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ZAHVALA 

 

Hvala vsem, ki ste pripomogli k nastanku naše projektne turistične naloge.  

Najprej bi se želeli zahvaliti učiteljem in staršem učencev OŠ Radlje, ki so sodelovali 

pri anketiranju.  

Zahvalile bi se predvsem Žanu Bukovniku za pomoč pri oblikovanju in pripravi jedi. 

Hvala tudi vsem, ki bodo pripomogli, da bo naša jed zaživela v kraju. 

Hvala mentoricama in zaposlenim na OŠ Radlje ob Dravi, ki ste nam pomagali pri 

oblikovanju in izdelavi projektne naloge. 

 

 

Učenke TK OŠ Radlje ob Dravi 
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POVZETEK 

V projektni turistični nalogi z naslovom Radl'ški okus predstavljamo jed, ki smo jo 

članice TK OŠ Radlje ob Dravi ustvarile skupaj z Žanom Bukovnikom, Radeljčanom, 

ki ima izkušnje s kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenije. 

Podrobno smo raziskale kulinarično podobo kraja in prehranjevalne navade krajanov 

v preteklosti. Preučile smo lokalne sestavine in jih vključile v jed (pivo lokalne pivnice, 

hmeljarska klobasa, polenta, mladi hmelj, majoneza z bučnim oljem, čebula). Z jedjo 

Radl'ški okus smo dosegle naš cilj, in sicer da sestavimo jed, ki najbolje predstavlja 

Radlje, ki izhaja iz tradicije prehranjevanja v našem kraju in hkrati zadostuje kriterijem 

prehranjevanja v sodobni gastronomiji. Radl'ški okus smo predstavile v treh različicah: 

kot predjed, kot glavno jed in kot poletno-sezonsko različico. V nalogi je tudi 

predstavljeno, kako bomo jed reklamirale in tržile.  

Da bo naša jed zaživela v kraju, nas bi podprli TD Radlje ob Dravi, g. Žan Bukovnik, 

pivnica Time Brewery, JZ ŠKTM, Bowling center bajta, OŠ Radlje ob Dravi.  

Nalogo je mogoče dobiti v knjižnici OŠ Radlje ob Dravi. Izvod imajo tudi avtorice in 

mentorici. 

 

 

Ključne besede: turistično-gastronomska ponudba, lokalna jed, lokalne sestavine, 

Radlje ob Dravi 

 

 

 

 

 

Avtorica vseh ilustracij v nalogi je Nuša Auberšek. 
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1. UVOD  
 

Vsaka pokrajina ima na področju kulture prehranjevanja svoje posebnosti. Turisti, ki 

raziskujejo kraje, radi poleg turistične ponudbe kraja raziščejo in okusijo še kulinarično, 

gastronomsko ponudbo. Te je v Radljah z okolico kar nekaj, ponudbo s pestrimi 

tradicionalnimi koroškimi jedmi ponuja Koroška hiša pri Lipi na Muti. V Radljah ob Dravi 

prirejajo dva že tradicionalna festivala povezana s tradicijo in kulinariko, to sta: Festival 

praženega krompirja in Hmeljarski likof.  

Navdih in ideje za kreiranje jedi, ki smo jo povezale s tradicijo kraja in jo preoblikovale 

tako, da zadostuje današnjim modernim standardom, smo tako črpale iz dobrot, ki so 

značilne za kraj, in iz naravnih danosti, ki jih Radlje ponujajo ─ hmelj. Proučile smo 

zgodovino hmeljarstva, se povezale s Turističnim društvom Radlje ob Dravi in pivnico 

v Radljah Time Brewery. Pri pridobivanju kuharskega znanja in ustvarjanju naše jedi 

pa smo se povezale s krajanom Žanom Bukovnikom, ki je sodeloval v kuharski oddaji 

MasterChef. 

Za potrebe turistične naloge in promocije našega kraja smo ustvarile jed, ki je koroška, 

izhaja iz tradicije kraja in je hkrati sodobna. Poimenovale smo jo Radl'ški okus. Okusili 

jo boste lahko na Hmeljarskem likofu, zadnji teden v septembru pa bo tudi na jedilnikih 

lokalnih gostincev.  

 

1.1 Predstavitev teme 

Ob razpisu na tekmovanje za leto 2020/2021 na temo Moj kraj moj chef smo se članice 

TK OŠ Radlje razveselile, saj smo vse navdušenke nad kuhanjem in oddajo 

MasterChef. Menile smo, da bo naloga lahka, a se je izkazalo, da ni tako. Pri izbiri 

sestavin smo imele sprva težave, ker se nam nobena sestavina ni zdela tipična le za 

naš kraj. Sestavine in hrana, ki jo kuhamo v našem kraju, so se zdele vseslovenske. 

Vprašale smo se, kaj bi bila tipična lokalna jed? Kaj so jedli in jedo v Radljah? Je hrana 

vezana na določene običaje, praznike? Kako izbrati sestavine, ki bodo najbolje 

predstavljale Radlje? Ali imamo v kraju že kakšno prireditev, ki se povezuje s kulinariko 

našega kraja in ohranja običaje kraja? Kje in na kakšen način bomo jed tržile? Kako 

bomo jed reklamirale? Kje bodo lahko našo jed poskusili krajani in turisti? Ali bodo 

lokalni gostinci pripravljeni sodelovati z nami? 

Z namenom, da odkrijemo kakšno lokalno, posebno jed, smo izdelale vprašalnik in ga 

posredovale staršem učencev OŠ Radlje. 

Odločile smo se, da bomo raziskale kulinarično podobo Radelj. Hkrati smo razmišljale, 

na kakšen način se že v našem kraju ohranja kulinarična tradicija. Raziskale smo že 

obstoječo prireditev Hmeljarski likof in se povezale s KD Radlje ob Dravi. Prišle smo 

do zaključka, da bomo sestavile jed, ki se bo povezovala s hmeljarstvom in jo bomo 

lahko posodobile, ponudile, oglaševale in tržile v Radljah ob Dravi. 
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V našo idejo o kreiranju hmeljarske jedi pa sovpada tudi pivnica v Radljah ob Dravi. O 

vprašanjih v zvezi s hmeljem in prošnjo po sodelovanju, smo se obrnile na g. Primoža 

Krajnca. 

