Kandidatura za
dodatno nagrado – biotska raznovrstnost –
tematska nagrada
Presidents Prize 2015: »BIODIVERSITY«

Vodni park Radlje ob Dravi
V Sloveniji, v središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, ob meji z Avstrijo
leži mesto Radlje ob Dravi z zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni
strani ga obdajajo hribi Kozjaka, na drugi strani hribi Pohorja, ki jih poraščajo najlepši
gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih zapisih prvič omenjeno pred več kot 850
leti.
Občina Radlje ob Dravi je v zadnjih sedmih letih uredila športno rekreacijsko območje ob
Radeljskem potoku oz. uredila turistično infrastrukturo na območju Radelj ob Dravi na
območju ribnika Reša. Projekt je bil že v začetku naravnan na odpravljanje pomanjkljivosti
turistične ponudbe v regiji. Učinki dolgoročnega načrtovanja so vidni v obliki razširitve,
popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v občini in regiji ter povečanem številu
prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Predvsem pa smo ponosni na razvoj turističnega
gospodarstva, ki se razvija sonaravno in trajnostno.

Projekt Vodni park
Radlje ob Dravi se je
razvijal fazno.
Prva faza je zajemala projekt
»Drava kot priložnost«,
ki je bil razvojni projekt vseh občin Zgornje
Dravske doline, ki ležijo neposredno ob reki
Dravi – Dravograd, Muta, Podvelka, Radlje ob
Dravi in Vuzenica. Projekt se je začel v letu
2008 in se končal leta 2013. Nosilna občina
projekta je bila Občina Radlje ob Dravi, ki je
z njim na območju Vodnega parka Radlje ob
Dravi pridobila novo turistično infrastrukturo
in storitve po meri naravnih danosti ter tako
izboljšala življenjske pogoje prebivalcev.
Uredili smo infrastrukturo ob reki Dravi in

na njej, izvedla se je izgradnja obvodnega
prostora: ureditev oz. zavarovanje zaliva
za dostop na splav, leseni pomol za privez
splava in drugih čolnov, ureditev dostopne
točke do vodotoka Drave. Izgradili in
vzpostavili smo komunalno, prometno in
ostalo infrastrukturo v smislu ureditve cestnih
priključkov, parkirnih mest ter utrjenih poti od
parkirišča do Drave. Postavili oz. uredili smo
pomožni objekt za razvoj turizma – zgradili
oz. uredili smo objekt za gostinstvo in turizem
ter uredili nadstreške ter sanitarije. Postavili
smo informacijske točke skupaj s tablami s
podatki o znamenitostih v okolici in podatki
za stik; uredili smo naravni bazen s čisto vodo
in mali bazen ter pripadajočo infrastrukturo;
uredili smo infrastrukturo za avtokamp;
postavili otroško in športno igrališče ter
skladno s smernicami RS za varstvo narave
postavili tudi opazovalnico (razgledni stolp)

za ogled naravne dediščine (habitatov ptic
med trstičjem). Na večnamenskem objektu je
zagotovljena tudi čistilna naprava.
Turistično-gostinski objekta obsega tudi
sanitarni del objekta za potrebe kopališča,
ki ju povezuje terasa. Na zunanji strani so
urejene parkirne površine, najm. 53 parkirnih
mest, od tega so 4 parkirna mesta za invalide.
V sklopu zunanje ureditve so predvidena tudi
športna igrišča, kot so odbojkarsko, igrišče
za petanko in nogometno igrišče.
Izvedbo del je delno financirala Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj; prednostna usmeritev »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete »Razvoj regij«.

Druga faza izvedbe je obsegala
ureditev »kopalnega jezera«.
Predstavlja ureditev velikega kopalnega
jezera, ki bo zadovoljilo potrebe po letnem
turizmu, kajti mali bazen, ki je bil predviden
v prvi fazi tega projekta, je premajhen, in je
sedaj otroški bazen.
Ob jezeru je oprema s tremi čolni z ravnim
dnom, uredili pa smo tudi okolje s čolnarno
ter lesenimi kamp hiškami (glampingi).
Cilj investicije je bil dopolniti in urediti
že obstoječo turistično infrastrukturo na
območju Radelj ob Dravi. S tem projektom
smo dosegli kakovostno in zaokroženo
turistično ponudbo, ki zadovoljuje potrebe
lokalnega prebivalstva in turistov, Radlje ob
Dravi pa postaja vedno mikavnejša turistična
destinacija.

Tudi drugo fazo je delno financirala Evropska
unija 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«. Investicija
je bila v celoti zaključena v septembru 2014
V Vodnem parku Radlje ob Dravi gre za prvi
naravni kopalni jezeri v Sloveniji. Narava nam
tako pomaga vzdrževati ravnovesje kopalnih
jezer in vzpostavi biološki samoobrambni
mehanizem. Dimenzije kopalnih jezer so
v velikosti cca 3300 m2 vodne površine in
5500 m2 urejene okolice.
Pri kopalnih jezerih je na plavalnem delu
folija, ta del se sesa in čisti, izjema je prijetna
plaža pri neplavalcih, kjer je nad folijo
nasipan prod. S tem efektom se zagotovi

