
 

 

Poţari v občini Radovljica  
 
 

1601 
 
Poţgana molilnica v Begunjah. Pravo središče protestantizma je po pregonih 
protestantov v Radovljici postal grad Katzenstein Julijane Kacijaner v bliţnjih Begunjah. 
Ko je l. 1579 v Begunjah pridigal Jurij Dalmatin, so Radovljičanom prepovedali obisk 
tega kraja. Dalmatin je večkrat pridigal v protestantski molilnici, ki jo je v svojem gradu 
uredila Julijana Kacijaner. Molilnica je vztrajala vse do zmage protireformacije, ko jo je 
dal 10. 3. 1601 ljubljanski škof Tomaţ Hren razstreliti in poţgati. 
Vir: Gorenjski glas, 7. 5. 1993 (Pol tisočletja mesta Radovljice / Jure Sinobad) 
 
 

1826 
 
Poţar na Mišačah. Na Mišačah je bil 3. marca 1826 velik poţar. Začelo je goreti pri 
Matijovcu, hišna številka 4. Goreče dele slamnate strehe je veter raznašal po slamnatih 
strehah sosednjih hiš. Tako so zgorela ostrešja in leseni deli vseh hiš na spodnjem delu 
vasi. Pri Matijovčevih so v tem poţaru umrli štirje ljudje. Pri obnovi hiš so takrat 
nadzidali po eno nadstropje pri Tomaţovcu, Koničarju in pri Bleku. 
3. marca 1826 je bil na Mišačah velik poţar. V njem so umrli Franc, star 45 let, 
Apolonija, stara 44 let, in Ana, stara 22 let, vsi Boštjančič z Mišač št. 4, po domače 
Matijovc. Zaradi posledic, ki jih je dobil v poţaru, je 5. 10. 1926 umrl še Joţe Boštjančič 
v starosti 22 let. Joţa Babič ima kos trama letnico 1827 in inicialkami P. A., ko so na 
novo zgradili ostrešje. 
Vir: Mišače – monografija vasi (avtor Rok Gašperšič) 
 
 

1828 
 
Poţar v Ljubnem. Izmed vaţnih dogodkov omenjam, da je l. 1828 pogorela streha na 
cerkvi in na zvoniku. 1829 je bila zopet prenovljena. 
O tem spričuje napis nad srednjimi cerkvenimi vratmi, ki se glasi: Deiparae Marine, liaee 
aedes primo Odobriš die inccndio devastata est. Anno scquenti sumptibus 
bene.factorum iterum reacdifacata. (Ta cerkev boţje Matere Marije je bila 1. oktobra po 
poţaru poškodovana. Naslednje leto zopet popravljena po darovih dobrotnikov.) 
Vir: Zgodovina ţupnij in zvonovi v dekaniji Radolica (avtor Joţef Lavtiţar) 
 
 

1856 
 
Poţar v Kropi. Iz Krope, 1. maja. V torek, 29. aprila enmalo pred polnočjo nas strašen 
glas čuvaja iz mirnega spanja zbudi, da gori, gori v ţeblarici nad zgornjo fuţino (v 
Vigenjci). Čeravno izperva majhen ogenj, ker se je v nekem kotu strešja po kaki iskri 
prah izmeţeral, je vendar, čeravno je deţevalo, tako naglo naprej segal, da v kratkem je 



 

 

bilo vse strešje v plamenu. Pa kakor vsakikrat, so se tudi zdaj Kropenčanje moţato 
obnašali; posebno zahvalo zasluţi pa naš tesarski mojster Groga Aţman. On je bil, ki 
se je še z nekim pomagačem verh gorečega strešja z grozovitim plamenom boril, da 
dalje segati ni mogel ker sta leseno streho na drugem koncu naglo posekala in doli 
vergla in tako ognju pot zaperla. Kdor Kropo pozna, lahko si misli grozni strah naš, 
kadar platzvona kljenka. Da bi pač brez odloţbe vsi hišni gospodarji od konca od konca 
do kraja zavarovali (asekurirali) svoje pohištva! Ţeleti bi pa tudi bilo, da bi graška druţba 
sv. Florijana take moţe, kteri se pri ognji tako verlo obnašajo, prav po zasluţenji 
obdarovala, - saj je tudi nje velik dobiček, posebno v takih nevarnih krajih, ako se kdo 
tako v bran ognja postavi, kakor se je naš tesarski mojster uno noč. / Janez Zupan, 
namestnik ţupana. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 7. 5. 1856 
 
 

1859 
 
Poţar v Kropi. Iz Krope na Gorenskem. 13. julija. Ker se je po neki pomoti govorica 
zatrosila, da je Kropa pogorela, se mi treba zdi to reč razjasniti. V torek 5. dan t. m. je 
neki kmetovavec na svojem zemljišu nekaj gojzda posekal, da bi na tem kraji sečo 
naredil. Iz tega namena je gojzd poţgal, v tem je pa ogenj dalje segel kakor je on mislil. 
Strašen dim se kvišku vali, da so ga v Radoljco vidili. Ker so tu koj spoznali, da je to v 
Kropi, je naš mnogo spoštovani in in za vse skerbni okrajni predstojnik v Radoljci, 
gospod Košir, zapovedal, naj se nam hitro z gasilnico na pomoč hiti. In tako se je tudi 
zgodilo. Več gosp. uradnikov z gospod predstojnikom vred, je hitelo k nam na pomoč. V 
Kamnigorici pa so zvedili, da ni ognja v Kropi, ter so se nazaj v Radoljco vernili. Za to 
skerb se tukaj očitno zahvalim v imenu cele srejne; hvala pa bodi Bogu, da smo le pri 
golem strahu ostali!  / J. Zupan, ţupan. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 20. 7. 1859 
 
 

1862 
 
Poţar v Radovljici. V Radolci, 14. marca. Sinoč je bilo naše mesto celo noč na nogah. 
Ob desetih zvečer je gorel kozelc (stolp) pri Radoljci, pa preden je bilo moč pogasiti ga, 
se komaj četrt ure odtod uname skedenj, in ko so še tukaj gasili, se še huje posveti proti 
Lescam. Gorelo je na Vrbi, pogoreli so tam štirje kmetje in en kajţar, zgorela jim je vsa 
klaja in hudoben človek zaţgal, si je vsaki mislil. Bil je ta dan v Radoljci nek kmet iz 
Zabreznice, ki je ţe lani poţigal in je bil le zavoljo pomankanja dokazov izpuščen. 
Ljudje, ki so od vseh strani gasit hiteli, so ga povsod srečali, ko je od ognja beţal, pa 
kamor je prišel, povsod se je kmalo zasvetilo. V Radoljci je bil le en glas, da ta človek 
poţiga. Od drugega ognja so šli ţandarji koj na njegov dom, so ţ njim ob enem tje prišli, 
ga dobro zvezali in v Radoljco pripeljali. Preiskava bo ţe to reč na dalje razjasnila. Med 
pogorelci bil je en sam zavarovan.  
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 19. 3. 1862 

 
 



 

 

1871 
 
Radoljica 29. okt. P. C. II. - 26. dne t. m. je začelo opoldne v bliţnji vasi Lescah goreti v 
nekem skednu, in ogenj se je nanagloma razširil, da je v malo urah pogorelo 12-13 
poslopij, deloma popolnoma, deloma le na pol. Dasiravno je prišlo mnogo ljudstva od 

bliţnjih krajev in so tudi pripeljali gasilnic iz Radoljice, Grada in Save (dve lastnina g. 
Ruarda) ter je prinesel g. ţupnik Keše iz Begenj eno ročno gasilnico, ktera se je dala 
izvrstno rabiti, ter je bila poslana tudi kolodvorska za nekoliko časa - in vkljub silnemu 
delu na pomoč prisedših ljudi bilo je vendar sila teţavno postaviti jez razdraţenemu 
elementu. Al posrečilo se je. Ako bi se bili vţgali dve hiši v bliţnji okolici pogorišča 
(Ţupanova in Legatova), šla bi bila cela vas a cerkvijo vred. Škoda je silna, tem bolj ker 
je mnogim pogorela obleka in tudi ţito, ţivina in krma ter poljedelsko orodje. Zavarovani 
so bili samo trije posestniki, drugi ne, in še ti le za nizke zneske v primeri škode! Kako je 
prišel ogenj, o tem se po navadi govori mnogo - ali pravo se ne ve; sploh pravijo, da so 
ogenj zanetili otroci nekega posestnika, kteremu je tudi mnogo pogorelo; vendar koliko 
je o tem resničnega, ne vemo. Potrebno bi pa bilo, da se stvar ostro preišče ter z vso 
ostrostjo kaznuje, kajti koliko ţalostnih izgledov ţe imamo, da so se morale bridko 
pokoriti cele vasi in tudi mesta, zaradi nemarnosti enega samega. Dobrotnikom pa naj 
bodo priporočeni posebno nesrečni posli, kterim je pogorela skoraj vsa obleka. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 1. 11. 1871 
 