Za izobraževanje na kuharskem področju pa smo izkoristile znanje Radeljčana, Žana 

Bukovnika, ki ima tudi izkušnje s kuharskim tekmovanjem. Leta 2018 je sodeloval v 

kuharski oddaji MasterChef. 

Tako je v sodelovanju z vsemi omenjenimi nastala naša jed, ki smo jo poimenovale 

Radl'ški okus. Glavne komponente jedi so sestavine, ki so lokalne in značilne za Radlje 

(hmeljarska klobasa, polenta, pivo lokalne pivnice Time Brewery, bučno olje, čebula). 

Naša jed je dobila podobo v treh različicah: kot predjed, kot glavna jed in kot poletno-

sezonska različica. Krajanom in turistom jo bomo ponudile na prireditvi Hmeljarki likof 

2021, v času Hmeljarskega likofa pa jo bodo na svoj jedilnik umestili tudi lokalni 

gostinci. V sodelovanju z JZ ŠKTM bomo priredili tudi kuharsko delavnico, na kateri 

bomo krajanom predstavili gastronomske posebnosti našega kraja in skuhali Radl'ški 

okus. 

Zbrale smo literaturo s področja gastronomije in hmeljarstva. Naši sestanki so v veliki 

večini potekali na daljavo preko orodja Teems. Komunikacija in informacije, ki smo jih 

pridobivale od lokalnih društev, gostincev, pivovarne in MKC-ja je potekala telefonsko, 

preko socialnih medijev in elektronske pošte. Gastronomki del, se pravi kuhanje, pa 

smo izvedle v živo v skladu z vsemi priporočili NIJZ. Ogledale smo si tudi pivnico Time 

Brewery in prevzele pivo za namen kuhanja.  

Delo je potekalo timsko, nekatere naloge pa smo si razdelile. Za lažjo organizacijo dela 

smo na začetku sestavile svoj TO DO LIST.   

 

1.2 Zgradba naloge 

Naša projektna naloga je sestavljena iz štirih delov. Prvi del naloge je raziskovalni del. 

Sloni na anketi in raziskavi ter proučitvi literature o gastronomiji, o prehranjevanju 

krajanov v preteklosti, o hmeljarstvu, pomenu hmelja v Radljah, o ohranjanju starih 

običajev (Hmeljarski likof) in nekaterih značilnostih kraja. To nam je bilo v pomoč 

predvsem pri izbiri sestavin za našo jed.  

V drugem delu naloge predstavljamo potek promocije in trženja jedi Radl'ški okus. Brez 

reklame in trženja krajani ne bi mogli okusiti naše jedi.  

Tretji del naloge predstavlja našo gastronomsko jed in pojasnjuje izbiro sestavin.  

V zadnjem delu naloge smo zapisale naše ugotovitve. Razmišljale smo tudi, kje bi še 

lahko promovirale našo jed v prihodnje in kako bi mlade seznanile s pomenom lokalne 

prehrane in podpore lokalnim ponudnikom. V prilogah smo dodale še dodatno gradivo 

(ocenjevalni list, anketni vprašalnik, intervjuje, dopis za lokalne gostince). 
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1.3 Predstavitev jedi na tržnici 

Turistična stojnica bo predstavljala naš gastronomski doprinos k Radljam, naš Radl'ški 

okus. Obiskovalci bodo lahko poskusili jed in jo ocenili na ocenjevalnem listu, ki smo 

ga izdelale v ta namen, saj želimo pridobiti povratno informacijo. Stojnica bo 

opremljena privlačno in skladno z našo idejo o nastanku jedi – v hmeljarskem stilu. 

Vključile bomo moderno tehnologijo, na stojnici bomo predvajale naš promocijski spot. 

Delile bomo letake, na katerih bodo obiskovalci stojnice pridobili podatke, kje v Radljah 

lahko poskusijo našo jed (na Hmeljarskem likofu, pri katerih gostincih) in hkrati povabilo 

v naš kraj. 
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2. RAZISKOVALNI DEL NALOGE 

2.1 Teoretična izhodišča 

Slovenija je uspešno kandidirala v projektu Slovenija – Evropska regija gastronomije s 

knjigo kandidature Okusiti Slovenijo, ki jo je uredil prof. dr. Janez Bogataj. V knjigi 

kandidature so med drugim predstavljeni razvoj gastronomije Slovenije, strategija 

gastronomije Slovenije, zaščita živil in jedi, lokalne in regionalne tržne znamke s 

področja kulinarike in gastronomije, vinogradništvo, vinarstvo in pivovarstvo. Posebej 

so omenjeni dan slovenske hrane in tradicionalni zajtrk ter sladkosti in zdravje s 

čebelami, gastronomija in turizem ter kulinarične in gastronomske prireditve. 

(https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenija-evropska-regija-

gastronomije-2021/) 

V skladu s cilji in naravnanostjo projekta smo tudi me skušale doprinesti majhen košček 

k izboljšanju gastronomske ponudbe našega kraja. Sledile bomo nekaterim ciljem 

projekta in jih uresničevale po naših najboljših močeh, in sicer: 

- promocija lokalne kulinarike in gastronomije, 

- promocija gastronomske ponudbe v turizmu, 

- doprinos h kulinarični ponudbi v lokalih, na prireditvah. 

 

2.2  Koroška kulinarika v preteklosti 

Hrana ima v življenju človeka izredno pomembno mesto. Z njo sta povezana človekovo 

vsakdanje prizadevanje in skrb. V pripravi jedi in postrežbi se skrivajo vljudnost, 

ustrežljivost in dobrota ljudi. Lahko rečemo, da je odnos do hrane tudi kultura nekega 

naroda. 

Koroška kulinarika je v preteklosti imela dve značilnosti, ki sta v zadnjih letih zelo iskani 

in cenjeni: lokalno in sezonsko. Prehrana Korošcev je bila osnovna kmečka hrana, ki 

se je z industrializacijo preoblikovala v delavsko prehrano, v nadaljnjem razvoju pa je 

prevzela tudi značilnosti meščanske prehrane. 

