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VODNI PARK PREJEL MODRO ZASTAVO

OTVORITEV KOZOLCA VODNI PARK

V ponedeljek, 16. maja 2022, ob 18. uri bo v veliki dvorani 
Hostla Radlje (Mariborska cesta 8, Radlje ob Dravi) potekala 
22. redna seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi

V letošnjem letu je v Sloveniji potekal že 28. razpis za Modro 
zastavo, namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na 
kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju 
okoljsko odgovornega obnašanja. Petnajst slovenskih 
naravnih kopališč in marin je za svoje trajnostno upravljanje 
prejelo zgoraj omenjeni znak za leto 2022. Modro zastavo 
lahko pridobijo marine, naravna kopališča in lastniki 
komercialnih plovil, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in 
le-te v praksi udejanjajo. Kriteriji programa so razvrščeni v 
štiri kategorije: kakovost kopalne vode, okoljska vzgoja in 
informiranje, okoljsko upravljanje in varnost ter storitve.
Veseli smo, da je bil eden izmed petnajstih naravnih kopališč 
tudi Vodni park Radlje, ki bo oral ledino tudi v mednarodnem 
merilu, saj do sedaj biološki bazeni v shemo Modrih zastav 
še niso bili vključeni. 

Turizem se ne glede na stalen razvoj sooča z vrsto tveganj, 
med katerimi so tudi podnebne spremembe. Turisti vedno 
pogosteje iščejo zelene, odgovorne destinacije. Okoljski 
znak Modra zastava je pokazatelj (eko)kakovosti turistične 
destinacije, kot prepoznani okoljski znak pa slovenskim 
občinam in turističnemu gospodarstvu daje priložnost za 
promocijo turistične destinacije.

Občina Radlje ob Dravi

V nedeljo, 1. 5. 2022, ob praznovanju krajevnega praznika 
Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi, smo otvorili in svojemu 
namenu predali tudi obnovljen kozolec pri Vodnem parku. 
Občina Radlje ob Dravi je kozolec kupila leta 2020 od družine 
Kastelec iz Grosupljega. Točno leto izgradnje kozolca ni znano, 
predvideva pa se, da je bil postavljen leta 1926 po velikem 
požaru v vasi.
Kozolec pomeni širitev Vodnega parka in popestritev 
panorame celotnega območja. Pod kozolcem je pripravljena 
infrastruktura za izposojo električnih koles v pilotnem 
projektu izposoje E-koles na območju Dravske kolesarske poti 
v Sloveniji. Zaključili smo še en pomemben projekt, ki pomeni 
doprinos tako na turističnem kot kulturnem področju.

Občina Radlje ob Dravi
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Lokacija Grosuplje – pred obnovo

Lokacija Vodni park – po obnovi



TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE 
OB DRAVI 13. 5. 2022 – 19. 5. 2022

LJUBEZEN JE V ZRAKU

RAZPIS LIKOVNE RAZSTAVE – 
TEMA PROSTA

JZ ŠKTM

Izdelovalci Klopc ljubezni so želeli s svojim projektom 
vzpodbuditi  ljudi k akti vnemu preživljanju časa v naravi. Zato 
mora vsaka lokacija, kjer klopca stoji, izpolnjevati  dva pogoja – 
ne sme biti  enostavno dostopna z avtom in predstavljati  mora 
lepo razgledno točko. Njihovo poslanstvo je obuditev sožitja 
človeka in narave.
Občina Radlje ob Dravi je prva koroška občina, ki ima 
postavljeno originalno Klopco ljubezni in sploh prva v Sloveniji, 
kjer lahko v isti  občini najdemo kar dve – Stari grad in pot proti  
Barniku v Vuhredu. Obe klopci imata razgled druga na drugo 
in tako simbolno povezujeta levi in desni breg reke Drave.
Klopci sta opremljeni z grbom Občine Radlje ob Dravi, skrbno 
izbranim verzom in QR kodo, ki ju umešča v zemljevid Klopc 
ljubezni. Narejeni sta iz slovenskega macesna in obdelani na  
tradicionalen način.
Kot so zapisali avtorji projekta: »Rdeča nit je združevanje, 
vrnitev k naravi in enostavnosti  bitja, hkrati  pa lesu dodana 
vrednost.”
Da boste lahko presodili katera ima lepši razgled, bo 
potrebnega nekaj truda, ki pa bo ob koncu zagotovo poplačan.