 

1872 
 
(Iz Kamne gorice) se nam 28. okt. piše: Včeraj zvečer ob deseti uri, spravil je ţalostni 
klic: „ogenj", „gori!" celo Kamno gorico na noge. V koncu vasi proti Radolici, se je brţ ko 
ne po nemarnosti zanetil ogenj v eni hiši — in kmalu je bila tudi druga vsa v ognji. Le 
občni delavnosti prebivalcev, posebno previdenemu ravnanja g. Kapusa se imamo 
zahvaliti, da nij ogenj večje škode napravil, ter le dve hiši vpepelil. Kakor slišimo je bil en 
posestnik zavarovan, drugi ne. 
Vir: Slovenski narod, 2. 11. 1872 
 
 
Poţar v Kamni Gorici. Iz Kamnegorice na Gorenskem. – V 121. št. »Slov. Nar.« se je 
bralo med raznimi stvarmi, da je dne 27. oktobra meseca v Kamnigorici gorelo, in da se 
je bilo le previdnemu delovanju gosp. ţupana Kapusa zahvaliti, da se ogenj ni razširil ter 
le dve hiši vpepelil. Vsled tega sem jaz primoran, to trditev zgoraj omenjenega dopisa, 
bodi-si od kodar koli poslan, preklicati, kajti ne le jaz sam, ampak vsi Kamenčani in 
Kamenčanke so pri ognji pridno gasili, posebno pa moram omeniti gospode Janeza 
Tomana, Teodora Tomana, Šušteršiča starega in mlajšega, kaplana Janeza Berliča, 
Silvestra Pesjaka, Matija Pesjaka, Jakoba Varlna, Janeza Šebata in strojarske 
pomagače, kteri so prvi bili, da so gasilnico pripeljali in nevtrudljivo do zadnjega gasili, 
dokler ni bila odvrnjena vsa nevarnost. Ne morem si kaj, da ne bi povedal, da vredništvo 
»Sl. Nar.« dopis nekega gospoda iz Kamnegorice o tem ognji ni hotelo natisniti dati; 
zakaj ne, tega ne razumem; še bolj pa se čudim, da vredništvo še za plačo ni hotelo 



 

 

dopisa ponatisniti, ter je iz dopisa vzelo le stavek, da je gosp. Toman iz Trsta 125 gold. 
pogorelcem daroval ni ga v 128. listu natisnilo. / A. pl. Kapus 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 20. 11. 1872 

 

 

1874 
 

Poţar v Podnartu (8. oktober 1874). Od Podnarta na Gorenjskem se nam piše. V 
Podbrezjah so denes 12. okt. dopoludne pogorele tri hiše. Neki otrok, sam doma, je v 
hiši pod stopnicami zakuril in ogenj se jo tako zatrosil. Pretočeni četrtek pozno na večer 
se je pa vţgala ena ţelezniška straţna hišica v Podnartu v nemarnosti pepela. Bliţnji 
sosedje so zapazili ogenj, takoj so poklicali, straţnika ter ga iz osobne nevarnosti oteli in 
so mu pomagal rudečega petelina ţviţgajočega na slemena strehe ukrotiti. 
Vir: Slovenski narod, 15. 10. 1874 

 

 

1877 
 

(Suša.) Iz Radovljice se 22. t. m. piše, da je iskra pala iz ţeleznične lokomotive iz 
dimnika na travo ob ţeleznici, travo uţgala, da bi bil kmalu poţar nastal, ko bi ne bili 
gorečine potepli in ognja ustavili. 
Vir: Slovenski narod, 25. 8. 1877 
 
Iz Krope. V bliţnjej nam Kropi pripetila bi se bila sv. večer kmalu velika nesreča. — 
Gospodinja gre v cerkev, zapre sobo, kjer se je praznično spravljala ter pri tem zatrosi 
ogenj v obleko v škrinji. Gospodar s tovarišem so pomudi še nekoliko časa doma, ter 
oduha, da se nekaj smodi. Preišče vse, pa nikjer ne zasledi ognja; da bi šel v zaprto 
stransko sobo, kjer nij bilo peči, mu ne pride na misel. Naposled vendar odpreta s 
tovarišem sobo, a puh ju skoro vznak nazaj vrţe. Hitro zapreta dveri in tečeta po vode 
in po dolgem trudu posrečilo se jima je, da sta ogenj pogasila  Ker je omenjena hiša 
sredi trga in na dvorišči mnogo suhih desk za mizarja, nastal bi bil kmalu ogenj, kateri bi 
bil prouzročil neizrenčo nesrečo.  
Vir: Slovenski narod, 1. 1. 1878 
 

 

 

1883 
 
Poţar v Sp. Otoku. 18. aprila. [Izv. dop] Sinoči ob 11. uri nas je zvonenje v Mošnjah in 
v Otoku vzbudilo iz spanja. Klic: Gori. gori, pri Volku v Spodnjem Otoku! je vse sosede 
hitro na noge spravilo. Na jedenkrat sta bili dve hiši v ognji. Nevarnost bila je za celo 
vas velika, ker so poslopja blizo vkupe in vsa s slamo pokrita. Posrečilo se je pa vender, 
da so ljudje, ki so res delali na vse pretege, moški na strehi tretje hiše, ki se je bila tudi 
ţe unela, ţenske pa s tem, da so vodo nosile, ogenj pretrgali iu da ni bilo večje nesreče. 
Prihitela je tudi naglo Radovljiška in Begunjska poţarna straţa, ki sta se obe hrabro 
obnašali in še marsikaj obvarovali. Izrečena bodi obema ţivahna pohvala!  



 

 

Posebno junaško obnašali so se: Janez Muhovec, cestni čuvaj; Andrej Zupan, kovač; 
Andrej Brejc; Janez Lotrič; Lorenc Pristavec; Janez Pristavec in Podvinski hlapec 
France.  
Pogorelo je dvema posestnikoma razen ţivine vse. Tretjemu so "cimper" zrušili, da se je 
ogenj pretrgal. Ţalibog ni bil nobeden zavarovan. Kdo je bil te nesreče kriv, se ne ve.  
Da bi ta nesreča ljudi spametovala, da bi se zavarovali proti ognju!  
Vir: Slovenski narod, 20. 4. 1883 
 
Poţar na Sp. Otoku. Z Gorenjskega, 18. aprila. Na Otoku Mošenjske fare ste minulo 
noč pogoreli dve hiši. Kako da se je ogenj vnel, se ne ve. Čudno je, da ni še leto, odkar 
sta gospodar in gospodinja hiše, pri kteri je začelo goreti, umrla in sicer gospodar nagle 
smrti padši z strehe, ktero je popravil, zapustivši dva otroka. Sreča jej bila, da je bilo 
popolnoma mirno brez vetra in je bilo tako mogoče, ko so bili ljudje na pomoč prihiteli, 
ogenj pri tretji hiši, ktera je ţe gorela, ustaviti, ker drugače bi bila vpepeljena vsa vas. 
Vse pripoznanje se mora izreči radolški in begunski poţarni brambi, kteri ste, da ste le 
ogenj zagledali, kakor hitro le mogoče hiteli na kraj nesreče, ter se trudili, da se ugasi 
ogenj in da se reši, kar je mogoče še rešiti, ter jima bodi zato naj prisrčniša zahvala. 
Vir: Slovenec, 21. 4. 1883 

 

 

1886 
 

Leta 1886 je bil v vasi Dobro Polje velik poţar, ki ga je zanetila strela in je pogorelo 
gospodarsko poslopje pri »Janešk«, v neposredni bliţini »Španča«. Takratni gospodar 
»Španč«, je v zahvalo, da ni pogorela njihova hiša, dal na pročelje hiše naslikati sliko 
Marije Pomagaj iz Brezij.  
Vir: Dobro Polje skozi čas 
 
