
                                                                                                                                                                                                                             

Obiskali ste zeleno destinacijo Radlje ob Dravi, ki stopa po poti trajnostnega razvoja, kar dokazuje 

tudi z vstopom v Zeleno shemo slovenskega turizma. V okviru tega nacionalnega programa se 

podeljuje znak Slovenia Green, ki obljublja zeleno prihodnost.  

Z upoštevanjem spodnjih napotkov nam boste pomagali graditi in ohraniti naš kraj zelen. 

 

OHRANJAJTE NARAVO IN POKRAJINO 

Obiščite Vodni park  Radlje in spoštujte pravila obnašanja v njem.  

Številne pohodne poti  so kot ustvarjene za raziskovanje z lahkotnim korakom.  

Držite se označenih pešpoti, saj vas bodo vedno pripeljale do cilja. 

Razgibano pokrajino spoznajte na kolesu. Gibanje po Pohorju in Kozjaku, skozi gozdove in ob reki 

je ena kot nalašč za popolno doživetje. 

Do turističnih znamenitosti, priljubljenih kopališč in izhodišč v gore se odpravite peš ali s kolesom. 

 

VARUJTE OKOLJE IN PODNEBJE 

Začutite Radlje ob Dravi kot zeleni dom na prostem. Odpadke zbirajte ločeno in jih odnesite do 

mest, ki so dosegljiva komunalni oskrbi. Če pohajkujete po hribih in ob Dravi, smeti odložite v 

zabojnike za smeti.  

Voda je pri nas čista in pitna. Koroška slovi kot dežela voda, polna je zdravilnih izvirov. Svojo 

steklenico lahko napolnite s čisto pitno vodo skoraj na vsakem koraku. 

Pomagajte nam ohraniti bogastvo vodnih virov. Raje izberite kratek tuš namesto kopeli, med 

umivanjem zob zaprite vodo. 

Prispevajte k varčevanju z energijo tako, da brisače in posteljnino uporabite večkrat. 

Naj okolje in narava lovita svoje signale. Ko je le mogoče, izklopite iz vtičnic vse elektronske in 

druge naprave. 

 

SPOŠTUJETE KULTURO IN TRADICIJO 

Kupujte lokalno in podpirajte lokalne proizvajalce. 

Okusite lokalne jedi. Izberite tipične jedi z lokalnim poreklom sestavin in receptov. Ajdova kaša, 

ržen kruh ali repična župa, bodo za vaše brbončice prava fantazija. 

Obiščite Muzej Radlje, najstarejšo hišo v Radljah – Rosenhof, cerkev Sv. Mihaela ali pa Muzej 

mineralov na Remšniku in prispevajte k ohranjanju naše kulture in umetnosti. 

Obiščite tradicionalne dogodke, kot so Hmeljarski likof, Radelsjska srečanja ali tek Rad ’mam 

Radlje. 

Hvala, ker imate radi Zeleno Radlje . 


