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16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV štev. 28/16, 35/17 in 11/19)  

 

PREDLOG SKLEPA:  
 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 

sprejme in potrdi poročilo Občine Radlje 

ob Dravi za leto 2020 za  projekt »Slovenia 

Green. 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Občina Radlje ob Dravi izvaja aktivnosti v zvezi s projektom »Slovenia Green«, za 

katerega je v maju 2019 prejela ponovni srebrni znak, ki velja do marca 2022. V 

priročniku za pridobitev znaka je navedeno, da se o uresničevanju ukrepov in Zeleni 

shemi 1 krat letno poroča v občinskem svetu. 
 

 

Pripravila: Nives Čavnik, višji svetovalec III                               Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK                                                                       
Pregledala:  
Mag. Katja Burja Kotnik 

Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 

 

Direktorica OU 

Marjana Švajger  

 
Priloge: 

- Poročilo Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 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 2020 za projekt »Slovenia Green«. 
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Občina Radlje ob Dravi je v letu 2016 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma – 

Slovenia Green Destination (SGD), katere namen je s praktičnim in učinkovitim 

orodjem uvajati in pospeševati trajnostne poslovne modele v slovenski turizem ter 

krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Projekt poteka pri Slovenski turistični 

organizaciji v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim 

akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom trajnostnega turizma GoodPlace, ki je 

objavil Poziv za destinacije za pridobitev znaka/certifikata Slovenia Green Destination 

(poziv), na katerem je bila občina uspešna. 

V letu 2019 je bila destinacija Radlje ob Dravi ponovno ocenjena in prejela znak 

Slovenia Green silver.  

Dejstvo je, da je turizem med panogami, ki bodo najbolj močno čutile negativne 

posledice širitve koronavirusa. Najbolj prizadeti v turizmu so organizatorji dogodkov, 

hoteli in ostale nastanitve ter t.im. city-break destinacije in destinacije z bolj izrazito 

sezonsko ponudbo.  

Strogi ukrepi, ki se izvajajo za zajezitev širitve virusa, so nujni in ključnega pomena za 

čim prejšnjo stabilizacijo položaja, hkrati pa vplivajo na zastoj svetovnega 

gospodarstva, še posebej turizma. Hitrost in velika razsežnost širitve virusa ter 

posledično zastoj v skoraj vseh sferah življenja prinaša izjemno kompleksnost in 

negotovost pri napovedih vpliva situacije na prihodnjo turistično dejavnost.  

Na podlagi navedenega bomo v primeru stabilizacije razmer v letu 2021 nadaljevali 

vse aktivnosti iz sprejetega APU 2019, največ aktivnosti pa načrtujemo za izdelavo 

«Trajnostne strategije razvoja turizma v Občini Radlje ob Dravi« (posveti, ankete,…).   

APU se bo ponovno revidiral in dopolnil do 31. 1. 2021.  

 

 

Aktivnosti v letu 2020 bomo predstavili v kazalnikih in glede na sprejet APU iz leta 2019: 

1. Destinacijski management. 

16. decembra 2019 so se, kot je bilo sprejeto v APU 2019, naloge projekta Slovenia 

Green prenesle na Občino Radlje ob Dravi.  

Za Zelenega koordinatorja se je imenovala mag. Maša Peteržinek, ki jo zaradi 

porodniškega dopusta nadomešča ga. Nives Čavnik.  

V letu 2020 se je spremenila tudi sestava članov Zelene ekipe, in sicer je sestava 

sledeča: 

- 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 se je udeleževal vseh srečanj, delavnic, predavanj, izobraževanj v 

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

Zelene ekipe.  

 



2. Narava in pokrajina 

JP KIČ, ki je zadolženo za odstranjevanje tujih invazivnih rastlinskih vrst, redno in sproti 

obvešča Zelenega koordinatorja. Ob morebitnem pojavu bi se takoj obvestilo širšo 

javnost, preko socialnih omrežij in tednika Novičkarja. V letu 2020 ni bilo zaznanih tujih 

invazivnih vrst.  

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

in plakatiranju. Morebitne kršitelje se opozori ali ustrezno kaznuje. Prav tako se vodi 

evidenca o morebitnih kršitvah in pogostosti plakatiranja. Kršitev na tem področju 

nismo zaznali.  

 

3. Okolje in podnebje. 

Vzpostavitev skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve 

na območju cerkvenega trga v naselju Radlje ob Dravi: 

Občina Radlje ob Dravi je v okviru projekta preuredila širše območje 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 je izvedla z namenom izboljšanja pogojev za pešce in kolesarje (večja prehodnost 

in dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav, povečanje širine površin). Projekt 

se je zaključil v letošnjem letu. 

 

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. Za 

odsek dravske kolesarke poti med Radljami ob Dravi in naseljem Vas so  bila v letu 2020 

pridobljena zemljišča, v zaključku pa je tudi izdelava projektne dokumentacije. 

Izgradnja je planirana med leti 2021 in 2023. Projekt sofinancira Evropska unija in 

Republika Slovenija na podlagi Dogovora za razvoj regij. 

 

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. 

