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NADZORNI 
CENTER
Občina Radlje ob Dravi 
je v mesecu juliju preje-
la gradbeno dovoljenje 
za izgradnjo nadzornega 
centra vodooskrbe Rad-
lje ob Dravi. 
Objekt bo namenjen za 
namestitev računalni-
ško-tehnološke opreme 
za daljinsko nadziranje 
celotnega vodovodnega 
sistema, ki bo zgrajen v 
sklopu projekta Oskrba 
s pitno vodo v porečju 
Drave – 3. sklop, kot 
tudi dela obstoječega 
vodovodnega sistema.
Brez njega ne bo možno nadzirati in daljinsko upravljati vodovodnega sis-
tema in s tem uporabnikom zagotavljati varne in zanesljive vodooskrbe. 

Občina Radlje ob Dravi 

RADLJE OB DRAVI – TRAJNOSTNO USMERJENA 
ZELENA, AKTIVNA IN ZDRAVA VARNA BUTIČNA 
DESTINACIJA
Konec meseca maja nas je obiskala »skrita turistična patrulija«, ki je Rad-
lje ob Dravi ocenila z zavidljivimi 92,5 točkami od možnih 100 točk. Ener-
gični Slovakinji sta pri nas uživali v družbi prijaznih domačinov, izbrani 
hrani in se navduševali nad številnimi znamenitostmi. Mirjam in Katarina 
sta Radlje ob Dravi ocenjevali v desetih kategorijah, in sicer:

• urejenosti kraja in čistoča kraja – 9 točk,
• promet, javni prevozi, kažipoti – 7 točk,
• namestitev – 10 točk,
• kulinarična ponudba, hrana in pijača – 10 točk,
• ponudba kulturnih vsebin na dan obiska – 9 točk,
• ponudba športnih dejavnosti, rekreacija in zabava – 10 točk,
• ponudba na področju spominkov – 9 točk,
• Spletna stran kraja in znamenitosti – 8,5 točk,
• TIC – odpiralni čas, profesionalnost in prijaznost – 10 točk,
• gostoljubnost, splošni vtis – 10 točk. 

V mesecu juniju nas je obiskala tudi ekipa RTV SLO, ki je v oddaji Na lepše 
predstavila naš zeleni biser – Vodni park. Zadnji sredin julijski dopoldan 
pa je Radlje ob Dravi obiskala ekipa Koroškega radia. Odmevna oddaja je 
zagotovo privabila med nas marsikaterega gosta.
Meseca avgusta sta Vodni park obiskala novinarka Jelka Sežun in fotograf 
Andrej Križem. Na kar treh obsežnih straneh se je biser Radelj predstavil 
v reviji Zarja. 
V mesecu avgustu nas bodo obiskali člani Gorenjske turistične zveze. 
Prepričani smo, da bodo postali ambasadorji glasu Radelj ob Dravi. 
V Marenberškem mladinskem hostlu pa v poletnih mesecih beležijo 
povečano število obiskov tako domačih kot tujih gostov v primerjavi z 
lansko sezono. Prevladujejo kolesarji in športne ekipe iz tujih držav, ki so 
si Radlje ob Dravi izbrale za destinacijo športnih priprav. V času šolskih 
počitnic tako Športna hiša gosti rokometaše iz Madžarske, igralce na-
miznega tenisa iz Avstrije in Slovenije ter nogometaše iz Srbije. Ponosni 
smo lahko tudi na razvoj športnega turizma v Radljah ob Dravi. 
Prepričani smo, da bomo ob koncu leta govorili o rekordnem turističnem 
letu v Radljah ob Dravi. 
Razveseljivi podatki so rezultat odlične promocije in dokazujejo pra-
vilnost usmeritve v trajnostni razvoj turizma. Odlični rezultati poletne 
turistične sezone dokazujejo, da so Radlje ob Dravi na evropskem in 
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globalnem turističnem zemljevidu vse bolj prepoznane kot trajnostno 
usmerjena zelena, aktivna in zdrava varna butična destinacija. 
Radlje ob Dravi je tudi ena izmed prvih destinacij v Sloveniji, ki je prejela 
znak Slovenia Green Silver kot simbol trajnostnega in zelenega razvoja. 
Zelena ekipa pa že vseskozi intenzivno dela na ponovni presoji, ki nas 
čaka v začetku prihodnjega leta. 
Cilji razvoja turizma v Radljah ob Dravi tudi v prihodnje ostajajo enaki  
povečanje prepoznavnosti, učinkovito partnersko sodelovanje s turistič-
nim gospodarstvom in ostalimi ključnimi partnerji turizma ter usmeritev 
spodbujanja in promocija trajnostnega turizma. Radlje ob Dravi bodo za-
gotovo postale še privlačnejša turistična destinacija za zahtevne turiste 
z vsega sveta. 
Turizem ni nekaj, kar bi si zastavili zgolj v strategijah, turizem je nekaj, 
kar mora zrasti v srcih ljudi. Le srčni, prijazni in dobro voljni ljudje so v tej 
panogi ključ do uspeha. Hvala vsem, ki prispevate svoj kamen v mozaiku 
turizma v Radljah ob Dravi.

