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OBNOVLJEN VODNI ELEMENT (FONTANA) V
RADLJAH OB DRAVI
Po več kot štiridesetih letih od postavitve je zaradi dotrajanosti
podrobno obnovo doživela tudi radeljska fontana. Ob urejanju trga
Radelj ob Dravi v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so
njegovi snovalci iskali rešitev, kako bi na trgu upodobili motiv javnega
vodnega vira.
Ker so želeli vodni element povezati s trškim jedrom, so se odločili v
središču Radelj ob Dravi postaviti fontano. Prvotno izvedbo so prevzela
domača podjetja (Gradbeno podjetje Radlje, TIO Stroj Radlje ... ) in jo
tudi uspešno zaključila. Z leti so se materiali utrudili in tako je naše
Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d. o. o., fontano
v celoti obnovilo.

ODLOČITEV O PODPORI ZA OPERACIJO »DRR –
DRAVSKA KOLESARSKA POVEZAVA V OBMOČJU
OBČINE RADLJE OB DRAVI IN OBČINE PODVELKA,
ODSEK VAS–BREZNO«
V mesecu maju smo s strani Službe vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko prejeli odločitev o podpori za operacijo
»DRR – Dravska kolesarska povezava v območju Občine Radlje ob
Dravi in Občine Podvelka, odsek Vas–Brezno«. Projekt se izvaja v
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in
proizvodnja energije ter pametnega omrežja«, prednostne naložbe
4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za
urbana območja«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti
za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.
Namen projekta je urbana oziroma regionalna središča povezati s
kolesarskimi potmi in stezami, ki bodo povezovale večja urbana naselja
z zaledjem. Hkrati bodo kolesarske poti v Koroški regiji prispevale k
uresničevanju ciljev trajnostne mobilnosti, tako z vidika izboljšanja
kakovosti zraka in zmanjšanja hrupa kot tudi z vidika spodbujanja
aktivne mobilnosti prebivalcev, da bi se s kolesom vozili na delo in
v šolo. Projekt ima pozitivne učinke na zdravje in okolje. Kolesarske
povezave bodo zagotavljale boljšo mobilnost vseh prebivalcev in
boljšo dostopnost do posameznih območij in storitev.
Upravičenec do finančnega prispevka za operacijo »DRR – Dravska
kolesarska povezava v območju Občine Radlje ob Dravi in Občine
Podvelka, odsek Vas–Brezno« je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija
RS za infrastrukturo.
Skupni stroški operacije znašajo 3.942.807,00 EUR, skupni upravičeni
stroški pa 2.958.800,00 EUR.
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VABILO
Pred 30 leti si je Slovenija izborila neodvisnost in samostojnost v
desetdnevni vojni. V počastitev tega dogodka vas vabimo v petek, 18.
junija, ob 18. uri v Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi
(Koroška cesta 68, Radlje), kjer bo:

VABILO
SPOŠTOVANI!
Letos mineva 30 let samostojnosti naše domovine, naše Slovenije.
Ta jubilej je vredno praznovati, zato vas v sodelovanju z domoljubnimi
društvi, ki gojijo spomin na osamosvojitev, in branitelji Mejnega
prehoda Radlje ter posamezniki, ki ta čas nosijo v svojih srcih, vljudno
vabimo na osrednjo proslavo v počastitev dneva državnosti, ki bo, v
četrtek, 24. junija 2021, ob 17. uri na Mejnem prehodu Radlje.

•

	
predavanje
dr. Damijana Guština iz 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,

Proslava bo v skladu z navodili NIJZ in vse udeležence prosimo za
upoštevanje teh navodil.

•

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,
Muzej Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje ob Dravi".
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Razstava bo 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. Ker je število mest omejeno,
prosimo za predhodne prijave na telefonsko številko 041 412 855 ali
po e-pošti alenka.verdinek@kpm.si.
Vljudno vabljeni!
Muzej Radlje ob Dravi