Poţar. Včeraj pogoreli sta „Pred trgom" pri Radovljici dve hiši in dva hleva. Le z velikim 
naporom posrečilo se je omejiti ogenj in odvrniti Radovljici pretečo nevarnost. 
Vir: Slovenski narod, 31. 8. 1886  
 
Iz Radovljice 15. oktobra. [Izv. dop.] Včeraj ob ½ 12. uri nastal je ogenj v ţelezniškega 
delavca J. Preširna hiši po nerodnosti njegove ţene, ki je ţerjavico spravljala pod streho 
v skrinjo, s deščicami krito. Ogenj širil se je silno naglo. 13 letna hčerka Preširnova 
spala je pod streho, plamen osmodil jej je postelj in poprijel se tudi njene obleke in jo 
tako opekel, da sedaj teško bolna leţi. Hudo opečena skočila je deklica izpod strehe na 
dvorišče, a ne meneč se za svoje bolečine, takoj vprašala po svojem 4 letnem bratu in 
ko ga nikjer ni bilo, hitela nazaj v sobo in ga rešila grozne smrti. Pribeţavši ţ njim na 
dvorišče, omedlela je in se zgrudila na tla. Taka ljubezen je pač redka! V največjih 
bolečinah, v strahu in trepetu bila jej je prva skrb mladi bratec in hrabra sestrica rešila 
mu je ţivljenje. — Poţarna bramba v Radovljici pod g. Klinarja vodstvom bila je takoj na 
lici mesta ter pogasila, kar je še ostalo. Tudi Begunjska poţarna bramba je jako hitro 
prišla na pomoč. - Pogorelec ni bil zavarovan. — Poţarni brambi Radovljiški izreči 
moram javno zahvalo. Omislila si je jako dobre brizgalnice in se v kratkem času prav 
dobro izurila. Dasi nema veliko udov, se je vender zaporedoma dvakrat vrlo obnesla. 
Čast! 



 

 

Vir: Slovenski narod, 16. 10. 1886  
 
 
 

1887 
 
(Poţar.) Dne 13. t. m. naznanil je zvon pri Mariji pomagaj na Brezji, da gori. Mošenjski 
gospod ţupan je nemudoma poslal v Radovljico po poţarno straţo in po ţandarme. 
Dasi je morala poţarna straţa do „Predtrga " samotez peljati gasilno orodje in sta jej še 
le ondi gg. pl. Kapus in Florjančič konja ponudila, je vender jako hitro bila na pogorišči in 
se je tako izvrstno obnašala, da je samo sredi vasi stoječe poslopje vdove Westerjeve 
pogorelo. Vrli poţarni brambi Radovljiški, ţandarmom, domačim moţem, fantom ter 
dekletom, ki so tako pridno vodo nosile, bodi izrečena iskrena zahvala. 
Vir: Slovenski narod, 15. 7. 1887  
 
Poţar na Brezjah. (Ogenj.) 13. t. m. popoludne okoli ure je zgorela hiša na Brezjah, 
fare Mošenjske. Ko je nevarnost zvon naznanil, bilo je naglo vse s polja doma v vasi, da 
zabranijo veliko nesrečo. Moški so storili svoje, njim so ţenske pridno donašale vode, 
kolikor so je mogle dobiti - tekoče, iz vodnjakov, gnojnice - za čedne škafe se jim ni 
zdelo škoda. Vsi so bili v skrbi, da pogori vsa vas. Pogorela je k sreči samo ena hiša z 
gospodarskim poslopjem vred in nekaj denarjev. Hiša je bila nekoliko zavarovana pri 
"Slaviji". Menimo, da je "Marija Pomagaj", ktero so vaščani na pomoč klicali, tudi res 
pomagala, da se niso vnele bliţnje s slamo krite hiše. Mošenjski gosp. ţupan je bil 
precej na kraji nesreče, da je skrbel za red in potrebno varnost s pomočjo dveh c. kr. 
oroţnikov. Iz Radolice so prihiteli gasilci z dvema priročnima brizgalnicama. Delali so 
štirje moţje izvrstno, in prvič sem videl, koliko tudi take brizgalnice store. Vsaka ţupnija 
naj se s takimi oskrbi! Velika Radoliška brizgalnica je bila tudi na mestu, a vode ni bilo 
zanjo dovolj. Poţigalec je 13 letni dečko, menda ne pri zdravi pameti. Ţe predlanskim je 
v Popovem, v fari Kovorski, zakuril, kar je vse c. kr. oroţnikoma obstal, ki sta pobalina 
častno spremila v Radolico. 
Vir: Slovenec, 16. 7. 1887 
 
Iz Radovljice 12. okt. [Izv. dop.) Včeraj t. j. 11. t. m. ob pol osmi uri zvečer zdramila nas 
je trobenta poţarne brambe Radovljiške prvikrat v tem letu. — Čudno pritrkovanje 
Leščanskih zvonov naznanjalo nam je, da gori v tamošnji bliţini. In resnično; strašen 
pogled razprostiral se je našim očem od Leščanske vasi. Zdelo se nam je kakor da bi 
gorelo veš hiš konec Lesec. 
Akoravno je deţ curkomo lil, hotela je naša poţarna bramba venderle prva vršiti svoja 
dela na ognjenem borišči; a dospevša v Lesce, zapazila je, da je le velik stog, nekoliko 
korakov od Lesec oddaljen, elementarni nezgodi zapal. Kakor pravijo, je tudi 300 centov 
slame, katere je bila nakopičene v stogu, pogorelo. Posestnik tega imena Jaka Legat, 
bil je zavarovan. Kako da je poţar nastal, se še ne ve. Hvala Bogu, da ni bilo vetra, ker 
sicer bi bila Lescam pretila velika nevarnost; posebno zaradi tega, ker ta vas ne 
premore kaj veliko vode. 
Čast Radovljiški poţarni brambi, katera je pri vsakem poţaru prva na mestu; a hvala gre 
gospej Leopoldini Homan, trgovki in posestnici iz Radovljici, katera je pri vseh tacih 



 

 

slučajih ponudila svoje konje poţarni brambi v rabo; ker, ko bi ona tako velikodušna ne 
bila, na vemo, kje bi naša poţarna bramba iskala hitre predprege. 
Res je sicer, da ima tukajšnji ţupan, trgovec in hišni posestnik gospod Franjo 
Hudovernik tudi konje in sicer prav dobre konje, a ţali Bog, pri vsakem poţaru so bolni 
in nesposobni, gasilno orodje peljati na poţarišče, akoravno drugi dan prav veselo 
rezgetaje popeljavajo gnoj na polje — res čudna bolezen to. 
Dobro bi bilo pa, da bi prepustil gospod ţupan svoje konje ţivinozdravniku v ogled, 
morebiti bi jim ta izpihal — to novo bolest. 
Vir: Slovenski narod, 14. 10. 1887  
 
 

1888 
 
(V Lescah) pogorela so včeraj poslopja posestnika in krčmarja Jakoba Legata, po 
domače Katrineka. Tudi četvero goved je v ognji poginilo. Prva prihitela je na pomoč 
ţelezniška ročna brizgalnica, potem pa poţarne brambe iz Begunj, Radovljice in Bleda. 
Kako je ogenj nastal, ni znano. 
Vir: Slovenski narod, 7. 6. 1888 
 