Občina Radlje ob Dravi

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  pripravlja vsako 
drugo leto državno tematsko razstavo. Namen te razstave 
je prikazati  kakovostne rezultate ljubiteljske likovne 
ustvarjalnosti  in s tem vzpodbuditi  razvoj in kakovostno rast 
likovne produkcije. Ker pa vsi likovni ustvarjalci ne pristopijo 
k sodelovanju na tematski razstavi, razpisujemo likovno 
razstavo na temo prosto in s tem omogočimo vsem, ki 
ustvarjate na likovnem področju, da se predstavite s svojimi 
deli vsaj enkrat letno širši javnosti . 
K sodelovanju vabimo odrasle likovne ustvarjalce iz Območne 
izpostave JSKD Radlje ob Dravi, občin: Muta, Podvelka, Radlje 
ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Vsak sodelujoči 
ustvarjalec lahko sodeluje z največ dvema deloma, ki sta 
nastali v zadnjem letu in še nista bili razstavljeni. Uporabi se 
lahko katerokoli tehniko (dovoljene so vse risarske, slikarske, 
grafi čne, kiparske in keramične tehnike, fotografi ja, novi 
mediji, performans …).
Likovna dela lahko oddate s prijavnico na sedežu JSKD, 
Območna izpostava Radlje ob Dravi, Mariborska 6, Center 
Radlje ob Dravi, II. nadstropje, do 5. avgusta 2022 ali drugače 
po predhodnem dogovoru.

Cvetka Miklavc, 
koordinatorica Javni sklad RS 

za kulturne dejavnos� 

SODELOVANJE OBČINE RADLJE OB 
DRAVI V PROJEKTU INTENSIFY
Znižanje emisij CO2  z ak� vnim sodelovanjem vseh 
prebivalcev občine

Občina Radlje ob Dravi sodeluje v mednarodnem projektu 
INTENSIFY, katerega cilj je pripraviti  smernice za vključevanje 
prebivalcev v pripravo lokalnih energetskih konceptov 
in demonstrirati  njihovo izvajanje ter tako doseči znatno 
zmanjšanje emisij CO2 v lokalnih skupnosti h. 

V okviru tega sodelovanja bo občina:

• v občini organizirala svetovalno točko za občane in 
 podjetja, kjer bodo lahko pridobili nasvete za učinkovito 
 rabo energije in rabo obnovljivih virov energije 
 ter morebitne subvencije,
• pripravila lokalni energetsko podnebni koncept občine in 
 pristopila k EU iniciati vi Konvencija županov,

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 
13. 5. 2022

9:00
po 13. uri
po 13. uri
17:00
17:00

Gibam se - vadba
Učna pomoč
Družabne aktivnosti
Križanje mnenj 
Minljivost nas uči živeti – predavanje 
(v dvorani Hostla Radlje ob Dravi)

Sobota, 
14. 5. 2022

po 14. uri
17:00

Družabni vikend
Kuharska delavnica za mlade

Nedelja, 
15. 5. 2022 / ZAPRTO

Ponedeljek, 
16. 5. 2022

9:00
po 13. uri
po 13. uri

Angleške pogovorne urice
Učna pomoč
Družabne aktivnosti

Torek, 
17. 5. 2022

po 13. uri
po 13. uri

Učna pomoč
Družabne aktivnosti

Sreda, 
18. 5. 2022

09:00
10:00
po 13. uri
po 13. uri

Pomoč pri uporabi telefona
Zelemenjava – na ploščadi pred MKC
Učna pomoč
Družabne aktivnosti

Četrtek, 
19. 5. 2022

po 13. uri
po 13. uri

Učna pomoč
Družabne aktivnosti

• pridobila nova znanja in z ostalimi projektnimi partnerji 
 delila izkušnje, kako na najbolj učinkovit način doseči 
 zmanjšanje emisij CO2,
• za svoje občane organizirala izobraževanja in delavnice na 
 temo varčevanja z energijo in opti malno izrabo obnovljivih 
 virov energije.

Energetsko podnebna 
agencija za Podravje


