TRAJNOSTNO
POROČILO
Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi
za projekt »Slovenia Green«

Radlje ob Dravi je leta 2016 prejelo srebrni znak Slovenia Green Destination in tako postalo
ena izmed prvih 7 zelenih destinacij v Sloveniji. S pridobitvijo znaka smo se zavezali k
prizadevanjem za okolju in družbi prijazno destinacijo. Od pridobitve se vseskozi vključujemo
v aktivnosti, ki sledijo ciljem Zelene sheme slovenskega turizma.

NARAVA:



Prevod brošure »Doživite zeleni svet« v angleški in nemški jezik in posledično prevod
interpretativnih tabel v nemški jezik.
Pomoč pri izobraževanju turističnih podjetij o vplivu turizma na okolje – osveščanje in
motiviranje k ukrepom.

OKOLJE:










Spodbujanje rabe »vode iz pipe« med turističnimi podjetji.
Urejen dostop do naravnega kopališča za invalide.
Povečalo se je število koles za izposojo.
Zagotovila so se sredstva za nakup električnih koles.
V času od marca do konca septembra so bila nameščena stojal za kolesa pred
javnimi stavbami.
S celostno ureditvijo trškega jedra se bo povečal odstotek mestnih površin, ki so
namenjena pešcem.
Ureditev »Dravske kolesarski poti«
Ureditev številnih pohodnih poti.
Meseca aprila se vsakoletno izvede »Čistilna akcija«, ki se je udeleži povprečno
19,2% vseh prebivalcev destinacije Radelj ob Dravi.

IDENTITETA IN KULTURA







Prevod brošura »Doživite zeleni svet« v nemški in angleški jezik.
Razvil se je spominek Radelj ob Dravi v sodelovanju z lokalnimi ponudniki.
Pripravil se je osnutek kulinarične strategije, ki v prehodnem obdobju služi dodelavi
kulinarične strategije, Okusi Rad'mam Radlje.
Vsi lokalni turistični vodniki so se udeležili izobraževanja in podpisali »Kodeks«.
Sklop prireditev »Radeljska srečanja« z osrednjo prireditvijo »Hmeljarski likof«.
2018 se je v celoti celostno ocvetličil kraj, center Radelj ob Dravi, namestile in
zamenjale so se vse ograje, ki so jih nadomestila lesene ograje.

TURIZEM IN POSLOVANJE







Povečalo se je število nastanitvenih kapacitet (glamping in Vuhred).
Spodbujali in omogočali 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«.
Radlje ob Dravi je ena izmed štirih občin v Sloveniji, ki organizira
mednarodni festival »Igraj se z mano«.



Od leta 2018 smo vključeni v festival dogajanj »Drava festival«

DESTINACIJA IN VARNOST


Začetek priprav za akcijski načrt za dvoletno obdobje. Izvajanje posnetka stanja, v
katero je vključeno tudi lokalno prebivalstvo in ključni deležniki pri razvoju turizma v
kraju.

Kratko vsebinsko poročilo
-

-

-

-

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).
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.
Podporne dejavnosti za razvoj in pospeševanje turizma
Ažurno informiranje 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.
Promocijske dejavnosti
Predstavitev na sejmih in dogodkih: Natour Alpe-Adria 2018, Narava in zdravje.
Razni članki (Zarja, Lupa, Ekodežela).
Kraj z zelenim USP- jem predstavljen v oddaji ”Na lepše”.