 
Iz Radovljice 14 junija [Izv. dop.] Ni še minulo leto, kar smo poročali dragim čitateljem 
tega lista o ognji nečega stoga v Lescah in zopet je zadela Jako Legata, posestnika 
pogorelega stoga velika nesreča, ker pogorela mu je cela hiša in čvetero goved. 
7. dne tega meseca ob 11. uri v noči zbudil nas je zopet bučeči glas tukajšnje poţarne 
brambe. Velik ţar naznamoval nam je precej, da v Lescah gori. 
Ţalostno pozvanjali so zvonovi Leščanski, priti ljudem v pomoč, ki so v stiskah in 
nesreči. In pomoč jim je tudi došla, ker izvrstna naša poţarna bramba bila je prva na 
poţarišči, katera je ubranila nesrečo celej vasi Leščanskej in njenim prebivalcem. 
Neutrujeno so udje delali, akoravno so bili v malem številu. Hiša pogorela je vsa, ţivina 
ravno tako, in škode je na tisoče. Sreča jedina ta, da je Jaka Legat, kojemu kakor smo 
ţe omenili je hiša pogorela, bil zavarovan pri agenciji v Gradci. 
Čast gre gosp. Leopoldini Homan iz Radovljice, katera je zopet dala svoje konje v 
porabo poţarni hrambi. 
Posebna čast gre Roki Rozmanu, slugi našega deţelnega glavarja gospoda grofa 
Turna in Franju Mraku iz Radovljice katera sta ne brigajoč se za varnost svojega 
ţivljenja podala v prvo nadstropje hiše, katero je bilo vse ognji, in rešila precej potrebnih 
rečij. Tudi Blejska in Begunjska poţarna bramba prišli sta na poţarišče in mnogo 
pripomogli s svojimi brizgalnicami. 
Še le ob 6. uri zjutraj pogasil se je ogenj, in veseli, ako ravno jako utrujeni, vrnili so se 
člani naše poţarne brambe nazaj v Radovljiško mesto. 
Poţgal je hlapec Jaka Legata, posestnika pogorelega poslopja, in to iz golega 
sovraštva, ker ga je odgnal iz sluţbe, ker ni bil za delo. A imajo ga ţe dobro zaprtega. 
Naj bi ga stroga kazen zadela! 
Vir: Slovenski narod, 15. 6. 1888 
 
 



 

 

1889 
 
(Pogorelo) je dne 20. t. m. zjutraj ob 6.30. uri Kraljevo hišno poslopje v Nošah ţupnije 
mošenjske. Delavci, ki zidajo cerkev na Brezjah, bili so jako hitro na mestu, tako tudi 
poţarna bramba radovljiška. Javna hvala bodi vsem izrečena. Ogenj je nastal ob peki. 
Gospodar ni bil zavarovan. 
Vir: Slovenec, 21. 8. 1889 
 
 

1892 
 
(Ogenj.) V Hrašah pri Lescah je včeraj popoldne pogorela hiša s skednjem nekega 
kajţarja. Zaţgali so baje otroci. Gosp. R. Hamerlic iz Radovljice je otel ognju jednega 
otroka, drugi pa jedno ţensko. 
Vir: Slovenec, 7. 11. 1892 
 

1893 
 
(Ogenj.) Z Breznice, 6. t. m.: Danes po noči je nastal velik ogenj v Zabreznici. Pogorelo 
je 12 hiš, mnogo ţivine in baje tudi otrok in stara ţena. Zaradi hudega vetra niso mogli 
kar nič rešiti. Iz Radovljice, Save, Begunj in Bleda so prihitele poţarne brambe, ţal, da 
niso mogle mnogo pomagati, ker ni bilo vode. Začelo je goreti na nekem skednju. Med 
pogorelci je 9 kmetov in 3 kajţarji. Kdo je zaţgal, se ne ve. 
Vir: Slovenec, 6. 6. 1893 
 
(Z Breznice) dne 6. junija. V popravilo in spopolnilo naše novice o ognju v Zabreznici 
piše se nam: Sporočam Vam preţalostno nesrečo. Dne 6. junija po noči ob 1.45 uri 
prične nenadoma goreti v Zabreznici gospodarsko poslopje hiš. številke 8. Veter je silno 
pihal. Ko bi trenil, bile so tudi sosednje hiše v ognju in pogorele so dvanajsterim 
gospodarjem hiše pa gospodarska poslopja. V hiši št. 9 je zgorel tudi stari gospodar, 
bolni Joţef Vogelnik. — Dobili so ga mej sobnimi vrati, hote se rešiti je omagal tamkaj. 
Nekaterim je zgorela tudi do malega vsa obleka in ţito, kolikor so ga še imeli. 
Gospodarju Francetu Muleju, pri katerem je pričelo goreti, je ogenj uničil kobilo, troje 
goveje ţivine, štiri prašiče in okrog 20 ovac. Dvema drugima gospodarjema je zgorelo 
nekaj prašičkov. Prihitele so na pomoč poţarne brambe iz Radoljice, Bleda, Jesenic in 
Begunj, ter so rešile še, kar je bilo mogoče. Izrekamo jim svojo najtoplejšo zahvalo. Bog 
Vam poplačaj Vaš trud! — Govori se, da je bil zaţgal neki pijan ptujec. Nesrečo povikša 
še to, da pet izmed dvanajsterih pogorelih gospodarjev ni bilo nič zavarovanih. Presrčno 
priporočam uboge pogorelce blagim dobrotnikom, zlasti na ptujem ţivečim gospodom 
brezniškim rojakom. / Tom. Potočnik, ţupnik. 
Vir: Slovenec, 7. 6. 1893 
 
 
Strela. Včeraj popoludne je nastala naenkrat huda ura. Treščilo je v neki hlev v 
Spodnjem Otoku, ţupanije mošenjske. Hlev je pogorel. Da se ogenj ni razširil, zabranili 



 

 

ste poţarni brambi iz Begunj in Radovljice, ki ste z hvalevredno poţrtvovalnostjo prihiteli 
na pogorišče. 
Vir: Slovenec, 5. 7. 1893 
 
 

1894 
 
(Poţar v Gorjah.) Iz Gorij, dne 16. aprila. V ponedeljek 16. aprila ob 4. uri je jelo goreti 
pri Jeriču, kjer so, kakor se govori, zaţgali otroci. Ker je vas na kupu in zavoljo dolge 
suše vse razsušeno, se je ogenj hitro razširil, še predno so ljudje skupaj prihiteli. V dobri 
uri je pogorelo do tal pol vasi 14 hiš z ravno toliko gospodarskimi poslopji. Prihitele so 
na pomoč poţarne brambe z Bleda, iz Radovljice, iz Begunj in iz Save, in tem se je 
zahvaliti, da ni pogorela cela vas. Podruţnica sv. Oţbalta nad vasjo se je ţe vnemala in 
tudi nekatere hiše na drugem koncu vasi so ţe gorele, ali umnemu, skupnemu 
delovanju poţarnih bramb in domačih gasilcev se je posrečilo, da so cerkev in drugo 
polovico vasi ubranili. Govori se, da je poginil v ognju jeden konj in nekaj prešičev; 
zgorelo je tudi veliko hišnega in gospodarskega orodja, mnogo obleke in oprave. 
Nekaterim poslom, ki so delali dale od doma, je zgorelo vse imetje, rešili so le to, kar so 
imeli na sebi. To je bila še sreča, da je ogenj nastal po dnevu in so hitro ljudje vkup pri 
vreli. Prišli so iz bliţnje in daljne okolice, tudi iz Bohinjske Bele in iz savske doline. Tudi 
to je bilo dobro, da so imeli le še malo krme, sicer bi bil ogenj še veliko hujši. Škode je 
gotovo od 20.000 do 30.000 gld. Zavarovani so bili menda večinoma vsi, vendar le za 
manjše svote. Nekateri bodo teţko postavili svoja poslopja, če jim dobri ljudje ne bodo 
pomagali. Vendar upamo, da se bodo naši gorenjski sosedje in drugi deţelani tudi teh 
pogorelcev usmilili; vsaj smo v jednakih nesrečah tudi od tukaj zdatno pomagali 
svojemu bliţnjemu. Za hitro in dobrovoljno pomoč prosita v imenu pogorelcev. 
Vir: Slovenec, 18. 4. 1894 
 
 
 

1896 
 
Poţar v Selu. Na svečnico zvečer okoli 10. ure zaţarilo je nebo nad Selom pri 
Ţerovnici. Štiri in dvajset gasilcev radovljiških hitelo je takrat na oddaljeno poţarišče. 
Pogorelo je pet hiš in nekaj ţivine. Nesreča je hotela, da je pri tem poţaru vsled opeklin 
umrlo še tisto noč brdko dvajsetletno dekle. 
Ko je prihitelo naše društvo, bil je ogenj ţe omejen, a dela je bilo mnogo, predno so bila 
pogašena še goreča poslopja. Pri gašenju nam je nagajalo pomanjkanje vode, največ 
pa nas je oviral pri delu silen mraz, vsled kojega so uţe pri prav kratkem odmoru jele 
zmrzovati brizgalnične cevi. 
Vir: Spomenica gasilnega društva radovljiškega, 1896 
 