Dominika Karlatec, JZ ŠKTM

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



TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 
17. 8. 2018–30. 8. 2018

DATUM URA AKTIVNOST

Petek,  
17. 8. 2018

8.00
17.00
21.00

Varstvo otrok
Kviz večer
Križanje mnenj  

Sobota,  
18. 8. 2018

16.00

20.00

Športna sobota: Igra med dvema 
ognjema (na igrišču)
Kuhamo z mladimi

Nedelja,  
19. 8. 2018

16.00
17.00

Družabni popoldan
Pečena koruza

Ponedeljek, 
20. 8. 2018

17.00 Družabni popoldan

Torek,  
21. 8. 2018

17.00 Družabni popoldan

Sreda,  
22. 8. 2018

9.00

17.00

Kuharska delavnica:  
Topla kumaričina juha
Ustvarjalna delavnica

Četrtek,  
23. 8. 2018

10.00
17.00

Urice za sproščanje z društvom ŠENT
Ustvarjalna delavnica

Petek,  
24. 8. 2018

17.00
21.00

Lov za zakladom po Radljah
Križanje mnenj

Sobota,   
25. 8. 2018

17.00
20.00

Fotografska delavnica z Lejlo
Kuhamo z mladimi

Nedelja,  
26. 8. 2018

16.00
17.00

Družabna nedelja
Igranje družabne igre: Activity

Ponedeljek, 
27. 8. 2018

17.00 Družabni popoldan

Torek,  
28. 8. 2018

17.00 Družabni popoldan

Sreda,  
29. 8. 2018

9.00

17.00

Kuharska delavnica: Kremna gobova 
juha z ajdovimi žganci
Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 
30. 8. 2018

10.00
17.00

Urice za sproščanje z društvom ŠENT
Ustvarjalna delavnica

V DOMU HMELINA TUDI VARSTVO OTROK 
Med počitnicami se starši srečujejo z vprašanjem, kako poskrbeti za 
varstvo otrok. Ker smo Družini prijazno podjetje, v našem Domu že tretje 
leto v juliju in avgustu organiziramo počitniško varstvo otrok zaposlenih. 
Tako je bilo tudi letos. Otroke so ob prihodu v službo pripeljali starši. Pri 
jutranji telovadbi smo se skupaj s stanovalci razgibali in se nato odpravili 
na zajtrk. Da bi si po zajtrku malo odpočili, so otroci barvali pobarvanke, 
pomagali pripraviti vse potrebno za aktivnosti v domskem parku in si z 
veseljem ogledali delovna mesta svojih staršev in kapelico.
Posebej veseli smo bili, ker so se nam v dopoldanskem času pridružili 
otroci iz Marenberškega mladinsko kulturnega centra Radlje ob Dravi, v 
katerem med počitnicami prav tako organizirajo varstvo otrok.
Poletne temperature so pripomogle, da smo se lahko obmetavali z vod-
nimi baloni, izvajali poskuse z vodo ter se ob smehu in gibanju dodobra 
osvežili. Z nami so se družili in uživali tudi naši stanovalci, ki so se ob 
otroški navihanosti sprostili in iz srca nasmejali. Prepletali so se otroška 
igrivost, smeh, izkušnje ter modrost starejših, kar je vplivalo na prijetno 
vzdušje in dobro počutje.
Ustvarila so se nova znanstva, spletle prijateljske vezi in vezi med gene-
racijami. Prijetno utrujeni in polni lepih vtisov smo se skupaj s stanovalci 
odpravili na kosilo, ki je bilo danes še posebej okusno, saj so nam domske 
kuharice pripravile slastno pico. Z dobrim kosilom smo predramili naše 
brbončice in tako je sladoledni piknik, ki je sledil, dodal piko na i vsem 
našim današnjim dogodivščinam.
Čas druženja je minil in starši so svoje nasmejane otroke, polne prijetnih 
vtisov in novih izkušenj, odpeljali domov. Tako smo otrokom pričarali lep 
doživet dan, našim zaposlenim pa brezskrbno varstvo le-teh.

Monika Šantl Auberšek

9. LIKOVNI TABOR
Začetek: sobota, 25. avgust, ob 10. uri.
Zaključek: nedelja, 26. avgust, ob 15. uri s kratkim programom in 
razstavo izdelkov.
Kraj: travnik nasproti vodnega parka Reš.

Udeležba je priporočena za otroke od 6 let naprej. Obvezne so PRI-
JAVE do 22. avgusta, ki jih prejmete in oddate: v MKC-ju Radlje ali v 
Knjižnici Radlje. Prijave po telefonu niso možne.

Ne pozabite na primerno obutev, obleko (tudi za ustvarjanje), spalno 
vrečo in spalno podlogo, vse za osebno higieno, po možnosti šotor 
in dobro voljo.
Za informacije vam je na voljo Slavica (041489348).
V primeru slabega vremena tabor odpade. Spremljajte informacije 
na FB strani DPM Radlje.

Organizator: Društvo prijateljev mladine Radlje, v sodelovanju s 
ŠKTM in VGC Radlje.


