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Občina Radlje ob DraviKanal K1

AKtivnOsti nA pROjeKtu 
ODvODnjAvAnje in čiščenje 
ODpADnih vODA v pORečju ReKe 
DRAve – Zg. DRAvA
čistilna naprava Radlje ob Dravi  
• Vhodno črpališče, SBR, zalogovnik blata - drobna 

zidarska dela
• Upravna stavba - fasaderska dela  
• Zunanja ureditev - izvedba fekalne in meteorne 

kanalizacije, gradbena dela za razvod el. cevovodov
Kanalizacija Radlje ob Dravi
• Izgradnja kanalizacije kanal D+V (Havaji),  

v izmeri 535 m 
• Izvedba kanalizacije kanal K1, v izmeri 395 m
• Izgradnja kanalizacije kanal K2 (lokacija Praznik), v 

izmeri 78,6 m
• Izvedba obešanja na mostova Lamprehtov in Vaški 

potok, v izmeri 125,5 m
• Izvedba kanalizacije kanal V1 - tlačni DN 110, v izmeri 

200 m   
Objekti na kanalizaciji Radlje ob Dravi 
• ČRP 10 (Kozji vrh)  - zasip, manjša zidarska dela in 

navezava na kanalizacijo
• ČRP 11 (Divjak-Vas)  - manjša zidarska dela
• ČRP 9 (črpališče na 

Kozjem vrhu ob reki 
Dravi) - AB konstrukcija, 
zasip, odstranitev 
zagatic

• ČRP6 - izkop, podbeton, 
armatura plošče, beton 
plošče

• BDV3 (Vuhred) - izkop, 
podbeton, armatura 
plošče - delno sten, 
beton plošče 

KOpALnO jeZeRO
Operacijo delno financira Evropska 
unija, 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. Z nepovratnimi sredstvi bo 
sofinanciran del javnih izdatkov 
za upravičene stroške operacije v 
višini 85 % vseh potrjenih javnih 
upravičenih izdatkov.
Operacija je sofinancirana v 
višini 460.000,00 €. Skupna 
višina projekta pa je v vrednosti 
1.018.370,39 €. 
V okviru projekta bomo uredili: 
• kopalno jezero v obsegu cca 

3.300 m²;
• čolnarno s tremi tradicionalnimi 

čolni na vesla in 
• lesene kamp hiške (glamping).
Tehnični opis naravnega ribnika: 
•  Skupna vodna površina 

brez prodnatega filtra pribl.  
3.152 m²

•  Uporabna površina (kopalno 
območje) pribl. 2.006 m²

•  Minimalna globina 1,35 m
•  Maksimalna globina 3,70 m
•  Srednja globina vode kopalnega 

območja 1,8 m 
Kopališča se delijo po veljavnih 
predpisih na bazenska in naravna. 
Kopalno jezero v sklopu Športno 
rekreacijskega območja REŠ ob 
Radeljskem potoku, pri Radljah 
ob Dravi, spada med »kopališča 
na stoječih vodah«, njegova oblika 
je predvidena po vzoru naravnih 
kopališč kot umetno kopalno 
jezero.

Kopalno jezero Radlje ob Dravi torej spada med 
umetno izvedena kopališča na stoječih vodah in 
po obliki posnema naravna kopališča. Izvedeno 
bo kot kopalno jezero s kontroliranim dnom 
(folijo), preko katere bo izvedeno peščeno dno 
kopalnega jezera. Čiščenje kopalne vode poteka 
preko naravnih substratnih peščenih filtrov 
in regeneracijske cone iz naravnih rastlinskih 
filtrov.

Mikrolokacija
Z realizacijo operacije bomo izboljšali turistično 
infrastrukturo na območju Občine Radlje ob 
Dravi in celotne regije. Izgradnja kopalnega 
jezera bo pomenila tudi povezavo za obmejni 
razvoj turizma. Učinki projekta bodo vidni 
predvsem preko razširitve, popestritve in dviga 
kakovosti turistične ponudbe na turističnih 
destinacijah, možnosti oblikovanja integralnih 
turističnih, kulturnih in naravnih produktov in 
v razvoju drugih storitev na različnih področjih, 
nastanku novih delovnih mest in povečanem 
številu prihodov turistov, športnikov in drugih 
obiskovalcev.
Uvedba izvajalca za delo je že bila opravljena. 
Operacija bo zaključena v tem letu, tako bodo 
kopalci vodne užitke lahko okusili že to kopalno 
sezono.