Poţar na Bohinjski Beli. Iz Radovljice se nam piše 28. julija: Zopet je poţar zahteval 
svoje ţrtve. Na Bohinjski Beli pri Bledu je zgorelo sedem hiš z gospodarskimi poslopji 
vred in osem prašičev. Komaj se je zapazil dim, ţe je naše vrlo gasilno društvo iz stolpa 
novo zgrajenega doma gasilcev konštatovalo, kje gori in hitro odpravilo se je 



 

 

osemindvajset naših gasilcev z gasilnim orodjem na Belo, dasi je tje dobro uro voţnje. 
Dobro je, da so nekateri naši gasilci tudi kolesarji. 
Trije so prispeli s kolesi na kraj poţara. In treba je bilo izdatne pomoči. Ljudje so bili 
večinoma v gorskih senoţetih na košnji. Tudi gasilni društvi blejsko in gorjansko sta 
prispeli tja. Rešilo se je, kar je bilo mogoče pri pomanjkanji vode i. t. d. 
Vir: Spomenica gasilnega društva radovljiškega, 1896 
 

Poţar na Bohinjski Beli / Slovenski narod, 29. 7. 1896 
 
 

1898 
 
Poţar na Brezjah. V Brezjah v radovljiškem okraju je nastal 9 . t. m. pri posestnika 
Simonu Grilcu ogenj, kateri se je hitro razširil in upepelil poleg Grilčeve tudi sosedovo 
hišo. Obe hiši sta bili zavarovani samo za 300 gld. Škoda pa znaša 1000 gld. 
Vir: Slovenski narod, 14. 6. 1898 
 

 
1900 

 
Poţar v Srednji vasi. Otrok zgorel. Marija Grm iz Srednje vasi, politični okraj 
Radovljica, je šla dne 20. m. m. v sobo, ki je tik kuhinje, da bi pripravila večerjo. V sobi 
je pustila poldrugo leto stara dvojčka Angelo in Frančiško za mizo sama, na mizi pa je 
gorela petrolejska svetilka. Angela je svetilko potegnila z mize, pri čemer se ji je vnela 
srajčica. Ker nihče ni bil pri roki, je bil otrok po celem telesu tako hudo opečen, da je 
črez dve uri umrl. Zoper nesrečno mater, katero zadene krivda, se je uvedla sodnijska 
preiskava. 
Vir: Gorenjec, 3. 3. 1900 
 
Poţar na Zgoši. Ogenj je bil dne 17. t. m. v Begunjah na Gorenjskem. Ob 4. uri 
popoludne je začelo je biti plat zvona v bliţnji vasi Zgoša. Tam je namreč gorel ob 
periferiji vasi kozolec, v katerem je bilo še nekaj poljskih pridelkov. Zaţga je štirileten 
otrok. Škode je okrog 450 kron. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 26. 10. 1900 
 
 

1901 
 
Poţar v Radovljici. V goreči postelji se je prebudil na Veliko nedeljo ponoči nekdo o 
Radovljici, ki je prišel pozno vinjen domov, se vlegel v posteljo s priţgano smodko ter 
zaspal. K sreči je začela odeja tleti tam, kjer je kmalu prišlo ţarenje do koţe ter ga 
izbudilo iz sladkega spanja. Ko se je zavedel, v kakšnem poloţaju se nahaja, je hitro 
pograbil pregorko odejo, jo vrgel skozi okno na cesto ter tako preprečil, da se ogenj ni 
razširil po sobi in še dalje. S svojo malomarnostjo bi bil torej skoro povzročil, da bi bil 
nastal v pozni noči velik poţar, v katerem bi se bil gotovo tudi on scvrl in se za vselej 



 

 

poslovil od svojega veselega prijatelja — Bahusa! Oh, kako hudo bi bilo to slovo obema! 
Zato za prihodnjič več pazljivosti! 
Vir: Gorenjec, 13. 4. 1901 
 
 

Velik poţar v Kropi, junij 1901 
(Več v mapi Veliki poţari v občini Radovljica) 

 
Poţar v Kropi. Piše se nam iz Krope 5. t. m.: Poludan zvoni, solnce pripeka, v središči 
Krope pa se vzdiguje kvišku gosti dim. Gori ! gori! doni na uho. Ljudje begajo sem in tja 
ter iščejo otroke. Bolnike nosijo izven Krope. Kovači, gasilci hite po brizgalne in takoj so 
v sredi trga, kjer brizgamo vodo. Plamena se vzdigujejo kvišku, ko stolpi visoko. Krik, vik 
in jok — obup se polastuje prebivalcev. Grozen prizor! Videl sem ţe cele kmetske vasi 
goreti, tudi ljubljansko gledališče itd. — toda prizora v sredo, ne morem primerjati. 
Vtisnil se mi je v dno duše. Gasilci delujejo vstrajno, pa proti takemu elementu je 
človeška moč ničeva. Veter s silno močjo piha proti »Kotlu«. Gasilci sprevidijo, da 
goreča poslopja se ne dajo pogasiti, tedaj omeje ogenj. Potrgajo strehe pri Marički in 
Vretenu (Globočnik in Gartnar) in s silnim naporom ukrote razdirajoči element na 
gorenjem koncu. Tri domače brizgalne so tu delovale. Na spodnjem koncu je vse 
obupavalo. Kdo bi se ne čudil? Štirinajst eno, dvo in tudi tri nadstropnih poslopij v 
plamenu. Toda pomoč je prišla od vrlih naših sosedov Kamnogoričanov, kateri gasilci 
so dospeli z dvema brizgalnama, pa tudi pridna dekleta s škafi vsa čast in hvala jim. Ko 
bi le nekaj trenutkov pozneje dospeli, nenasitljivi element bi nam ugonobil še mnogo 
poslopij, pa tudi magazine g. Jurija Magušarja v Pibrovčovi hiši, v katerih je za več 
vagonov ţebljarskih izdelkov. Tudi radovljiške gasilce je aviziral vrli dečko Hrovat mlajši 
iz Kamnegorice, katero je dospelo na pogorišče in pomagalo gasiti. Dela je bilo obilo. 
Vţigalo se je po vsej Kropi na dvajsetih krajih. To je bil strah in groza. Ţal, da moram 
omeniti tudi nesreče. Kamnogoriški gasilec si je s šipo prerezal na desni roki ţile. G. dr. 
Voves ga je obvezal in poslal v Ljubljano v bolnišnico. Da se jih je veliko opeklo, prste 
pomečkalo itd., ne bodem razkladal. Ogenj je divjal do noči, pa tudi ponoči in Sv. 
Rešnjega Telesa dan se ja še gasilo. Dimniki mole kviško slično kot pri velikih tovarnah. 
Sedaj naj navedem glavno vprašanje. Koliko je škode? To je kočljivo vprašanje. Hiše so 
pri nas po ceni. Če pa kdo zida z novega, pa jako drage. Material se mora voziti 
večinoma iz Podnarta. Za 100.000 gld. nihče ne sezida tako velikih stavb in stanovanj. 
Zavarovanih je bilo le nekaj posestnikov za 17.000 gld, 7 posestnikov pa prav nič. 
Največ škode ima gosp. Jurij Magušar, nad 15.000 gld, kateremu so tri hiše pogorele. 
Znatno pomoč morajo dobiti pogorelci, sicer ne more večina posestnikov nikakor 
sezidati hiš. Nad trideset druţin je, katere nimajo več obleke, kot kar jo imajo na sebi. 
Več kovačev nima druzega kakor srajco, hlače in cokle. Matere nimajo srajčic in kril, da 
bi otročiče preoblekle, pa tudi ne novca v ţepu, da bi drugo kupile. Tudi kovali ne bodo 
redno nekaj dni in tako bode beda res velika. Različno obleko tudi radi sprejmejo. Draga 
učiteljica, dragi čitatelj, pomagaj tem reveţem. Brez obleke biti, pa glad, trpeti, je hudo. 
Otročiči vpijejo in prosijo: mati, dajte mi kruha — odgovor so trpke solze. Kako lahko se 
temu odpomore! Zvečer sedite v druţbi, potrudi naj se kdo in nabere naj prostovoljnih 
doneskov ter dopošlje »pomoţnemu odboru za pogorelce v Kropi« ali podpisanemu, 
kateri je tudi v odboru. Prosim! Gladni bodo hvaleţni! / Jos. Korošec, nadučitelj. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 7. 6. 1901 
 
