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Občina Radlje ob Dravi

Vljudno vabljeni v soboto, 
2. avgusta 2014, ob 13. 
uri na uradno odprtje 

prvega kopalnega jezera 
v Sloveniji ter odprtje 

kopalne sezone.
Na dan odprtja bodo z nami 
Pero Lovšin in Partizani,  Don 

Mentony band,  Pidži z bendom,  
Elvis Jackson, Skeebeep in 

DJ s SLO hiti.

Naš nadaljnji razvoj bo še naprej 
potekal v skladu z ohranjanjem 

čistega okolja in neokrnjene 
narave, ki bo tudi naslednjim 

generacijam nudila visoko 
kakovost življenja in bivanja.

Spoštovane občanke in občani Občine Radlje ob Dravi, 
podarjamo vam 

DRUŽINSKO SEZONSKO VSTOPNICO 
za kopalno sezono 2014.  Želimo si, da  skupaj prežimo čim 

več kopalnih užitkov. 

KOPALNO JEZERO 
Pravijo, da se sreča še podvoji, če jo deliš.
V viziji in strategiji Občine Radlje ob Dravi ste občanke in občani z nadpovprečno angažiranostjo in kot naključno izbrani 
anketiranci pri razmišljanju o razvojni priložnosti Občine Radlje ob Dravi postavili turizem na najpomembnejše mesto, in 
sicer s kar 68 %. 
V občini se zavedamo, da imamo z razvojem turizma velike možnosti, zato se z vsakim  projektom približamo tistemu, v 
čemer naši občani vidijo največ priložnosti. 
Po vsakem zaključenem projektu pridete na vrsto vi, občanke in občani, da izkoristite dane priložnosti ter prednosti za 
izboljšanje kakovosti življenja v občini.

Kopališče smo poimenovali VODNI PARK RADLJE OB DRAVI in bo od 
2. avgusta 2014  odprto vsak dan, od 10. do 20. ure.  



Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

Operacija »Kopalno jezero« je 
bila uspešno prijavljena za delno 
financiranje Evropske unije, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«, 
prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi«. Sofinancerska 
sredstva so v celoti namenska sredstva 
Evropske unije, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 
Gre za prvo naravno kopalno jezero 
v Sloveniji. Narava nam pomaga 
vzdrževati ravnovesje kopalnega jezera 
in vzpostavi biološki samoobrambni 
mehanizem. Skupna velikost kopalnega 
jezera znaša pribl. 3300 m2 vodne 
površine in 5500 m2 urejene okolice. 
Projekt »Kopalno jezero« zajema 
izgradnjo kopalnega jezera, čolnarne, 
nakup treh čolnov in postavitev treh 
glamping objektov. 

Pri kopalnem jezeru bo na plavalnem 
delu folija, ta del se sesa in čisti, izjema 
bo prijetna plaža pri neplavalcih, kjer 
bo nad folijo nasipan prod. S tem se 
bo zagotovil občutek prave plaže. Na 
mestih, kjer bodo nasajene rastline, 
bo uporabljen substrat, da bodo lahko 
rastline nemoteno rasle. Celotno 
kopalno jezero bo v sistemu folije, saj 
gre za zaprt sistem, ki bo nadzorovan s 
strani kakovosti vode in vdor zunanje 
vode bi uničil vodni biotop. Namenske 
cone kopanja in plavanja, plaže in 
hoje ter narave oz. rastlinja bodo 
pomensko ločene. 
Severni del  kopalnega jezera je 
oblikovan kot območje za neplavalce, 
na zahodu območja za neplavalce je 
na dolžini približno 50 m dostop preko 
nizkega brega s prodnatim obrežjem. 
Južni del kopalnega jezera bo območje 
za plavalce.

Globina vode plavalnega območja 
znaša največ 2,50 m, na kopališču za 
skoke največ 3,70 m, na območju za 
neplavalce pa največ 1,35 m.

Kopalno jezero ima naslednje 
elemente za kopanje:
•  kopalno območje,
•  območje neplavalcev,
•  odprt vodni tobogan.

Investicija bo v celoti zaključena do 
30. 9. 2014, to je tudi pogodben 
rok dokončanja operacije. Kopalno 
jezero bo izgrajeno, v kolikor bodo 
dela tekla v skladu s terminskim 
planom projekta, do konca julija. 
.Po zaključeni operaciji bo projekt 
»Kopalno jezero« prenesen v 
upravljanje na Javni zavod ŠKTM 
Radlje ob Dravi. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. 