Malo je pisnih virov, člankov in publikacij, v katerih bi bili zapisani načini 

prehranjevanja, recepti in drugo, kar nas povezuje s koroško prehrano. Sicer je ena od 

značilnih lastnosti Korošcev spoštovanje tradicije; ohranjamo svoje narečje, gojimo 

stare šege in navade. Nič čudnega torej, da so se na Koroškem ohranile tudi številne 

imenitne stare ljudske jedi, ki jih kmečke gospodinje pripravljajo še danes. Nekatere 

pa se pripravljajo predvsem ob praznikih. Vse premalo pa se ti recepti zapisujejo. Po 

ljudskem izročilu prehajajo iz roda v rod in v veliki meri že tonejo v pozabo. 

Da pa recepti in kulinarika naših krajev ne bodo pozabljeni, je zaslužna zanimiva knjiga 

z naslovom Mama je kuhala, otroci smo dremali, foter pa modlo, prehranska kulturna 

dediščina Pohorja in Kozjaka, avtorice Jelke Pšajd. V knjigi so zbrani in zapisani 

podatki o kulturi prehranjevanja, obnašanja za mizo, odnosu do hrane, pripravi hrane, 

o shranjevanju in konzerviranju hrane, o pridobivanju kuharskega znanja, recepti in še 

bi lahko naštevali. 
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2.3 Prehrana v naših krajih v preteklosti 

Učenke OŠ Radlje smo preučile navade in kulturo prehranjevanja našega kraja v 

preteklosti. Povzamemo lahko, da je bila hrana v naših krajih kmečka, za kraj je bila 

značilna samooskrba, večino hrane je bilo domače pridelave. Gospodinje so kuhale 

po receptih svojih prednic, redko so posegle po kakšni stari kuharski knjigi. Pripravljale 

so jedi iz sestavin, ki so jih pridelali doma: v hlevu ter na vrtu in njivi. Pogosto so bili na 

mizi žganci, mleko, fižol, krompir, juhe oziroma »župe«, enolončnice iz mesa in 

zelenjave, ržen kruh, pečen v krušni peči, potica. Meso je bilo enkrat ali dvakrat 

tedensko in ob praznikih. 

Količina in kvaliteta poljskih, travnatih in vrtnih pridelkov sta bili odvisni od vremena in 

trdega dela, zato so imeli ljudje spoštljiv odnos do hrane. Ostankov hrane niso zavrgli. 

Spoštljiv odnos do kruha so se otroci učili tudi od župnika: »Če kruhek pade ti na tla, 

poberi in poljubi ga« (Pšajd, J.: Mama je kuhala, otroci smo dremali, foter pa modlo, 

str. 18). 

Obiskovalca so vedno postregli, še posebej, če je od daleč prišel. Gostom so ponudili 

klobaso, ker je najhitreje pripravljena, največkrat pa kruh in mošt. 

Potem ko smo se seznanile s prehrano in kulturo prehranjevanja našega kraja nekoč, 

smo se odločile, da bomo v svojo jed vključile dve glavni sestavini, in sicer koruzno 

polento ter klobaso. Klobaso, ker so jo v naših krajih postregli gostom in je ta navada 

še vedno prisotna ponekod na kmetijah. Gospodinje klobaso pogosto ponudijo tudi 

raznim delavcem kot malico, po naše »javzn«. Ponekod pa se še ohranja navada, da 

postrežejo klobaso paru, ki pride vabit na poroko. Klobasa se v našem kraju streže tudi 

na Hmeljarskem likofu, ki je že tradicionalen, v našem kraju ohranja bogato tradicijo 

hmeljarstva, jo združuje s sodobnostjo, izobražuje mlade in privablja turiste. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polento pa smo izbrale, ker je v Radljah veliko 

obdelovalnih površin, kjer še danes sadijo koruzo za potrebe 

krmljenja živali in v prehranske namene. S spravilom 
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pridelka je povezan običaj ličkanja koruze, ki ga Turistično društvo z namenom 

ohranjanja šeg in navad prireja na Havajih. Žganci so bili tudi pogosto vključeni v 

prehranjevanje ljudi v našem kraju. Da so imeli velik pomen za preživetje širokega 

kroga ljudi dokazuje misel iz 19. stol., ki pravi, da so »žganci steber kranjske dežele«. 

Žganci na kmetih niso bili nikoli strogo vezani na določen dnevni obrok hrane. Sveže 

kuhani so bili lahko že za zajtrk ali kosilo, pogreti in prepečeni pa spet za naslednji 

zajtrk ali večerjo. Sicer poznamo v Sloveniji več vrst žgancev (ajdove, koruzne, bele 

ali pšenične in ječmenove) in tri temeljne načine priprave. Po načinu kuhanja oz. 

praženja moke jih imenujemo koroški, gorenjski in dolenjski oz. štajerski način kuhanja. 

Najstarejši med njimi je prav gotovo koroški, ki pojasnjuje tudi samo besedo žganci. 

Pri tem načinu se moka najprej praži (žge, od tod žganci) do suhega v posodi ali ponvi, 

potem pa se ji med mešanjem doliva vodo in tako nastanejo žganci. 

 

2.4 Današnja podoba Radelj  

V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo leži 

mesto Radlje, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani 

ga obdajajo hribi Kozjaka, na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi 

gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih zapisih prvič omenjeno že pred več 

kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj industrije so ugodnejši. 

Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno 

nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so 

Radlje ob Dravi tudi pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni 

podobi kraja dajejo še svojevrsten okvir. 

 

Slika 1: Radlje (vir: http://www.radlje.si/radlje) 

 

Mesto se je na turistični zemljevid Slovenije umestilo z Vodnim parkom Radlje ob Dravi 

– prvim naravnim bazenom v Sloveniji, za svoja zelena prizadevanja pa je bilo 

nagrajeno z znakom Slovenia Green Silver. Številne kulturne znamenitosti, inovativna 
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športna infrastruktura ter predvsem neokrnjena narava na obronkih Pohorja in Kozjaka 

ponujajo obiskovalcem raznovrstne dejavnosti. Med drugim raziskovanje narave ob 

štirih tematskih (gozdna, čebelarska in dve vodni) učnih poteh, sprehajanje ali 

kolesarjenje po brezpotjih ter raziskovanje kulture v okviru muzejskih razstav ali 

skrivnostnih cerkva (http://www.radlje.si/radlje). 