 
Zopet poţar v Kropi. Dne 10. t. m. zjutraj je v Kropi zopet gorelo. Ogenj je uničil tri hiše. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 13. 9. 1901 
 
Zaţigalca so dobili. Iz Krope se poroča: Izdal se je poţigalec Krope. Enajstkrat je 
zaţigal, a le petkrat se mu je posrečilo zanetiti ogenj. Ko je po noči zaţigal po Kotlu pri 
Hercelnu, so v praveč času zapazili tleči ogenj. Oroţniki so ga ţe odvedli k c. kr. sodniji 
v Radovljico. Zove se Ahačič. Kroparji bodo sedaj vsaj v miru in brez skrbi spali. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 11. 10. 1901 
 
Tudi drugi poţar je bil istega leta. Ta poţar je bil podtaknjen 10. septembra okoli 5. ure 
zjutraj. Začelo je goreti na placu. Pogoreli sta hiši številka 28 in 29, hiši 100 a in 100 b 
pa so gasilci morali podreti. 
Ta drugi poţar je zanetila "zlobna roka" kovača Petra Ahačiča , ki so ga zasačili 6. 
oktobra istega leta; ko je ţe v šestič po raznih krajih skušal poţigati. Za to hudobno delo 
je dobil dvajset let zapora. Kolike škode in strahu so imeli ubogi Kroparji v tem letu. 
Za drugi poţar se je nabralo 24. 579 kron pomoči. 
Vir: Plamen, avgust 1983 
 
 

1902 
 
Poţar v Begunjah. Gorelo je v Radovljiški okolici dva dni zaporedoma in sicer 6. in 7. t. 
m. Prvikrat v Begunjah, kjer je zgorel kozolec posestnika Iv. Avseneka, drugikrat v 
Bodeščah in je ogenj upepelil postrešje male kmetske hiše. V prvem slučaju je škoda 
precejšnja, ker je bil kozolec poln in nezavarovan, pod istim pa je bilo shranjeno več 
gospodarskega orodja.  
Vir: Slovenski narod, 9. 8. 1902 
 
Poţar v Begunjah. Dne 6. t. m. je nastal v kozolcu gostilničarja g. Ivana Avsenika v 
Begunjah na doslej neznan način ogenj, ki je v poldrugi uri vpepelil ves kozolec z vsemi 
poljskimi in drugimi pridelki, kakor tudi stiskalnico in okrog 50 praznih sodov. Škoda se 
ceni okrog 1000 K, zavarovalna svota znaša 800 kron.  
Vir: Gorenjec, 16. 8. 1902 
 
Tudi naslednje leto (1902) so gasilci morali na pomoč. Zopet je zagorelo pet hiš. 
Vir: Plamen, avgust 1983 
 
 

1904 
 
Poţar v Kropi. Kropi je pred kratkim zopet gorelo pri g. Klinarju. No, hvala Bogu, ogenj 
so kmalu pogasili. 



 

 

Kropa. V nedeljo, 10. t. m. je začelo goreti v gornjih prostorih g. Klinarja. K sreči je to še 
o pravem času zapazila domača hči, hitro vrgla na ogenj škaf vode ter poklicala ljudi, ki 
so ogenj takoj zadušili. Vnelo se je iz peči. 
Vir: Domoljub, 21. 1. 1904 
 
 

1909 
 
Poţar v Begunjah. V sredo, dne 25. t. m., popoldne je v Begunjah gorelo. Pogorela je 
Gregorju Obreza št. 56 hiša in svinjak. Ugoden veter in vojaki 47. pešpoika, ki so tu na 
vajah, so veliko pripomogli, da se ogenj ni razširil na sosedna poslopja. Zaţgali so 
otroci. 
Vir: Gorenjec, 28. 8. 1909 
 
 

1910 
 
Poţar na v Predtrgu (na Stanu). C. kr. drţavna ţeleznica ima pa res smolo v bliţini 
Radovljice. Ni dovolj, da ji tisti "slavnoznani" tunel dela toliko preglavice, ker morajo 
delati nočindan, prišla je še druga nesreča na njo. Pretočeno sredo, to je 9. t m. je 
odletela iskra iz vlaka, ki prihaja v naše mesto ob 1 uri in 7 minut in vţgala je nasade na 
takozvanih gozdnih parcelah "Na Stanu". Štirim posestnikom je napravila precej škode, 
najbolj je pač prizadet ţupan Predtrški Iv. Kristan. K sreči, da so v bliţini delali ravno 
ţelezniški delavci, ki so pogasili še dokaj hitro poţar, kajti drugače bi bilo joj. Radovedni 
smo, kako se bo obnesla ţeleznica. Menda se ne bo pustila rubiti. 
Vir: Gorenjec, 12. 3. 1910 
 
 
Zopet poţar! - Vas Zgoša v skrajni nevarnosti! 19. aprila ob 2. ponoči je nenadoma 
izbruhnil ogenj v skednju posestnika I. Gašparina vulgo Jajceta v Zgošah občina 
Begunje 
pri Radovljici. V trenutku je bilo v ognju: hlev in enonadstropna hiša tega posestnika 
kakor tudi hiša soseda Goričnika vulgo Cestnika. Ker je bil ravno v tem času velikanski 
vihar, je bila skrajna nevarnost, da se uţge vsa vas Zgoša, kajti sosedne hiše so po 
večini krite s slamo. Da Zgošani ne ţalujejo danes na razvalinah svojih domov, se 
imamo zahvaliti edino le vrlim poţarnim brambovcem Begunjskim in vodovodu. — 
Ogenj je zahteval le te ţrtve, ţivino so rešili. Na pogorišče so v kratkem prihitele še 
poţarne brambe iz Mošenj, Bleda in Radovljice, katerih naloga je bila le, popolnoma 
udušiti ogenj. Pogorelca sta bila zavarovana pri „Vzajemni zavarovalnici―. Kako je ogenj 
nastal, je zagonetka. Govori se, da je baje zaţgala neka usiljiva domača beračica, ki ji 
je gospodar odrekel „jeperge―. Menda bo to le domnevanje. Najbrţe bo vzrok temu 
poţaru ona površnost in malomarnost, ki jo tako lahko opazujemo pri stavbah po deţeli, 
ko se nič ne vpraša, kje in kako stoji ognjišče, kje svinjski kotel. — Končno povemo še 
begunjskemu ţupanu to-le: Vbodoče ne stresajte pri takih prilikah, kakor je bila danes, 
svojih neslanosti, temveč delajte kakor smo delali mi — bliţnjemu v pomoč. 



 

 

Pri tej priliki omenjamo še tale zanimiv slučaj: Ko je pisec teh le vrstic vprašal pri 
pogorišču neko na vsem telesu se tresočo ţenico, česa se je tako prestrašila prične: 
„Nenavadni hrup in ropot me prebudi iz trdnega spanja, pogledam skozi okno, 
zagledam same iskre in zavpijem: Jeţeš zvezda gre, konec sveta je in planem na 
prosto.— Tu mi povedo sosedje, da gori pri sosedu in da se je ravnokar sesedla streha. 
Vir: Gasilec, 30. 6. 1910  
 
