TRAJNOSTNO
POROČILO
2021

Destinacija Radlje ob Dravi je leta 2019 pri ponovni presoji potrdila srebrni znak Slovenia
Green Destination. S potrditvijo znaka smo se zavezali k nadaljnim prizadevanjem za okolju in
družbi prijazno destinacijo. Od potrditve se vseskozi vključujemo v aktivnosti, ki sledijo ciljem
Zelene sheme slovenskega turizma.

NARAVA:
•
•

Ažuriranje brošure »Doživite zeleni svet« 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.
Povečanje števila koles za izposojo.
Zagotovila so se sredstva za izposojo 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
20 % vseh vseh prebivalcev destinacije Radelj ob Dravi.

IDENTITETA IN KULTURA
•
•
•
•

•

Razvil se je spominek Radelj ob Dravi in protokolarno darilo.
Vsi lokalni turistični vodniki so se udeležili izobraževanja in podpisali »Kodeks«.
Sklop prireditev »Radeljska srečanja« z osrednjo prireditvijo »Hmeljarski likof«.
2018 – 2021 se je v celoti celostno ocvetličil kraj, center Radelj ob Dravi,
namestile in zamenjale so se vse ograje, ki so jih nadomestila lesene ograje,
koncept ocvetličenja se je po vzoru Radelj ob Dravi prenesel tudi v Vuhred in
na Remšnik.
Izšel zbornik Kulturna dediščina Radelj ob Dravi.

TURIZEM IN POSLOVANJE
•
•
•
•

Povečalo se je število nastanitvenih kapacitet (Omina hiška, PZA, glamping, Apartmaji
Kopnik in Vigred 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.
Dokončanje ITP projekta »Zelena doživetja graščaka Marenberškega«.

DESTINACIJA IN VARNOST
•

Sodelovali pri Strategiji za Pohorje.

•

Sprejetje Strategije trajnostnega razvoja turizma 2022 - 2027.

•

Sprejetje VIS 2022-2040.

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);
priznanje Moja dežela lepa in gostoljubna; 1. mesto v kategoriji manjša mesta (TZS)
Mladim prijazna občina.
Občina po meri invalidom.
Starosti prijazna občina.
Prostovoljstvu prijazno mesto.

Razvojne dejavnosti
Vodenje in analiza evidenc za profiliranje uporabnikov TIC-a, Vodnega parka in vseh
nastanitvenih kapacitet.
Vzpostavljen nov turistični produkt e-kolesa.
Postavitev temeljnega kamna za Center sonaravnega razvoja.
Projekt »Naša Drava«.

Podporne dejavnosti za razvoj in pospeševanje turizma
Ažurno informiranje turističnih ponudnikov o tržnih priložnostih in aktivno vključevanje
le-teh v oblikovanje Strategije in obveščanju o ukrepih v času Covid-19;
Strokovna podpora lokalnim turistični društvom v kraju, v smislu vsebinske,
organizacijske in infrastrukturne podpore;
Promocijske dejavnosti
Predstavitev na sejmih in dogodkih: Natour Alpe-Adria 2021, Narava in zdravje.
Razni članki (Zarja, Lupa, Ekodežela (2019 – 2021)).
Destinacija predstavljena v oddaji ”Na lepše” - 2021.
Radlje ob Dravi predstavljene v oddaji »Dobro jutro Slovenija – (2020).

