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SPREMLJANJE OBNOVE MARIJINEGA ZNAMENJA
Obnova Marijinega znamenja je trenutno v fazi dokumentiranja in
raziskav pred začetkom konservatorsko-restavratorskih posegov.
Pripravlja se mapiranje oziroma izris poškodb za vsak element
spomenika. Že v času priprave konservatorskega načrta je bil
arhitekturni del spomenika skeniran z laserjem, sedaj pa so bile
detajlno posnete še figure, ki so bile prej težje dostopne. Pri izvedbi
projekta je uporabljena oprema za zajem 3D-podatkov in njihovo
obdelavo. 3D-dokumentacija se v prvi vrsti izdeluje za arhivski
namen, in sicer za monitoring stanja. Strokovnjaki Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije bodo z dodatnim vzorčenjem in
naravoslovnimi preiskavami poskušali najti sledi morebitnih ostankov
barvnih plasti ali morebitne pozlate na posameznih kipih.
Ob demontaži znamenja so se na notranjem delu podstavka odkrile
vklesane črke M L A Z in letnica 1742. S pomočjo letnice lahko
natančno datiramo znamenje, saj do demontaže točne datacije
nismo poznali. V literaturi smo zasledili dve možni dataciji: Avguštin
Stegenšek je znamenje datiral med leti 1760 in 1783, Marjan
Zadnikar pa je menil, da so kipi nastali v prvi polovici 18. stoletja,
medtem ko naj bi bili steber in podstavki starejši – najdena letnica
dokazuje, da je bil tudi podstavek izdelan v prvi polovici 18. stoletja.
V niši med črkami je bila najdena tudi dotrajana kovinska skrinjica,
v kateri je bila preperela vsebina, nekakšna tkanina, med drugim pa
tudi kovanec. Strokovnjaki so ugotovili tudi, da se kamnit fragment,
ki so ga v času priprave konservatorskega načrta našli na tleh pri
spomeniku in je bil do demontaže hranjen v muzeju v Radljah, prilega
obrazu otroka v Marijinem naročju. Večji restavratorski posegi pa so
na Marijinem znamenju predvideni jeseni.
Občina Radlje ob Dravi

STRATEGIJA RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA
Ker je turizem močno vpet v lokalno okolje, si želimo, da se v pripravo
strategije vključite tudi vi, spoštovane občanke in občani občine
Radlje ob Dravi. Izpolnite anonimno anketo in aktivno sodelujte
pri nastanku strategije tudi vi. Že vnaprej se vsem sodelujočim
zahvaljujemo za sodelovanje.
Občina Radlje ob Dravi
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POMOČ NA DOMU

KRVODAJALSKA AKCIJA

Pomoč na domu je storitev, ki jo prijazne oskrbovalke izvajajo na
domu starostnika. Starostnik nad 65 let lahko z našo pomočjo
kvalitetno preživlja čas v domačem okolju. Opravila, ki jih opravljamo,
so: temeljna dnevna opravila, gospodinjska opravila in ohranjanje
socialnih stikov.
Socialno oskrbo smo opravljali tudi v času zdravstvene krize.
Starostniki potrebni naše pomoči in drugi (osebe s statusom invalida,
kronično bolni …) lahko informacije in prošnjo za pomoč na domu
najdete na spletni strani JZ ŠKTM Radlje ob Dravi (www.sktmradlje.
si), se oglasite v pisarni PND (Mladinski center Radlje ob Dravi) ali pa
pokličite na telefonsko številko 040 186 602 (Vojko Gmajner, vodja
storitve PND).
Občina Radlje ob Dravi je poskrbela, da je cena socialne oskrbe za
uporabnika najnižja v Sloveniji.

Spoštovani vabimo vas na krvodajalsko akcijo v ponedeljek, 14.
6. 2021, v dvorano Hostla Marenberg od 7.30 do 12.00. Zaradi
preprečevanja možnih prenosov bolezni vas prosimo, DA SVOJ
PRIHOD POTRDITE IN SE DOGOVORITE O URI PRIHODA na tel. št.
02 321 22 71 ali 041 320 796 (CTD MB). Za termin lahko pokličete od
7.00 do 15.00.
Prosimo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate
na odvzem krvi. Hvala.
Prosimo, da prinesete s seboj osebni dokument.
SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

VABILO
Pred 30 leti si je Slovenija izborila neodvisnost in samostojnost v
desetdnevni vojni. V počastitev tega dogodka vas vabimo v petek, 18.
junija 2021, ob 18. uri v Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob
Dravi (Koroška cesta 68, Radlje), kjer bo:
•

•

•

predavanje dr. Damijana Guština z Inštituta za novejšo
zgodovino Obramba samostojne poti in neodvisnosti Slovenije
med osamosvajanjem,
ogled krajšega dokumentarnega filma Osamosvojitvena vojna
na Koroškem leta 1991, ki ga je pripravil Koroški pokrajinski
muzej,
odprtje občasne razstave Osamosvojitvena vojna v nekdanji
Občini Radlje ob Dravi, ki so jo pripravili Policijsko veteransko
društvo SEVER za Koroško, Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Zgornja Dravska dolina, Koroški pokrajinski muzej,

Razstava bo v muzeju na ogled do 31. avgusta 2021, potem pa si jo
boste lahko ogledali v enotah Knjižnice Radlje ob Dravi. Dogodek
pripravljamo v skladu z navodili NIJZ in vse udeležence prosimo za
upoštevanje teh navodil.
Vljudno vabljeni!
Muzej Radlje ob Dravi

VABILO NA BALETNI NASTOP

Balet je ples vseh plesov. Plesali so ga včasih in plešejo ga danes.
Je kralj med plesi, zato vas vabimo k ogledu baletnega nastopa, na
katerem poleg baletnikov nastopajo tudi glasbena pripravnica in
učenci solffegia, ki bodo s kratko igro popestrili koncert.
Koncert si lahko ogledate na spletni strani Glasbene šole Radlje ob
Dravi v petek, 11. junija, ob 18. uri.
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