Poţar na Zgoši. Poţar smo zopet imeli in sicer dne 19. t. m. Goreti je pričelo ob 2. uri 
zjutraj v sredini vasi Zgoše, občina Begunje nad Radovljico pri posestniku I. Gašperinu 
po domače »Jajcetu« in sicer je ogenj nastal v skednju. Ker je bil ravno takrat velikanski 
vihar, bati se je bili, da pogori cela vas in vsa znamenja so kazala, da dobimo v 
najkrajšem času ţalostno pogorišče. Plamen je hitro švignil na hlev in hišo 
imenovanega posestnika in tu je bila vsa pomoč zastonj. Ţrtvovati se je moralo to 
skupno poslopje ognju in vsa delo mnogobrojnih sosedov kakor tudi takoj pohitevših 
poţarnih brambovcev iz Begunj se je osredotočilo na varovanje sosednjih hiš, ki so v 
preteţni večini krite s slamo. Toda ves napor bi bil zastonj, ko bi ne imeli Zgošani 
vodovoda te nekoristne naprave. Zgošani morajo biti iz srca hvaleţni vsem onim 
zastopom, v prvi vrsti radovljiškemu mestnemu zastopu, posebno pa dr. Vilfanu, ki se ni 
plašil nobenega dela in nobene poti, da smo dobili v tako kratkem času tako drag 
vodovod — da ne objokujejo take nesreče, kakršno je zadela sosedne Brdjane. — Klub 
silnemu naporu zdruţenih delavcev niso mogli rešiti v neposrednji bliţini se nahajajoče 
lesene in s slamo krito hišice soseda Goričnika. Reveţ je ob svojo hišico. Ko so pa 
prihitele na gorišče poţarne brambe iz Mošenj, Bleda in Radovljice, je bila vsa 
nevarnost odstranjena, kajti v šestih mogočnih curkih je brizgata vola na onemoglo 
pošast. — Oba pogorelca sta bila zavarovana, seveda samo sa vstrešje, drugo je ţrtev 
ognja in trpela bodeta mnogo škode, posebno je prizadet Gašperin. Moţ si je bil namreč 
pretečano soboto prekril vse poslopje s cementno opeko, imel je nad 50 stotov sena in 
vsa sobna oprava je deloma vţgana, deloma po vodi uničena. — Kako je nastal ogenj, 
se še ugiba. Nečloveška se nam zdi obdolţba, da je zaţgala neka beračica, ker so ji 
odrekli pri Gašperinu prenočišče. No, ko bi ta ţena povsod tam zaţgala, kjer so ji ţe 
odrekli prenočišče, potem bi radovljiškega okraja ne bilo več. Bolj verjetna se nam zdi 
sumnja, da je ogenj nastal po neprevidnosti, ker je menda Gašperinka spravljala pepel, 
ki ga je silni vihar oţivil in vsled tega je nastal ta usedepol ogenj. 
Vir: Gorenjec, 23. 4. 1910 
 
 
Poţar v Podgori. Ogenj. V sredo ponoči okrog 12. ure je pogorela Mačkova opekarna v 
Podgori pri Begunjah. — Ker je opekarna na prostem in ni bilo nobene nevarnosti za 
sosede, so jo pustili usodi da je zgorela. Reševati itak ni bilo nič. Kako je nastal ogenj, 
se ne ve. 
Vir: Gorenjec, 11. 6. 1910 
 
 

1912 
 
Poţar v Lescah. Poţar. V nedeljo zvečer je pogorela Vovkova ţaga pri mostu, ki gre 



 

 

čez Savo med Bledom in Lescami. 
Vir: Gorenjec, 20. 4. 1912 
 
 

1913 
 
Poţar v Mošnjah. Ogenj. V Mošnjah pri Radovljici je dne 13. t. m. zvečer pogorelo 
gospodarsko poslopje posest. Valentinu Remicu. Ogenj je vpepelil poslopje z vsem v 
njem se nahajajočim senom in gospodarskim orodjem. Škodo cenijo na 1500 K, 
zavarovan pa je bil za 800 K.  
Vir: Slovenec, 22. 2. 1913 in Domoljub, 27. 2. 1913 
 
Poţar v Mošnjah. Ogenj. Iz Mošenj na Gorenjskem nam poročajo: Dne 13. februarja je 
pričelo nenadoma goreti okrog 7. ure zvečer pri »Šutaju« v Grabnu — Mošnje. Ker je 
pihal takrat jako hud veter, je bila vsa vas Mošnje v veliki nevarnosti, da ne postane 
ţrtev ognja. K sreči so prihiteli k poţaru poleg domačega gasilnega društva še vrli 
gasilci iz Begunj in Leš in so po kratkem , a trudapolnem naporu udušili ogenj in 
obvarovali, da se niso uţgala sosednja poslopja. Pogorel je edino hlev in nekaka kašča. 
Ogenj je nastal na prav poseben način. Gospodarju je ime Valentin in ker je bil ravno 
predvečer pred godom, so mu prišli sosedje 
»lofirat«. Da bi bila slavnost večja, sta navrtala dva fanta v bliţini leţeč panj, ga 
napolnila s smodnikom in — pok, strel je šel v streho in gospodar je imel za god najlepši 
kres. 
Vir: Gasilec, 31. 3. 1913  
 
 
Tovarna pogorela. Iz Radovljice se nam piše: Nocoj ponoči okrog pol 2. ure je začela 
goreti Derničeva tovarna za pohištvo in ţaga ob Savi na Lancovem. Ogenj je nastal v 
delavnici in se bliskoma razširil čez celo tovarno. Kljub temu, da so delavci ogenj takoj 
opazili in da je bila takoj poţarna bramba iz Radovljice na licu mesta, je bilo nemogoče 
kaj rešiti. Pozneje sta prišli gasit tudi poţarni brambi iz Mošenj in Kamnegorice. Z 
največjim naporom in s smrtno nevarnostjo nekaterih ognjegascev iz Radovljice se je 
posrečilo rešiti samo veliko kolo na Savi. Vse drugo je do tal pogorelo. Zgorela je 
delavnica, tovarna, dve ţagi, mnogo izdelanega pohištva, 2 vagona narejenih parketov, 
vsi stroji in mnogo lesa. Škoda je ogromna; cenijo jo na 80.000 kron. Kako je ogenj 
nastal, se ne ve. 
Vir: Slovenec, 5. 6. 1913 
 
Poţar na Lancovem. Iz Radovljice. (Velik ogenj.) V četrtek zjutraj ob pol 2. uri je nastal 
ogenj v tovarni g. ţupana Ivana Derniča iz Samovega (Lancovega). Začelo je goreti v 
delavnici. Ogenj se je tako hitro razširil, da je bilo nemogoče tovarno in ţago rešiti. 
Ogenj so delavci na Cajhnovi ţagi takoj opazili in sklicali ljudi skupaj. Plamen je bil tako 
velik, da je bilo v Radovljici v mestu vse svetlo in oţarjeno. Na licu mesta je bila takoj 
poţarna bramba iz Radovljice, dobro uro pozneje sta prišli gasit tudi poţarni brambi iz 
Mošenj in iz Kamnegorice. Rešiti ni bilo mogoče drugega, kakor veliko kolo na Savi, in 
še to le z največjim naporom. Par ognjegascev je popadalo v Savo in bilo v smrtni 



 

 

nevarnosti. Pogorelo je vsa poslopje, vsa tovarna, skladišče in obe ţagi. Zgorelo je par 
vagonov narejenih parketov, stolov in mnogo ostruţenega lesa. Zgoreli so vsi veliki 
stroji. Škodo cenijo na 80.000 do 90.000 kron. Kako je ogenj nastal, se ne ve. Velika 
sreča je bila, da je bilo mirna tiha brezveterna noč, da se ni ogenj razširil na sosednja 
poslopja in na veliko skladišče lesa pri sosednjih ţagah in na zalogo čresla. Tako pa je 
vse to obvarovano in rešeno. 
Vir: Gorenjec, 6. 6. 1913 
 
Poţar na Lancovem. Iz Lancovega pri Radovljici nam pišejo: Dne 5. t. m. ob 1. ponoči 
je nenadoma izbruhnil v znani tovarni Ivana Derniča, ţupana in posestnika na 
Lancovem ogenj. Ker je stavba bila po večini lesena in les suh kakor smodnik, je 
plamen trenutkoma objel ves obširni objekt in nastalo je celo goreče jezero. Bil je pa 
veličasten — a grozen pogled. Da si more tudi oni predstavljati velikanski poţar, ki ga ni 
gledal z last 
nimi očmi, pa pa pozna Radovljico in njeno okolico, povemo, da si lahko pogledal na 
stolpno uro v RadovIjici, ki je vendar oddaljena od Lancovega 20 minut. — Vsled suše 
in velikanskega ognja so bila vsa sosednja poslopja, ki so po večini lesena in poleg tega 
je še tisoče in tisoče tramov, hlodov in na vagone lesa nakopičena — v skrajni 
nevarnosti, da postanejo ţrtev nenasitnega plamena. — Toda naravnost 
nadčloveškemu naporu domačinov in nekaterih Radovljičanov se je posrečilo omejiti 
ogenj Ie na glavno poslopje in tako je bilo obvarovanih nebroj ljudi pred beraško palico. 
Na lice mesta došla Radovljiška poţarna bramba je z ogromnim naporom vzdrţevala 
ogenj v njegovem ognjišču. In na mestu, kjer je stalo prej obširno tovarniško poslopje, je 
danes kup kadečega se pepela in osmojenih tramov. Skoda je ogromna, gospodar je bil 
pa zavarovan, a škoda bo tem občutljivejša, ker je zgubilo z uničenjem te tovarne lepo 
število delavcev svoj kruh. — Pri tej priliki moramo omeniti sledeče: Dobro bi bilo, da 
ima pri enakih prilikah Radovljiški nočni čuvaj dostop do cerkvenih zvonov, da lahko 
prične biti »plat zvona«, mestno ţupanstvo mu naj pa omisli vsaj pošten rog, da ne 
bodo meščani mislili, da je zašel kak avtomobil v mestno obzidje in »ven« ne more. — 
In slednji še to-le: k poţaru ni prihitela niti ena sosedna poţarna bramba, dela bi bilo 
mnogo. Menda niso sosedne poţarne brambe samo za parado tu. Vsaj je vendar naše 
krščansko geslo: bliţnjemu v pomoč. 
Vir: Slovenski narod, 6. 6. 1913 
 