 

2.5 Hmelj v Radljah ob Dravi 

Na območje današnjih Radelj so hmelj okoli leta 1905 prinesle bogate nemške družine, 

ki so imele v lasti večje površine rodovitne zemlje. Hmeljarstvo se je izkazalo kot 

izredno dobičkonosno, saj so hmelj pridelovali tako veleposestniki kot tudi tisti kmetje, 

ki so imeli vsaj nekaj deset arov dobre zemlje. 

Hmelj je prinesel dohodek tudi revnejšemu sloju prebivalstva, saj so ga obirale socialno 

ogrožene skupine prebivalstva, zlasti pa ženske, mladostniki in starejši otroci, torej tisti, 

ki so si v domačem okolju težko prislužili lasten denar. Zato je bilo obiranje hmelja 

desetletja ena najbolj privlačnih sezonskih del. 

Po nacionalizaciji kmetijskih zemljišč po drugi svetovni vojni je bila v Radljah 

ustanovljena kmetijska zadruga Hmezad, ki so ji domačini rekli državno podjetje. To je 

delovalo vse do osamosvojitve Slovenije, nato je nasade prevzelo Hmeljarstvo Čas, ki 

upravlja s posestvom Radlje vse od leta 1993. V teh letih so uspeli obnoviti vsa 

hmeljišča, posodobiti strojni park ter linijo za spravilo pridelka. V sklopu posestva je 

tudi hladilnica, v kateri lahko skladiščijo ves pridelan hmelj in hmeljske proizvode. 

Hmeljarsko posestvo Radlje je eno izmed večjih posestev v Sloveniji, saj upravlja s 

106 hektarji hmeljišč. Tukajšnje ugodne naravne danosti za gojitev hmelja se izražajo 

v najvišji kakovosti hmelja v Sloveniji. Na posestvu gojijo predvsem tradicionalne 

slovenske kultivarje hmelja kot so aurora, styrian golding in bobek (Turistična naloga 

za 33. festival, Hmeljarska zgodba, str. 8, 9). 

 

Slika 2: Hmeljarstvo Čas (vir: Hmeljarstvo Čas) 
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2.6 Hmeljarski likof 

Hmeljarski likof je vsakoletna prireditev, ki jo organizira TD Radlje ob Dravi. Leta 2019 

je bila že 32. po vrsti, lani 2020 pa je zaradi novega koronavirusa prireditev odpadla. 

Likof je največja, najbolj odmevna in hkrati najbolj množično obiskana prireditev v 

Radljah ob Dravi. Prirejajo jo z namenom ohranjanja kulturne dediščine, saj je hmelj v 

našem kraju znan že od leta 1903, ko je prve sadike v kraj prinesel veleposestnik iz 

našega kraja. Namen prireditve je druženje, ohranjanje tradicije, prikaz hmeljarstva v 

preteklosti, zabava, spoznavanje, sodelovanje in obujanje spominov med starejšimi. 

Vsako leto se izbere hmeljarski starešina kot varuh nasadov hmelja. V sodelovanju s 

podeželsko mladino se izbere tudi hmeljarska princesa, ki je v pomoč starešini. Izvede 

se srečanje starešin in princes iz preteklih let, ki skupaj z obiskovalci doživijo pravi 

hmeljarski večer ob pokušini kmečkih dobrot našega kraja. 

Na dan prireditve poteka najprej tradicionalno srečanje povabljenih na posestvu 

Hmeljarstva Čas. Nato pa se vije povorka z opremljenimi vozovi s konjsko vprego, 

starodobnimi traktorji ter modernimi traktorji s sodobno opremo v središče Radelj, ki 

postane središče likofa. Po tradiciji so obiskovalci postreženi s hmeljarsko klobaso in 

seveda pivom.  

 

 

Slika 3: Hmeljarski likof s hmeljarsko princeso in starešino (vir: https://www.zupnija-

radlje.eu/2018/09/30/lepa-nedelja-in-hmeljarski-likof-radlje-2018/likof2-2/) 
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2.7 Potek raziskave 

Pred pripravo naše jedi smo se odločile, da bomo naredile raziskavo o tem, kakšne so 

prehranjevalne navade naših potencialnih gostov. V mesecu decembru 2020 smo med 

učitelji in starši naših učencev naredile anketo. Zanimalo nas je, kako se prehranjujejo 

in koliko poudarka dajo na lokalno prehrano. Zanimalo nas je tudi, ali anketiranci 

poznajo tipične koroške jedi. 

 

2.8 Rezultati ankete 

V naši raziskavi je sodelovalo 155 anketirancev (učitelji in starši učencev OŠ Radlje 

ob Dravi). Od tega je anketo izpolnilo 126 žensk in 29 moških. Iz odgovorov lahko 

sklepamo, da prebivalci Radelj z okolico cenijo domačo, kvalitetno hrano, saj kar 91 % 

anketiranih doma pridela nekaj hrane (sadje, zelenjava). Podpirajo tudi lokalno 

pridelavo hrane, saj 33 % anketiranih kupuje hrano od lokalnih pridelovalcev, občasno 

pa 57 %. Pridelki, ki jih kupujejo od lokalnih pridelovalcev so različni: kruh, mleko, jajca, 

skuta, mesni izdelki, zelenjava, med. 86 % anketiranih pozna in so že uživali katero od 

koroških jedi. Največkrat so omenjeni ajdovi žganci, mežerli, koruzni zabeljeni žganci, 

pražen krompir, goveja juha, hrenov zos, koroška skuta z bučnim oljem. Na vprašanje, 

ali bi lahko hmelj vključili v kakšno jed, je 25 % odgovorilo z da in 63 % z mogoče. Kot 

najbolj tipično jed za Radlje je 34 % označilo ajmoht, na drugem mestu je pražen 

krompir (31 %) na tretjem pa goveja juha z 21 %. Pri vprašanju, ali poznajo gostilno, ki 

v Radljah in njeni okolici ponuja tradicionalne koroške jedi, je večina omenila Koroško 

hišo pri Lipi, trije so omenili Gostilno Erjavec. 