SPREJEM ODLIČNJAKOV
V ponedeljek, 14. junija, je župan mag. Alan Bukovnik sprejel osem
učencev Osnovne šole Radlje ob Dravi s podružnico na Remšniku,
ki so končali šolanje, vseh devet razredov pa so zaključili z odličnim
uspehom.
Župan jim je podelil spominsko plaketo »županovo petico«, ki jih
bo spominjala na njihov dosežen uspeh. Vsem je čestital za dosežen
uspeh in jim zaželel tudi v prihodnje uspešno izobraževalno pot.
Letošnji odličnjaki so Hana Eva Habjan, Tia Praznik Pilinger, Žak Čavnik,
Lara Osojnik, Pia Kegl, Maruša Helbl, Ajda Gašper in Nina Repnik.
Učence so spremljali ravnatelj mag. Damjan Osrajnik in razredničarke
Simona Svanjak, Adela Klemenc in Valerija Tertinek.
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Posebnost peke kruha so trente (nizke pogače z nadevom), z njimi so
nekdaj potešili otroško, ževčnost (poželjivost), v zadnjem času pa se
uveljavljajo za pogostitev ob raznih dogodkih in slavjih. Korošci smo
izvrstni v pripravah pogač (potic) in šarklov (šarkljev) ter številnih
nudlnov (testenih žepkov) in povitnekov (štrukljev) z različnimi nadevi.
Kločevi nudlni z nadevom iz suhih hrušk so danes prepoznana koroška
jed.
Vsakdanje koroške košte si brez rəpičeve župe (krompirjeve juhe)
ali repnega zósa (gosta jed iz pretlačenega krompirja) in flik (vrsta
domačih testenin) niti ne predstavljamo. Koline še vedno veljajo za
najbolj pomemben domači praznik.
Domači suhomesnati izdelki so visoke kakovosti. Meželi (jed iz mlete
drobovine) so prastara jed, ki so jo nekdaj postregli ob polnoči na
svatbah in sedminah. Danes so del gostinske ponudbe. Priljubljene so
prtene klobase (kašnate klobase), ki jih jedo s kislim zeljem ali belo
repo.
Pravi specialiteti, ki se pripravljata ob kolinah, sta pečena kri in tousti
grumpi (debeli ocvirki). Grumpi (ocvirki) so skupaj z mastjo osnovna
zabela, na kateri temelji vsakdanja hrana in so nosilci okusa v koroški
košti, saj ji dajo značilna vonj in okus.
Med koroške jedi spada tudi sir, ki ga poznamo z uveljavljenim imenom
koroška skuta s čebulo in bučnim oljem, različici skute sta gniv sir
(zorjena skuta) in posušen sir. Skuto ponudijo za malico skupaj s suhimi
mesninami. Mošt (jabolčnik) je pijača za vsak dan in za praznik, odlično
se poda k rženemu kruhu.
Razstavo dopolnjujejo izbrani predmeti kuhinjske opreme, posodje
in pripomočki. Predstavljamo glineno posodje, zvrstile se bodo še
predstavitve lesenega kuhinjskega posodja in steklovine, emajliranega
posodja in kuhinjskega tekstila.
Izdelana je replika t. i. Makshoferjeve otroške mize, namenjena
otroškim aktivnostim v pedagoškem igralnem kotičku. Otroci se lahko
preizkusijo v igri vlog ali pa v interaktivni računalniški igrici odkrivajo
skrivnosti Vrhnjakove dimnice.
V ugodnih epidemioloških razmerah bomo izvajali vodene oglede ter
učno uro
Košta pa že m're b't ter pedagoški delavnici Za vsako bolezen rožica
raste in Kruha ne naredi moka, ampak roka.

Avtor fotografije - Foto Anka

KOROŠKA KOŠTA, PREHRAMBNA DEDIŠČINA TREH
DOLIN
Občasna razstava Koroška košta, Prehrambna dediščina treh dolin je
projekt Koroškega pokrajinskega muzeja, ki se navezuje na razglasitev
Slovenije za evropsko gastronomsko regijo leta 2021.
Na razstavi predstavljamo več kot 90 tradicionalnih jedi in pijač, s
podrobnejšimi opisi in dodanimi recepti pa osvetljujemo 26 izbranih
koroških tradicionalnih jedi značilnih za 20. stoletje tako v kmečkih
kot delavskih okoljih. Med koroškimi jedmi ima rženi kruh, pripravljen
po stari recepturi z domačim kislim testom, posebno mesto, saj je
edino živilo, ki je ohranilo navdih božjega in ga v procesu tradicionalne
priprave blagoslavljajo.

Vabljeni na ogled.
Razstava je na ogled v muzejskem razstavišči Na gradu 2, Ravne na
Koroškem, kontakt: +386 2 62 12 520 (recepcija),
+386 2 62 12 564 (tajništvo); info.sg@kpm.si
Brigita Rajšter, Koroški pokrajinski muzej