 

Ločevanje odpadkov: 

Vsem prebivalcem je omogočena možnost ločenega zbiranja odpadkov. 

Prav tako je župan Občine Radlje, mag. Alan Bukovnik, podpisal Zavezo o zmanjšanju 

plastičnega pribora v Občini Radlje ob Dravi. Kot ukrep se vsa društva in institucije, ki 

v času občinskih prireditev »Radeljska srečanja« organizirajo prireditve, ustrezno 

finančno nagradi, kar je sprejeto tudi v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za občinske 

prireditve “Radeljska srečanja”, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter 

promocijo Občine Radlje ob Dravi v času občinskega praznika Občine Radlje ob 

Dravi. 

 

4. Kultura in tradicija 

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«. 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. Občina se je  prijavila na javni poziv za izbor operacij za izvajanje 

strategije LAS Mislinjske in Dravske doline za sofinanciranje iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. Za projekt je izdelana projektna dokumentacija. Nadaljevanje 

projekta je predvideno za leto 2021 do leta 2023. 

 

5. Družbena klima 

Zaradi ukrepov za omejitev širjenja virusa Covid – 19 vse aktivnosti v letu 2020 niso bile 

realizirane in se prenesejo v leto 2021. Finančnih posledic za projekt to ne predstavlja.   

Sodelovanje s skupnostjo se je v letošnjem letu prilagodilo trenutnim razmeram.   

Pomembno se nam je zdelo, da nam občani tudi v letu 2020 lahko predajo svoja 

mnenja, pobude, ideje in vprašanja, zato smo na spletni strani občine pripravili 

»zavihek« POBUDE IN PREDLOGI. 

Z novim turističnim produktom ITP "Zelena doživetja graščaka Marenberškega ob reki 

Dravi" bo v destinaciji zagotovljeno in turistom ponujen obisk skozi celo leto. Prav tako 

se bo s pomočjo prireditev na lokalnem in regijskem nivoju skrbeli za desezonalizacijo. 

 



6. Poslovanje turističnih podjetij 

Oblikovan in sprejet je bil Kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike. 

Obnovljeni in podaljšani sta bili dve licenci za turističnega vodnika turističnega 

območja destinacije Radlje ob Dravi.  

 

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.  

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.  

Občina je v letošnjem letu v lastnino pridobila kozolec, ki je po Odloku o razglasitvi 

nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi 

naveden kot kulturni spomenik. Kozolec bo iz lokacije na Maistrovi ulici prestavljen na 

novo lokacijo. Del kozolca bo namenjen preši in drobljenju sadja (protokolarni del) s 

prikazom dejavnosti predelave sadja, drugi del pa bo zastekljen in namenjen tehnični 

dediščini – starodobniki. V letu 2020 je bil opravljen odkup kozolca, ki ga je potrebno 

prestaviti na novo lokacijo. 

 

 

ZAKJUČEK 

 

V letu 2020 se je dinamika našega dela zaradi sprejetih ukrepov za omejevanje širjenja 

virusa Covid – 19 kar precej spremenila. V danih razmerah smo se trudili izpeljati vse 

aktivnosti, ki so bile mogoče. Kljub vsemu smo nekatere aktivnosti morali prestaviti na 

prihodna leta, ko se bodo razmere normalizirale. 

 

Destinacija bo še naprej spremljala stanje na področjih, ki so bila dobro ali zelo dobro 

ocenjena ter sprejemala ukrepe za ohranitev le tega oziroma izboljšanje. Na 

področjih, kjer so bila izdana priporočila oziroma je bila destinacija slabše ocenjena, 

pa je že sprejela ukrepe oziroma akcijski načrt za trajnostni razvoj turizma v občini.  

Vsakoletno je izdelano destinacijsko poročilo, ki vsebuje aktivnosti in kazalnike, ki jih 

redno spremljamo in evalviramo na področju razvoja turizma ter kratko vsebinsko 

poročilo.  

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. 

V letu 2020 smo lahko še posebej ponosni, da je Radlje ob Dravi na tekmovanju »MOJA 

DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA« prejelo 2. mesto med manjšimi kraji v Sloveniji in se 

vnovič zarisalo na turistični zemljevid Slovenije. Iz leta v leto se trudimo, da naš kraj 

postaja bolj prijeten in bolj prijazen. Postopno umikamo promet iz središča kraja, veliko 

pozornosti namenjamo projektom trajnostne mobilnosti ter trajnemu, zelenemu in 



butičnemu turizmu. Zavedamo se, da je urejeno in gostoljubno okolje sestavina 

sonaravnega turizma in nenadomestljivi del turistične ponudbe.  

Tudi v letu 2021 bo občinski svet obveščen o vseh nadaljnih aktivnostih v okviru 

projekta. Prav tako bomo občinski svet vsakoletno seznanili s predlaganim akcijskim 

planom in vsebinskimi poročili in izvedenimi aktivnostmi v okviru projekta Slovenia 

Green.   

 

 

Pripravila: 

Zelena koordinatorka: 

Nives Čavnik, višji svetovalec III 

                                                                                                                                  

 

 

 