Glede na rezultate ankete lahko trdimo, da prebivalci Radelj cenijo in poznajo domačo 

koroško hrano in da podpirajo lokalno pridelavo hrano.  
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3. SODELUJOČI, ČASOVNA IN PROSTORSKA IZVEDBA 

3.1 Izvajalci posameznih nalog 

 

Sodelujoči Kontakt Zadolžitev 

OŠ Radlje ob Dravi 
Koroška cesta 17 
2360 Radlje ob Dravi 

 

Ga. Nataša Markač,  
tajništvo šole 
 
Tel: (02) 887 95 72 
Fax: (02) 887 95 87 
E-pošta: info@osradlje.si 
 

Posredovanje ankete 
staršem učencev, 
promocija. 

Turistični krožek OŠ 
Radlje  
Koroška cesta 17 
2360 Radlje ob Dravi 

 

Tajništvo šole,  
mentorici turističnega krožka 
 
Tel: (02) 887 95 72  
Fax: (02) 887 95 87  
E-pošta: info@osradlje.si 
 

Priprava jedi, 
promocija na stojnici, 
priprava jedi na 
Hmeljarskem likofu, 
priprava kuharke 
delavnice z JZ ŠKTM. 

Javni zavod ŠKTM za 
šport, kulturo, turizem in 
mladino Radlje ob Dravi 
Mariborska cesta 4 
2360 Radlje ob Dravi 

 

Ga. Dominika Karlatec  
 
T: 02 887 32 88  
F: 02 887 32 89 E: 
info@sktmradlje.si  

Pomoč pri izvedbi 
kuharske delavnice, 
promocija. 

Hmeljarstvo Čas 
Dobrava 47 
2360 Radlje ob Dravi  

 

T +386 (0)2 88 22 900  
M +386 (0)41 632 185 
F +386 (0)2 88 22 901 W 
http://www.hmeljarstvocas.eu  
E info@hmeljarstvo-cas.eu 
 

Sodelovanje na 
Hmeljarskem likofu. 

Time Brewery  
Dobrava 47 
2360 Radlje ob Dravi 
 

 

g. Primož Krajnc,  
g. Matevž Pogladič 
 
T 040 815 811 
info@time-brewery.com 
www.time-brewery.com 

Pomoč pri izbiri piva 
za namen kuhanja, 
donacija piva za 
namen kuhanja na 
Hmeljarskem likofu. 

  

mailto:info@osradlje.si
mailto:info@osradlje.si
mailto:info@sktmradlje.si
http://www.hmeljarstvocas.eu/
mailto:info@hmeljarstvo-cas.eu
mailto:info@time-brewery.com
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Turistično društvo Radlje 
ob Dravi  
Mariborska cesta 7 
2360 Radlje ob Dravi 

 

Ga. Antonija Račnik  
 
https://www.facebook.com/TD 
Radlje/  
Tel: 030 393 144 

Sodelovanje na 
Hmeljarskem likofu. 

B's Food #žanbukovnik 

 

g. Žan Bukovnik 
 
http://zanbukovniksp.wixsite.co
m/bfood 
 

Sestava jedi, pomoč 
pri kuharski delavnici. 

Bowling center bajta 
Dobrava 49 
2360 Radlje ob Dravi 

 
 

g. Slavko Mori 
 
TEL: 08 20 52 690 
e-mail: info@komora.si 
 

Umestitev naše jedi na 
jedilnik, promocija. 

  

3.2 Izvedba in postrežba jedi 

Našo jed bomo predstavili na Hmeljarskem likofu v sodelovanju s Turističnim društvom 

Radlje. Zadnji teden v septembru, ko se odvija prireditev, bo na svoj jedilnik našo jed 

umestil tudi Bowling center bajta in B's Food #žanbukovnik. V začetku meseca 

septembra bomo jed promovirali v obliki kuharske delavnice v sodelovanju z JZ ŠKTM 

Radlje ob Dravi. 

  

http://zanbukovniksp.wixsite.com/bfood
http://zanbukovniksp.wixsite.com/bfood
mailto:info@komora.si
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3.3 Prostorska in časovna razporeditev 

 

DOGAJANJE     MESEC PROSTOR 
ZADOLŽENI 
UČENCI 

DRUGI 
SODELUJOČI 

Hmeljarski 
likof 

September Center Radelj, 
stojnica 

Vse učenke TK 
OŠ Radlje 

TD Radlje ob 
Dravi 

Strežba jedi – 
Bowling center 
bajta 

September Bowling center 
bajta 

Evita, Julija (za 
informiranje, 
sodelovanje) 

 

Strežba jedi – 
Žan Bukovnik 

September Kuhinja v 
podjetniškem 
inkubatorju Radlje 

Neja, Nuša, 
Lara  

 

Kuharska 
delavnica 

September Prostor MKC 
Radlje 

Vse učenke TK 
OŠ Radlje 

JZ ŠKTM 
Radlje ob 
Dravi 

. 
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4. PROMOCIJA IN TRŽENJE 

4.1 Promocija 

V promociji vidimo velik pomen in potencial za uresničitev našega cilja – da bo naša 

jed zaživela v kraju, da jo bodo lahko okusili krajani ter naključni in zainteresirani 

gastronomski turisti. Sprva bo promocija skromnejša, v okviru naših zmožnosti, 

kasneje, če bo jed dobro sprejeta, pa lahko s pomočjo gostincev in lokalnih ponudnikov 

turistične ponudbe promocijo nadgradimo in razširimo. 