vABiLO
Spoštovane občanke in občani, vljudno vabljeni na otvoritev  ob zaključku 
projekta Hodnik za pešce, ki bo v nedeljo, 18. maja 2014 ob 16. uri,  na 

športnem igrišču pri cerkvi v vuhredu. vljudno vabljeni!
Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik

Obešanje na vaški in 
Lamprehtov most

izvedba ZB 3 in čRp 6

vABiLO
KS Vuhred vas v nedeljo, 18. maja 2014, ob 15. uri vabi na 
slavnostno sejo, ob 17. uri pa na proslavo ob krajevnem 

prazniku. Oba dogodka se bosta odvijala v večnamenski dvorani 
v Vuhredu.

vabi predsednica Ks vuhred, Metka eRjAveC



 

četrtek, 15. 5. 2014 ob 18.00 
LiteRARni večeR Z RenejeM DOpLeRjeM
Dom je tam, kjer se naučimo smejati in 
odpuščati, kjer smo ljubljeni in sprejeti. 
Dom je tam, kjer je družina! Kaj pa če nam 
nek dogodek popolnoma poruši in obrne 
življenje na glavo? Na 3. literarnem večeru 
Reneja Doplerja bo tema prav družina, brali 
pa bomo eno izmed najuspešnejših knjig 
lanskega leta, Krive so zvezde, pisatelja 
Johna Greena. Vabljeni! 
petek, 16. 5. 2014 ob 16.00
DeLAvniCA nAKitA iZ FiMO MAse s 
špeLO gOLOB
Na tokratni delavnici si bo vsak udeleženec 
izdelal nakit po želji. Izdelovali bomo iz 
fimo mase. Prijave in informacije na 040 
852 287 (Dominika).  
sobota, 17. 5. 2014, uro pričetka boste 
izvedeli ob prijavi
LAn pARtY
Tokratna sobota bo zagotovo privabila vse 
navdušence računalniških iger. Vabljeni!
Prijava na 040 18 66 01 (Vojko), udeležba 
je brezplačna.
ponedeljek, 19. 5. 2014 ob 10.00
nABiRAnje in shRAnjevAnje ZeLišč
Ste tudi vi ljubitelj zelišč? Pridite in 
prisluhnite Sonji Meršnik, ki nam bo 
predstavila, kako nabiramo in shranjujemo 
zelišča. Delavnica je brezplačna.

teDen ZDRAviLnih RAstLin nA KOROšKeM 
Ponovno je pred nami Teden zdravilnih 
rastlin na Koroškem. Pridružite se nam na 
otvoritvenem dogodku v ponedeljek, 19. 
maja 2014, ob 18. uri v prostorih MKC, 
kjer boste zvedeli veliko o sušenju in 
shranjevanju ter uporabi zelišč. Ne pozabite, 
dogajanje bo skozi ves teden pestro, zato 
doživite zelišča skozi  zeliščno obarvane 
dnevne delavnice in prireditve.
torek, 20. 5. 2014 ob 18.00
KuhARsKA DeLAvniCA, pišKOti Z ZeLišči
Tokrat bo zadišalo po piškotih iz zelišč. 
Jih želite poskusiti? Pridružite se nam. 
Delavnica je brezplačna.
Vabljeni!
sreda, 21. 5. 2014 ob 10.00 
ZeLiščA nA vRtu
Govorili bomo o zeliščih na vrtu, o njihovem 
učinku in uporabi. Udeležba je brezplačna. 
Vabljeni!
četrtek, 22. 5. 2014 med 8.00 in 
20.00 
ŽivALsKA in RAstLinsKA pestROst nAše 
OKOLiCe
Knjige nam ponujajo zakladnico idej in 
znanja. Marenberški mladinski kulturni 
center se bo za en dan spremenil v knjižnico, 
kjer boste lahko prebirali knjige o živalski in 
rastlinski pestrosti naše okolice. Vabljeni!