občutek prave plaže. Na mestih, kjer so
nasajene rastline se uporablja substrat, da
lahko rastline nemoteno rastejo. Celotno
kopalno jezero je v sistemu folije, saj gre
za zaprt sistem, v katerem se nadzoruje
kakovost vode, zato bi vdor zunanje vode
uničil vodni biotop. Deli za kopanje in
plavanje kot tudi jezero za dojenčke, plaže in
sprehajalne površine ter narava oz. rastlinje
so namensko ločeni.
Posebnost kopalnega jezera v primerjavi z
drugimi umetnimi jezeri je naravno kopališče,
kjer se kontrolira kakovost vode kot pri
uradnem javnem kopališču. Pomembna je
kontrolirana kakovost vode brez klora. V
regeneracijski coni je nasajeno rastlinje, ki
čisti vodo, nad folijo pa so nehranljiv substrat
za rastline (peščena ilovica, ilovnat pesek),
brez katerega rastline ne bi mogle rasti.

Čiščenje plavajočih delčkov z vodne površine
kot tudi pretok skozi celoten naravni bazen
se zagotavlja s sesalno napravo. Vse črpalke
so nameščene v tehničnem prostoru na
območju kopališča. Sistem temelji na dveh
filtrskih črpalkah z grobim filtrom. Dovajanje
vode v kopališče poteka preko črpalk z
grobim filtrom. Vsa transportirana kopalna
voda se prečrpava preko substratnega
filtra. Voda se po prehodu skozi filter zbere
v kompenzaciji in preko dveh črpalk odvede
nazaj v naravno kopališče.
Bistvo naravnega kopališča je naravno
vzdrževanje ravnovesja v kopalnem
jezeru in vzpostavljanje biološkega
samoobrambnega mehanizma. To
pomeni, da za čistost in kakovost
vode skrbijo naravni sistemi oziroma
biološka čistilna naprava, zato se v

vodo kopalnega jezera ne daje nobenih
kemikalij. Naravno kopalno jezero je
vključeno v prostor z neokrnjeno naravo,
ki na ta način ni dodatno negativno
obremenjena. Ustvarjena je naravna
okolju prijazna kopalna oaza sredi
pestrega naravnega okolja. Okolica
kopalnega jezera je naravni obalni del
reke Drave s travnimi površinami, polji in
gozdnimi površinami, kar pomeni pestro
biodiverziteto tega prostora. Kopalni
jezeri sta tako povsem zliti z obstoječim
tipom krajine.
Varovanje okolja (okoljski vidik)
kopalnega jezera in celotne lokacije
v razvoju temelji na ohranitvi okolja,
predvsem v smislu ohranjanja kakovosti
naravnih virov, biološke raznovrstnosti
ter ekosistemov.

Infrastruktura sedanjega območja je pod
upravljanjem Javnega zavoda za šport,
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi,
ki skupaj z Režijskim obratom Občine Radlje
ob Dravi skrbi za čistočo, urejenost in
manjša popravila.

prometa z motornimi čolni. S predvidenimi
širitvami in vsebinami pa bo občina dobila
novo dimenzijo, ki bo še vidneje vplivala
na gospodarski in družbeni razvoj okolja –
predvsem v obliki sonaravnega trajnostnega
razvoja.

Inovativna, dinamična in odprta občina, z
razvito ponudbo, konkurenčnimi atributi
in na znanju temelječem gospodarstvu se
lahko ponaša s prvim tovrstnim kopališčem
v Sloveniji ter se tako uvršča na zemljevid
prepoznavnih turističnih točk.

Tretja faza: 2015–2020.

Dostop do Vodnega parka je v celoti urejen
z lokalno cestno povezavo LC 347021, del
te pa je povezan z JP 846051. Oddaljenost
območja od centra Radelj ob Dravi je 5 minut
z avtomobilom. Dovozne ceste so urejene.

Nagrade, ki jih je prejela dobra praksa
kopalnih jezer v tujini:

Obsega širitev otroških igrišč in igral, hotela,
trgovsko-gostinsko
območje,
vodnega
parka, kampa, parkirišč in nasadov dreves
ter tudi dopolnitev obstoječega kampa.
Določena je tudi že lokacija širitve območja,
ki je bila letos v Občinskem prostorskem
načrtu kategorizirana kot stavbno zemljišče.
Širitev zajema območje v velikosti 56.809
m2, ob tem pa so še neaktivne urejene
površine (travniki, poti, parki…). Sočasno
urejamo tudi vzpostavitev rečnega prometa
med lokalnimi skupnostmi Zgornje Dravske
doline, predvsem turističnega splavarjenja in

Gospodarski razvoj se nanaša na ohranjanje
ekonomskih
kapacitet,
ki
ustvarjajo
dohodek in omogočajo gospodarsko rast,
vendar ob hkratnem upoštevanju ekološke
učinkovitosti gospodarstva, ki se kaže v
racionalni rabi naravnih virov (npr. vode) in
zmanjševanju rabe neobnovljivih virov.

4. novembra 2011 je bil podeljen ENERGY
GLOBE Spodnje Avstrije gospodu Peteru
Petrichu iz podjetja Biotop GmbH za njegov
projekt »Living Pool«. Enaka tehnika je bila
uporabljena za kopalno jezero v Občini
Radlje ob Dravi.
Spletna povezava:
http://www.energyglobe.com/de_at/
energy-globe-award/info-seitender-bundeslaender/niederoesterreich/
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