 

NAČRT PROMOCIJE 

PROMOCIJA NA KAKŠEN NAČIN 

Radijski oglas Obvestilo šolskega radia na OŠ Radlje  
September 2021 
Brezplačno 

Radijski oglas Reklama na Koroškem radiu (v sklopu reklame za 
Hmeljarski likof v sodelovanju s KD Radlje) 
September 2021 
Finančno bo oglaševanje prevzelo KD Radlje 

Osebna promocijska 
pisma 

Na sosednje osnovne šole 
September 2021  
Brezplačno (pisma bodo posredovana po elektronski 
pošti) 

Reklamni letaki Na OŠ Radlje ob Dravi, v Večgeneracijskem kulturnem 
centru Radlje, JZŠKTMR, gostinski lokali (Bowling center 
bajta, kuhinja Žana Bukovnika) 
Finančno bo oglaševanje podprla OŠ Radlje ob Dravi 

Vabilo preko socialnih 
omrežij 

Vsem fb in twitter prijateljem (člani TK, Turistično društvo, 
DPM, Občina Radlje ob Dravi, JZ ŠKTM Radlje) 
September 2021 
Brezplačno 

Vabilo preko spletne 
strani 

Na spletni strani OŠ Radlje, JZ ŠKTM Radlje, TD Radlje  
September 2021 
Brezplačno 
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4.2 Trženje 

Da bo trženje naše jedi čim bolj uspešno, se bomo povezale s TD Radlje ob Dravi 

(prireditev Hmeljarski likof), z lokalnimi gostinci (Bowling center bajta, B's Food 

#žanbukovnik) in JZ ŠKTM (kuharska delavnica). 

 

SODELUJOČI ZADOLŽITEV 

OŠ Radlje ob Dravi Hmeljarski likof 
Izvedba kuharske delavnice 

TD Radlje ob Dravi Pomoč pri izvedbi stojnice na Hmeljarskem likofu 

JZ ŠKTM Kuharska delavnica 

Bowling center bajta Umestitev naše jedi na jedilnik za 1 teden 

B's Food #žanbukovnik Umestitev naše jedi na jedilnik za 1 teden 
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5. TERMINSKI NAČRT DELA 
 

AKTIVNOST TERMIN 

NAČRTOVANJE JEDI Oktober, november 2020 

ANKETA December 2020 

INTERVJU December 2020 

DOPIS GOSTINCEM Marec 2021 

PREDSTAVITEV April/maj 2021 (turistična tržnica) 
September 2021 OŠ Radlje 

IZVEDBA  September 2021 (Hmeljarski likof) 
September 2021 (ponudba na jedilnikih pri gostincih) 
September 2021 (kuharska delavnica) 
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6. OPIS JEDI 
 

Časovna ponudba jedi: v mesecu septembru 2021 

Lokacija ponudbe: središče Radelj ob Dravi (stojnica na prireditvi Hmeljarski                            

likof), pri gostincih (Bowling center bajta, Dobrava 49, 2360 Radlje ob Dravi), Žan 

Bukovnik s.p. (Dobrava 44A, 2360 Radlje ob Dravi) 

Ciljne skupine: krajani, družine, naključni gastronomski turisti, zainteresirani          

gastronomski turisti 

Svoje brbončice boste lahko v mesecu septembru razvajali z našo jedjo Radl'ški okus, 

ki s svojo zgodbo in sestavinami povezuje preteklost Radelj s sodobno podobo in 

kulinarično ponudbo. 

Sestavine jedi: polenta, pašteta iz hmeljarske klobase, pivo, čebula, majoneza iz 

bučnega olja, poganjki mladega hmelja 

Možnosti izbire jedi: kot predjed, kot glavna jed, poletna različica jedi 

 

 

Slika 4: Predjed Radl'ški okus (foto: TK Radlje) 
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Slika 5: Glavna jed Radl'ški okus (foto: TK Radlje) 

 

 

Poletna različica jedi bo postrežena z okisanimi poganjki mladega 

hmelja. Slike jedi nimamo, ker smo jedi kreirali v zimskem času, 

ko hmelj kot sestavina ni na voljo. 
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6.1 Povezava sestavin s krajem / zakaj smo izbrale te sestavine 

Hmeljarska pašteta:  

- narejena je iz hmeljarske klobase, ki jo strežejo v Radljah na tradicionalni 

prireditvi Hmeljarski likof; 

- klobaso so v naših krajih že v preteklosti stregli gostom, ki so prišli od daleč; 

- v preteklosti je bila navada, da so klobaso ponudili paru, ki je prišel vabit na 

poroko. 

Polenta: 

- v preteklosti so bili koruzni žganci pogost obrok hrane; 

- imeli so velik pomen za preživetje ljudi; 

- v Radljah imamo veliko kmetijskih površin zasajenih s koruzo; 

- polento so v preteklosti jedli tudi splavarji in gozdarji (reka Drava je bila 

pomembna za splavarjenje, v bližini Radelj je danes turistična ponudba vožnje 

s splavom); 

- s sajenjem in spravilom koruze v preteklosti je povezan tudi običaj ličkanje 

koruze (na Havajih ga še vedno prirejajo vsako leto s ciljem ohranjanja starih 

običajev in prenašanja znanja, šeg in navad na mlade). 

Pivo: 

- pomembna sestavina, saj imamo v Radljah veliko 

površin zasajenih s hmeljem (Hmeljarstvo Čas upravlja 

s 106 hektarji hmeljišč); 

- v Radljah se odpira pivnica Time Brewery (varijo svoje 

znamke piva iz lokalnega hmelja s posestva Čas, v naši 

jedi smo uporabili njihovo pivo 3 o'clock). 

 

 

 

 

Slika 6: Prevzem piva za kuhanje jedi Radl'ški okus (foto: TK Radlje) 
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Majoneza iz bučnega olja, čebula: 

- bučno olje je poznano in razširjeno po Sloveniji, na Koroškem pa se bučno olje 

ujema s koroško skuto in čebulo v znani jedi, ki je značilna koroška predjed, 

zajtrk ali malica. Jed se odlično ujema s koroškim rženim kruhom. 

Poganjki mladega hmelj: 

- sestavina, ki je lokalna, značilna za Radlje. 

 

6.2 Priprava Radl'škega okusa 

Za pripravo Radl'škega okusa potrebujemo sestavine: polento, hmeljarsko klobaso, 

pivo 3 o'clock, čebulo, bučno olje. 

Priprava polente: Polento skuhamo po navodilih za pripravo polente. Polovico 

količine vode nadomestimo s pivom 3 o'clock. Ko je kuhana, jo vlijemo v pekač, 

površino z lopatko poravnamo na 2 cm debeline in jo ohladimo.  

Priprava paštete: Hmeljarsko klobaso narežemo na manjše koščke. Narežemo 

čebulo, jo prepražimo na olivnem olju in dodamo hmeljarsko klobaso. Klobaso 

prepražimo, nato zalijemo s pivom 3 o'clock in jo kuhamo približno 10 min. Nato jo 

zmeljemo v pašteto. 

