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16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 

28/2016, 35/2017),  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se seznani o 

izvedenih aktivnostih na projektu »Slovenia Green« in z 

akcijskim načrtom ukrepov za spodbujanje trajnostnega 

razvoja turizma v občini Radlje ob Dravi.  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme in potrdi 

Poročilo Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi za leto 

2018, projekt »Slovenia green« 

 

OBRAZLOŽITEV: Občina Radlje ob Dravi izvaja aktivnosti v zvezi s 

projektom »Slovenia green«, h kateremu je občina 

pristopila v letu 2015. V letu 2017 je izvajanje projekta 

prenesla na Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi. V 

Priročniku za pridobitev znaka Slovenia green je 

navedeno, da se o uresničevanju ukrepov in Zeleni 

shemi najmanj 1 krat letno poroča v občinskem svetu. 

 

mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

 
 

Priloge: 

- Poročilo Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi za leto 2018, projekt »Slovenia 

green« 

- predlog sklepa. 

  



 

 

 

PREDLOG SKLEPA ! 

 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radije ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017) je 

Občinski svet Občine Radije ob Dravi na svoji 27. redni seji, dne 29.10.2018, sprejel 

 

 

 

S  K  L  E  P 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil o izvedenih aktivnostih na projektu 

»Slovenia Green« in z akcijskim načrtom ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja 

turizma v občini Radlje ob Dravi.  
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Občinski svet Občine Radije ob Dravi na svoji 27. redni seji, dne 29.10.2018, sprejel 
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Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme in potrdi Poročilo Javnega zavoda ŠKTM 

Radlje ob Dravi za leto 2018, 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 osnova 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.  

Občina je ob vstopu v certifikacijsko shemo imenovala Zelenega koordinatorja in oblikovala 

Zeleno ekipo. V času od vstopa v projekt je občina, oziroma Zelena ekipa izvedla vrsto v shemi 

predvidenih aktivnosti: 

 Podpisala Zeleno politiko. 

 Organizirala posvet za zasebne ponudnike. 

 Zbrala potrebne podatke, dokazila in oblikovala odgovore v skladu s standarnom 

Slovenia Green Destination. 

 Seznanila prebivalce in zasebnike s potekom projekta in pomenom razvoja 

trajnostnega turizma. 

 Pripravila vsakoletno poročilo o izvedenih aktivnostih.   

Akcijski načrt ukrepov je pripravljen na podlagi priporočila ocenjevalcev, ki ga turistična 

destinacija Radlje ob Dravi prejela s strani ocenjevalcev.  

Destinacija je bila s strani cerificiranega ocenjevalca ocenjena v petih kategorijah. Rezultati 

presoje za občino Radlje ob Dravi:  

 Narava – 8,4,  

 Okolje – 7,9  

 Identiteta in kultura – 7,6,  

 Turizem in poslovanje – 7,2 in  

 Destinacija in varnost – 8,6.  

Ocene so na lestvici od 1 do 10.  

Na podlagi vnesenih podatkov je destinacija prejela srebrni znak Slovenia Green Destination.  

 

 

 

 



                         
 

Nadaljnje aktivnosti: 

V obdobju do naslednjega ocenjevanja, ki bo v letu 2019, mora destinacija spremljati stanje 

na področjih, kjer je bila dobro ali zelo dobro ocenjena ter sprejemati ukrepe za ohranitev le 

tega oziroma izboljšanje. Na področjih, kjer so bila izdana priporočila oziroma je bila 

destinacija slabše ocenjena, pa je dolžna sprejeti ukrepe oziroma akcijski načrt za trajnostni 

razvoj turizma v občini.  

Vsakoletno je bilo izdelano destinacijsko poročilo, ki je vsebovalo aktivnosti in kazalnike, ki jih 

redno spremljamo na področju razvoja turizma ter kratko vsebinsko poročilo.  

Akcijski načrt ukrepov z izvedenimi aktivnostmi pri projektu Slovenia Green po 

posameznih področjih: 

NARAVA: 

 Prevod Vodne učne poti Dobrava, Učnega sadovnjaka in Čebelarske poti v tuje jezike; 

angleščina in / ali nemščina. 

