocija lokalnih produktov in storitev

  A. Promocija lokalnih produktov in storitev 

Skupaj z lokalnimi ponudniki (Marjana Viltužnik, Lucija Gosak) razviti lokalni

turistični produkt in vključiti brand Rad mam Radlje. Prav tako v aktivnost vključiti

podjetje Partner d.o.o., ki bo na tržišče poslal nov turistični produkt "Srečne zgodbe za

družine", v okviru katerega se bo vzporedno razvijal tudi turistični spominek. V

sodelovanju z lekarno Lekovita v TIC-u gostom ponuditi izdelke iz hmelja, saj je v

Radljah ob Dravi največji nasad hmelja v enem kosu.

Dominika Karlatec; /

30-06-2020

250 0   

 

Družbeni vplivi

5.19 Sezonskost

  A. DESEZONALIZACIJA 

Z novim turističnim produktom ITP "Srečne zgodbe za družine" bo v destinaciji

zagotovljeno in turistom ponujen obisk skozi celo leto. Prav tako bomo s pomočjo

prireditev na lokalnem in regijskem nivoju skrbeli za desezonalizacijo.

Dominika Karlatec; 01-05-2020 /

31-12-2021

0 0   

 

   6. Poslovanje turističnih podjetij

Vključevanje turističnih podjetij
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6.1 Trajnostne sheme

  A. PRIDOBITEV ZNAKA 

Lokalna turistična podjetja bomo tako vsebinsko, kot podpora pri prijavi na ustrezne

razpise pomagali pri pridobitvi znakov k shemi in pridobivanju znakov.

Dominika Karlatec; /

30-06-2020

0 0   

 

6.3 Raba vode

  A. POSVET ZA LOKALNA TURISTIČNA PODJETJA 

Za lokalna turistična podjetja bomo organizirali posvet za zmanjšanje rabe vode, prav

tako bomo na spletni strani Zelene destinacije javno objavili podatke o lokalnem

turističnem podjetju o zmanjšanju porabe vode

Dominika Karlatec; /

31-03-2021

0 0   

 

6.7 Pravično in enakopravno zaposlovanje

  A. PRAVIČNO IN ENAKOMERNO ZAPOSLOVANJE 

Turistična podjetja bomo še naprej spodbujali k: a) sledenju nacionalni zakonodaji na

področju varstva pri delu, b) izplačevanju plač v skladu s kolektivnimi pogodbami, c)

pravični trgovini, d) enakopravnosti pri zaposlovanju in e) nudenju priložnosti za

usposabljanje.

Dominika Karlatec; /

31-12-2020

0 0   

 

6.8 Kodeks za turistične vodnike

  A. IZOBRAŽEVANJA ZA VODNIKE 

Do februarja 2020 bomo izobraževanje ponudili vsem zaposlenim v turizmu in članom

društev, ki se ukvarjajo z sekcijo turizma.

Dominika Karlatec; /

29-02-2020

0 0   
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6.9 Razvoj produktov

  A. OKROGLA MIZA 

"pRIMERI DOBRE PRAKSE" zA VSA TURISTIČNA PODJETJA ORGANIZIRATI

OKROGLO MIZO, NA KATERI BO GOSPA nATAŠA mIKEL PREDSTAVILA

PRIMER DOBRE PRAKSE "oKUSI rADOLCE"

Dominika Karlatec; /

29-02-2020

0 0   

  B. SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI 

Občina Radlje ob Dravi je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 19.2

»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi

skupnost«, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020. S podprto

investicijo bo občina prestavila kozolec na novo lokacijo, prav tako pa bo v Dvorcu

Mahrenberg za potrebe sadjarskega centra uredila prostore. CILJI -Nove turistične in s

turizmom povezane dejavnosti. -Ustvarjanje novih delovnih mest v občini.

-Rekonstrukcija kulturnih spomenikov. PRIČAKOVANI REZULTATI -Povečanje

turistične atraktivnosti Koroške razvojne regije. -Nova zaposlitev v ZC Zavod Radela, ki

bo upravljalec projekta. -Razvoj inovativnih produktov-produkti iz domačih jabolk.

Projekt se zaključi predvidoma decembra 2021

Dominika Karlatec; /

31-12-2021

130000 120   

 

Informacije in promocija

6.13 Informacije o trajnosti

  A. INFORMIRANJE JAVNIH MESTIH 

Na javnih mestih bomo informirali s piktogrami na smotrno uporabo vode na wc-jih,

zapiranju pipe in ugašanju luči. Prav tako bomo posebno pozornost namenili osveščanju

novega pravilnika o ločevanju odpadkov.

Dominika Karlatec; /

29-02-2020

0 0   

 

6.14 Interpretativne informacije

  A. INTERPRETATIVNE TABLE 

Ker so bile nekatere interpretativne table v tujih jezikih uničene ali dotrajane, bomo

poskrbeli za namestitev novih.

Dominika Karlatec; /

31-12-2019

1500 0   

 