Priprava ocvrte čebule: Čebulo narežemo na tanke kolobarje, jih pomokamo v ostri 

moki, dodamo malo soli in rdečo sladko papriko. Ocvremo jih v vročem olju. 

Sestava jedi: Iz ohlajene polente z modelčki izrežemo trikotnike (glavna jed) in kroge 

(predjed). Na polento nabrizgamo pašteto in majonezo z bučnim oljem. Dodamo ocvrte 

čebulne obročke in kapalke z bučnim oljem. Za dekoracijo dodamo vejico timijana. 

 

Slika 7: Kuhanje z Žanom Bukovnikom (foto: TK Radlje) 
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Slika 8, 9: Pripravljanje jedi Radlš'ki okus (foto: TK Radlje) 

 

6.3 Zunanja podoba jedi  

Zunanjo podobo naše glavne jedi smo skušale oblikovati tako, da bi bila povezana z 

dejavnostjo našega kraja nekoč in reko Dravo, namreč splavarstvom. Prebivalci Radelj 

so si služili vsakdanji kruh tako z obiranjem hmelja, sajenjem koruze kot tudi s 

spravilom lesa in s tem povezanim splavarstvom.  

Nas polenta narezana na trikotnike spominja na naložene splave, ki so nekoč pluli po 

reki Dravi. Pašteta iz hmeljarske klobase in karamelizirana čebula predstavljata tovor 

na splavu (les). Pašteta pa je dodana v obliki krogle in spominja na obliko hmeljevega 

storža. Bučno olje pa predstavlja zeleno barvo, barvo hmelja, hmeljskih nasadov, 

nasadov koruze in barvo Radelj ob Dravi. 

 

 

Slika 10: Slogan Občine Radlje ob Dravi  
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7. ZAKLJUČEK 
 

Zadovoljne ugotavljamo, da nam je s pomočjo Žana uspelo ustvariti odlično jed, ki 

dobro predstavlja naš kraj in nadaljuje tradicijo hmeljarstva v sodobnost. Skozi proces 

pisanja seminarske naloge in razvijanja naše jedi smo pridobile veliko novih informacij 

v zvezi s kulinarično podobo kraja in prehranjevanjem v našem kraju v preteklosti. 

Spoznale smo, da na razvoj gastronomije vpliva kulturna dediščina in naravni viri. 

Pridobile smo tudi veliko veščin s področja timskega dela, komunikacije z lokalnimi 

društvi, gostinci, hmeljarji in pivovarji. Preizkusile smo se v kuhanju in pridobile nova 

znanja na tem področju. 

Vesele ugotavljamo, da so imela vsa društva in ostali vključeni v naš projekt posluh za 

nas in so bili zainteresirani za sodelovanje.  

Med našim delom se nam je porodilo še več idej in možnosti za sodelovanje: 

- Radl'ški okus bi lahko vključili v turistično ponudbo v Vodnem parku Radlje. V vodnem 

parku imamo prvi in edini biološki bazen v Sloveniji. V njem so lesene glamping hišice, 

ki spominjajo na stare lesene mline na vodi, ki so nekoč obratovali na Dravi. Turistom, 

ki prespijo v hišicah, bi lahko predstavili našo jed v obliki catteringa. Uživati Radl'ški 

okus ob tako lepem ambientu bi bila prava gastronomska izkušnja in dodatna turistična 

ponudba. 

 

- Radl'ški okus bi lahko postregli tudi raznim gostom, ki jih ob različnih priložnostih gosti 

župan občine g. Alan Bukovnik. 

 

- Radl'ški okus bi lahko stregli turistom na vožnji s splavom. 

 

- Ob raziskovanju za seminarsko nalogo smo se začele bolj zavedati, kako pomembna 

je kultura prehranjevanja in bogastvo lokalnih sestavin. Za boljše ozaveščanje mladih 

bi lahko pripravile vsebine in delavnico na temo lokalne gastronomije in jo predstavile 

bodisi pri pouku gospodinjstva ali v obliki dneva dejavnosti učencem OŠ Radlje.  

 

Ponosne smo, da bomo kraju doprinesle majhen košček kulinarike in da bodo imeli 

krajani priložnost okusiti naš Radl'ški okus 

  



26 
 

VIRI IN LITERATURA 
 

Ustni viri: domačini Radelj 

 

Splet: 

https://www.koroska.si/radlje-ob-dravi-3 

http://www.radlje.si/radlje 

https://www.vecerkoroska.com/vk/aktualno/prej-traktorista-zdaj-pa-v-radljah-ob-dravi-

varita-svoje-pivo-10207302 

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenija-evropska-regija-gastronomije-

2021/ 

http://www.hmeljarstvo-cas.eu/ 

https://www.turisticna-zveza.si/turisticno-drustvo.php?id=442 

 

 

Knjige: 

Janez Bogataj: Okusiti Slovenijo, Darila Rokus d.o.o., Ljubljana, 2007. 

Jelka Pšajd: Mama je kuhala, otroci smo dremali, foter pa modlo; Prehranska kulturna 

dediščina Pohorja in Kozjaka, Zavod za gozdove Slovenije, Radlje ob Dravi, 2015. 

Turistična naloga za 33. festival, Hmeljarska zgodba, str. 8, 9 

 

  

https://www.koroska.si/radlje-ob-dravi-3
http://www.radlje.si/radlje
https://www.vecerkoroska.com/vk/aktualno/prej-traktorista-zdaj-pa-v-radljah-ob-dravi-varita-svoje-pivo-10207302
https://www.vecerkoroska.com/vk/aktualno/prej-traktorista-zdaj-pa-v-radljah-ob-dravi-varita-svoje-pivo-10207302
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenija-evropska-regija-gastronomije-2021/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenija-evropska-regija-gastronomije-2021/
http://www.hmeljarstvo-cas.eu/
https://www.turisticna-zveza.si/turisticno-drustvo.php?id=442
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PRILOGE  
 

Priloga 1: ANALIZA ANKETE 

ANKETA 
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Priloga 2: OCENJEVALNI LIST 

 

 

       OCENJEVALNI LIST 

 

 
1. Prosim, da s križcem ocenite našo jed RADL'ŠKI OKUS (5 – odlično, 1 – neokusno, 

slabo)! 