 Pomoč pri izobraževanju turističnih podjetij o vplivu turizma na okolje – osveščanje in 

motiviranje k ukrepom. 

OKOLJE: 

 Spodbujanje rabe vode med turističnimi podjetji. 

 Omogočen je dostop do naravnega kopališča za invalide. 

 Povečali smo število koles za izposojo, »projekt recycle bicycle«. 

 Zagotovljena so sredstva za nakup električnih koles. 

 V času od marca do konca septembra so nameščena stojala za kolesa pred javnimi 

stavbami. 

 S celostno ureditvijo trškega jedra bomo povečali odstotek mestnih površin, ki so 

namenjena pešcem. 

IDENTITETA IN KULTURA 

 Prevedla se je brošura «Doživite zeleni svet« v nemški in angleški jezik.  

 Do konca 2018 se bo razvil tipični spominek Radelj ob Dravi, v sodelovanju z lokalnimi 

ponudniki. 

 Pripravil se je osnutek kulinarične strategije, ki nam bo v prehodnem obdobju služil 

do izdelave kulinarične strategije.  

 

 



                         
 

TURIZEM IN POSLOVANJE 

 Povečalo se je število nastanitvenih kapacitet (glamping in Vuhred). 

 Spodbujali in omogočili smo izobraževanja in svetovanja za mikro, mala in srednja 

(turistična) podjetja.  

 Sodelovanje pri projektu »Turizmu pomaga lastna glava«, Osnovna šola Radlje. 

 Izvajanje projekta »Prvi koraki v svet turizma« v vrtcih. 

 Dokončanje projekta »Po mejah občine«.   

DESTINACIJA IN VARNOST 

 Pripravljati se je začel akcijski načrt za dvoletno obdobje. Izvaja se posnetek stanja, v 

katero je vključeno tudi lokalno prebivalstvo in ključni deležniki pri razvoju turizma v 

kraju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

Kratko vsebinsko poročilo 

1. Certifikati in nazivi: 

- Znak kakovosti Slovenia Green Silver; 

- Združenje Drauwegwirte, kot prvi slovenski nastanitveni obrat; 

- Certifikat ADFC za Marenberški mladinski hotel (nemški certifikat za kolesarjem 

prijazen hotel); 

- Tretje mesto v ocenjevanju kraja v projektu ”Skrita turistična patrulija” 

- Priznanje Moja dežela lepa in gostoljubna, 2. mesto v kategoriji manjša mesta (TZS). 

 

2. Razvojne dejavnosti 

- Vodenje in analiza evidenc za profiliranje uporabnikov TIC-a.  

- Podpisan dogovor o sodelovanju z zunanjim svetovalcem za turizem, z gospodom 

Marjanom Hribarjem za dveletno obdobje.  

- Zaposlitev svetovalca za področje turizma v JZ ŠKTM –ju. 

 

3. Podporne dejavnosti za razvoj in pospeševanje turizma 

- Ažurno informiranje za turističnih ponudnikov o tržnih priložnostih in aktivno 

vključevanje le-teh v oblikovanje lokalne kulinarične strategije. 

- Strokovna podpora lokalnim turistični društvom v kraju, v smislu vsebinske, 

organizacijske in infrastrukturne podpore.  

- Podpora ponudnikom lokalnih spominkov in produktov z zagotovitvijo stojnic po 

dostopnih cenah in možnost prodaje na festivalih, sejmih, prireditvah in drugih 

turističnih dogodkih. 

 

4. Promocijske dejavnosti 

- Predstavitev na sejmih in dogodkih: Natour Alpe-Adria 2018 

- Razni članki (Zarja, Lupa, Ekodežela). 

 

 



                         
 

O vseh nadaljnih aktivnostih v okviru projekta bo občinski svet obveščen. Prav tako bomo 

občinski svet seznanili s predlaganim akcijskim planom, ki ga bomo pripravili po ponovni 

presoji.  

Pripravila: 

Zelena koordinatorka: 

Dominika Karlatec, dipl. vzg.  

                                                                                                               Direktor JZ ŠKTM:  

Damjan Cvetko, prof.  

 