MeDnARODni MuZejsKi DAn – 18. MAj
Na Mednarodni muzejski dan, ki že tradicionalno vsako leto poteka 18. maja, vas Koroški 
pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi, vabi na brezplačen ogled svojih zbirk in razstav, in 
sicer med 14. in 17. uro. 
Nosilna tema Mednarodnega muzejskega dneva v letu 2014 je Muzejske zbirke povezujejo. 
V Muzeju Radlje ob Dravi si boste lahko ogledali Rimske kamnite spomenike v Dravski dolini, 
2000 let staro sosedo iz Radelj, Kako smo Marenberg spreminjali v Radlje in Ogledni depo 
Leitingerjeve zbirke, ki je še posebej zanimiv, saj smo na način oglednega depoja razstavili 
več kot 2500 predmetov. Lahko si boste ogledali raznovrstna orodja, med njimi kmečko, 
gozdarsko, čevljarsko, mizarsko, tesarsko in sodarsko orodje. Prav tako so zanimivi tudi 
ostali predmeti, kot so ključavnice, ključi in kljuke, možnarji, lekarniški pripomočki, žigi in 
pečati, nabožni predmeti, kuhinjski pripomočki, svetila in razno gradivo v okvirjih, kot so 
litografije, diplome in spričevala. 
Vljudno vabljeni, da nas počastite s svojim obiskom na Mednarodni muzejski dan ali pa si 
vzamete čas za ogled kdaj kasneje. Muzej Radlje ob Dravi (Dvorec Radlje, Koroška cesta 
68, Radlje) je odprt od torka do petka med 9.00 in 13.00 in po dogovoru. Razstavo na 
Župankovi domačiji, Partizanska saniteta na Koroškem, in Muzej mineralov Remšnik pa si 
lahko ogledate po predhodnem dogovoru. Vljudno vabljeni!

vABiLO
Vljudno vabljeni v četrtek, 15. 
maja, ob 17. uri v Knjižnico Radlje 
na pogovor O POMENU DRUŽINSKEGA 
BRANJA.  
Ob svetovnem dnevu družine bomo 
knjižničarke predstavile pomen družinskega 
branja, načine izvajanja in vzdrževanja 
branja v družini ter literaturo na to temo. 
Delitev izkušenj, izmenjava mnenj, pregled 
in priporočila literature so pomembna 
pomoč, ki jo ob tej in podobnih priložnostih 
pridobivamo in v praksi učinkovito 
uporabimo. 
Družinsko branje je lahko zelo pestro, 
zanimivo in zabavno. Le nekaj domislic 
uporabimo in kakšen trik, ki so ga drugje že 
preizkusili. Tako bomo z lahkoto navdušili 
tudi tiste otroke, ki nimajo potrpljenja za 
poslušanje in sodelovanje – pa še odrasli 
bomo uživali ob tem.
Vabljeni starši, stari starši, vzgojitelji, 
učitelji in vsi, ki ob svojem delu in vzgoji 
otrok prepoznavate potrebo po dodatnih 
znanjih in informacijah na tem področju. 

Wi – Fi v CentRu 
RADLje OB DRAvi
Občina Radlje ob Dravi v centru od Kulturnega 
doma do Pekarne testira Wi – Fi omrežje, 
ki se trenutno imenuje hs-radlje in je bilo 
vzpostavljeno 4. maja 2014.

DeLAvniCe v MMKC-ju

tRADiCiOnALni 12.pOhOD 
šD vAs nA ŽupAnK
Tudi letos je ŠD VAS organiziralo že 
12. tradicionalni pohod  na Župank ob 
praznovanju praznika dela 1. maju. Zjutraj, 
ko smo se zbrali, smo ugotovili, da je naš 
letošnji najmlajši udeleženec pohoda, star 
komaj dobri dve leti in pol, ter da se nas bo 
skupaj s tremi kolesarji, na Županku zbralo 
skoraj 40 udeležencev. Po dobri uri in pol 
hoje, smo se udeležili proslave na Županku, 
se okrepčali in nadaljevali pot proti cerkvi sv. 
Janeza. Z vmesnimi postanki (pri “GRAJFU”, 
“DOBNIKU” in “ERJAVCU”, kjer smo bili lepo 
sprejeti in pogoščeni, ter se gostiteljem 
najlepše zahvaljujemo za gostoljubje), smo 
v popoldanskem času prispeli na cilj-na Vas. 
Naše tradicionalno druženje, se je nato na 
pikniku nadaljevalo še pozno v noč.

predsednik šD vas, Kumer tomaž

vABiLO
Turistično društvo Vuhred, vas v petek, 16. maja 2014, ob 18. uri vabi v prostore turističnega 
doma na predavanje o gojenju balkonskega cvetja. Predavanje bo izvedla Vrtnarija NOVAK 
iz Vuhred-a. Vsakega obiskovalca čaka presenečenje.

Gosak Karl, predsednik TD Vuhred