 5 4 3 2 1 

 
Vizualni 
izgled jedi + 
dekoracija 
 

     

 
Okus 
 

     

 
Inovativnost 
uporabe 
sestavin 
 

     

  

2. Ali bi jed priporočili tudi drugim?                                                    DA            NE 

 

3. Bi obiskali Radlje ob Dravi in še kdaj poskusili našo jed?           DA            NE 
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Priloga 3: INTERVJUJI 

 

GA. ANTONIJA RAČNIK 

Koliko let že pripravljate Hmeljarski likof v Radljah? 

Pripravljamo ga že 34 let. 

Kako poteka obiranje hmelja? 

V današnjem času ga obirajo strojno. S pomočjo traktorja ga oberejo in pripeljejo noter, 

kjer ga posušijo. Čisto točno ne bi znala povedati. 

Zakaj raven postrežemo hmeljarsko klobaso? Ali je ta klobasa značilna samo za 

Hmeljarski likof ali tudi drugje? 

Ko se je hmelj pobiral še ročno se je vedno za zaključno pojedino pripravljala 

hmeljarska klobasa. Ne bi točno vedela, ampak verjetno da, saj je bila to tradicija in se 

je najlažje pripravljala. 

Kje kupujete te klobase za likof ?Ali so od lokalnega pridelovalca? 

Da, saj jih nam ponujajo nekateri sponzorji. 

  

PIVOVARNA RADLJE 

Zakaj ste se odločili odpreti pivovarno v Radljah? 

Zaradi neposredne bližine hmelja, saj je to družinsko in smo se odločili graditi na 

tradiciji. 

Nam lahko poveste koliko vrst hmelja imamo v Radljah? 

V Radljah ob Dravi imamo 4 vrste hmelja. 

Ali poznate festival Hmeljarski likof? Ali ste že sodelovali na njem? 

Da poznam. Smo, kar vsako leto smo zraven, kot pivovarna pa smo bili 2 leti − lani in 

predlani. 

Torej če ste že sodelovali kot pivovarna ste ponudili vaša piva? 

Da, točilo se je za šankom. 

Ali boste v pivovarni prodajali tudi kakšne jedi? 

Ko jo bomo odprli, saj je zdaj zaradi razmer ne moremo, se bo ponujala pivniška hrana. 
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G. ŽAN BUKOVNIK 

(Žan je zelo odprt, prijazen, mlad, super smo se ujeli, takoj nas je nagovoril, da ga 

moramo tikati). 

Kaj oziroma kdo te je navdušil za kuhanje? 

Kuhanje me je zanimalo že od malega. Res kuhati lahko rečem, da sem začel, ko sem 

šel živet v Maribor. Tako sem za nasvete klical mamo. Nato pa sem šel delat v kuhinjo 

v Slovensko Bistrico, kjer sem dobil osnove. Leta 2018 sem sodeloval v oddajo 

Masterchef. Nato sem nekaj časa delal na Obali, sedaj pa sem se vrnil v Radlje, kjer 

sem odprl svojo kuhinjo. 

Katera je tvoja najljubša hrana? 

Najraje imam rižoto. 

Kaj najraje kuhaš? 

Najraje pripravljam suši, ker se mi priprava te jedi zdi kot nekakšna meditacija. 

Kakšni so tvoji cilji? 

Ravno sem odprl svojo kuhinjo, Korošcem želim približati in ponuditi azijsko hrano, ker 

je na Koroškem sploh ni v ponudbi. Oglaševal bom svojo znamko Snack Box. 

Kako se promoviraš? 

Preko Facebooka in Instagrama. Najlažje je, najhitreje in zastonj. Opažam, da je 

najboljša reklama od ust do ust. Ko nekdo naroči pico in objavi, da je bila odlična, takoj 

dobim tri ali štiri nova naročila.  
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Priloga 4: Dopis lokalnim gostincem 

 

Učenke turističnega krožka OŠ Radlje ob Dravi 

Koroška cesta 17                                                                              Radlje, 26. 2. 2021 

2360 Radlje ob Dravi 

 

Zadeva: prošnja za sodelovanje 

 

Spoštovani! 

Smo učenke 8. b razreda OŠ Radlje ob Dravi. V okviru turističnega krožka sodelujemo 

na turističnem tekmovanju, ki je letos posvečeno gastronomiji, z naslovom Moj kraj moj 

chef. Cilj tekmovanja je priprava jedi, ki bo lokalna in bo predstavljala naš kraj. Da bo 

naša jed gastronomsko in turistično zaživela, potrebujemo vašo pomoč. Zanima nas, 

ali ste nam pripravljeni pomagati, da uresničimo svoje cilje in našo jed predstavimo 

vašim gostom.  

Želimo si sodelovanja z lokalnimi društvi in gostinskimi ponudniki. S pomočjo Žana 

Bukovnika, ki je sodeloval v Mastercefu in ima številne izkušnje na področju kulinarike, 

smo pripravili jed, ki bi jo želeli ponuditi vašim gostom zadnji teden v septembru (v času 

Hmeljarskega likofa). Zanima nas, ali ste pripravljeni našo jed umestiti na svoj jedilnik 

za 1 teden. Zelo bi nas veselilo, če se boste odzvali na našo prošnjo. Prepričane smo, 

da je naša jed odlična in bo popestrila vaš jedilnik. Za natančnejše informacije glede 

naše jedi, recepta in sodelovanja, smo vam na voljo na mailu: 

maja.valente@osradlje.si ali natalija.grilč@osradlje.si  

V sodelovanju z JZ ŠKTM pa bomo v njihovih prostorih izvedli še kuharsko delavnico. 

Vljudno prosimo, da nam do 5. 3. 2021 sporočite svojo odločitev glede sodelovanja. 

Lepo pozdravljeni, 

učenke 8. b razreda: Nuša Auberšek, Neja Potnik, Evita Martini, Lara Peruš, Julija 

Koležnik 

Mentorici: Maja Valente in Natalija Grilč 

 

PRILOGA: slika naše jedi 

mailto:maja.valente@osradlje.si
mailto:natalija.grilč@osradlje.si