 
Poţar v Sp. Lipnici. Ogenj. V noči od nedelje na ponedeljek okrog 11. je pričelo 
nenadoma goreti pri Jerneju Grilcu po domače pri Huterju na Spod. Lipnici št. 8 pri 
Radovljici. Ogenj je v kratkem vpepelil hišo in hlev. Zgoreli so tudi vsi jesenski pridelki, 
rešiti so mogli edinole sobno opravo. Na lice mesta došli poţarni brambi iz Radovljice in 
Kamne gorice sta mogli ogenj le omejiti, na rešitev gorečih poslopij ni bilo misliti, ker sta 
bili tako hiša, kakor hlev, krita s slamo. Pogorelec je teţko prizadet, kajti škode ima nad 
3000 K, a zavarovan ni bil nič. Kako je ogenj nastal, se ne ve, pač govore, da je bil 
najbrţe podtaknjen. Kdor pa pozna ustroj naših kmetskih hiš in ve, kako malo je 
preskrbljeno za varnost ognja, bo pač dvomil nad tako govorico.   
Vir: Slovenski narod, 23. 10. 1913 
 



 

 

Pogorel je minuli četrtek ponoči kozolec z 8 okni posestnika Antona Praprotnika v 
Mošnjah pri Radovljici. V njem je bilo shranjeno seno in ţilo. Ker je bilo oblačno in je stal 
kozolec osamljen za zaraščenim gričem, domači prebivalci niti opazili niso ognja. Kako 
je pričelo goreti, se ne ve. Zgoreli kozolec je bil zavarovan. Praprotnik ima škode nad 
500 kron. 
Vir: Slovenec, 5. 8. 1913 
 
 
Poţar v Dvorski vasi. Pogorela so vsa poslopja v Dvorski vasi, okraj Radovljica, pri p. 
d. pri Lenčku v soboto dopoldne. Zaţgal je mal otrok, ki se je igral z vţigalicami. 
Poţarne brambe so prišle prepozno. Zavarovano je bilo baje samo za 600 kron, 
medtem ko škoda presega zavarovalnino dvakrat, trikrat. 
Vir: Slovenec, 11. 10. 1913 
 
 
Poţar v Mošnjah. Iz Mošenj na Gorenjskem nam poročajo: Dne 31. oktobra t. l. okrog 
9. zvečer je pričelo nenadoma goreti v podstrešju hiše, ki je last Reze Luznar v Mošnjah 
hiš. št. 28. Ogenj, ki se je bliskoma razširil, je v kratkem času vpepelil s slamo krito hišo. 
Na pomoč došla domača poţarna bramba ni mogla ničesar rešiti, temveč glavno njeno 
delo je bilo, da je omejila ogenj. Pogorelka ima škode nad 1500 K, zavarovana pa je bila 
le za malenkostno vsoto 400 K pri »Vzajemni zavarovalnici« v Ljubljani. Ogenj je nastal 
najbrţe na ta način, da se je vnela slama, ki jo je gospodinja naloţila v svoji 
neprevidnosti okrog dimnika. 
Vir: Slovenski narod, 8. 11. 1913 
 
 

1914 
 
Gozdni poţar v Kropi (na Lazah). Minuli teden se je razglasila vest po Kropi, da gori 
na Lazih. Hitro so se zbrali vsi moţki skupaj ter pohiteli gasit. Vzeli so s seboj sekire, 
motike in krampe. Bili so uverjeni, da bodo ogenj takoj pogasili, toda to se jim je 
posrečilo šele po preteku treh ur napornega dela. Kjer vode ni bilo blizu, so morali 
nanositi prst in zasekati preseke. Dokler ni bilo oroţnikov in ţupana na lice mesta, je 
preskrbel vse potrebno gosp. Ivan Magušar za omejitev poţara, ki se je z velikansko 
naglico širil. Poslali smo za pomoč v bliţnjo vas, to je v Kamno gorico, toda čakali smo 
zastonj; najbrţe se ondotnemu ţupanu ni kaj posebno mudilo. Pri gašenju ognja je 
oviral mnogo močni veter, tako, da je zanašal ogenj in je včasih na večjih krajih 
naenkrat gorelo ter so bili gasilci večkrat v veliki nevarnosti. Vzrok poţara je zaţiganje 
hoste in listja, ki so ga bili pograbili na Lazu, tik gozda. 
Vir: Sava, 25. 4. 1914 
 
 
Poţar je nastal v Begunjah pri Lescah v ponedeljek zjutraj okoli treh. Pogorelo je 
gospodarsko poslopje »na Trati«, last Posojilnice v Radovljici. Zaţgal je baje neki 
pokvarjen mladenič iz Begunj iz maščevanja proti nekemu tukajšnjemu posestniku, ki je 
imel v dotičnem poslopju shranjeno seno, ter je baje zločin ţe tudi priznal. Ogenj je 



 

 

opazila nočna straţa. Da ni ogenj uničil sosednih poslopij je zasluga domače poţarne 
brambe. 
Vir: Slovenec, 2. 11. 1914 
 
Poţar v Begunjah. Poţar. V Begunjah pri Lescah je zadnji ponedeljek zjutraj neki fant 
zaţgal gospodarsko poslopje, ki je last posojilnice v Radovljici. Maščeval se je nad 
nekim posestnikom, ki je imel v tem poslopju shranjeno seno. Domača poţarna bramba 
je k sreči ogenj zadušila. 
Vir: Gorenjec, 6. 11. 1914 
 
 
Poţar v Ljubnem. V Ljubnem je 20. novembra izbruhnil poţar. Pogorelo je posestvo 
Joţefa Praprotnika in sosedu Pezdiču skedenj In hlev. Zaţgala je zlobna roka 
Vir: Gorenjec, 27. 11. 1914 
 
 

1915 
 
Poţar v Lescah. V petek ponoči je začelo goreti pod streho gospodarskega poslopja 
znane gostilničarke in posestnice gospe Frančiške Wucherer. Ogenj se je razširil in 
napravil 40.000 K Škode. 
Vir: Slovenski narod, 20. 10. 1915 
 
Poţar v Lescah. V petek ponoči je začelo goreti pod streho gospodarskega poslopja 
znane gostilničarke in posestnice gospe Frančiške Wucherer. Ogenj se je razširil in 
napravil 40.000 kron škode. 
Vir: Sava, 23. 10. 1915 
 
 

1922 
 
Poţar v Kropi. Dne 25. decembra 1921 je izbruhnil poţar v Kropi pri posestnici Mariji 
Aţmanovi, in sicer ob 3. uri ponoči. Gasilno društvo je bilo v 20 minutah na pogorišču in 
v dveh urah je bil ogenj omejen. Rešenih je bilo 9 ljudi, pohištvo v 1. nadstropju in več 
drugih predmetov. Pri poţaru je delovalo troje brizgalnic. 
Vir: Gasilec, 6. 4. 1922 
 
Ko sem bil star 16 let , je zagorela tudi naša hiša (Knačova). Dne 4. 12. 1923, ravno ko 
smo bili zbrani pri kosilu, je prišel sosed Šolar (Lukman). Našel nas je lepo zadovoljne 
pri mizi . "Ja, a nič ne veste, da gorite ?"je rekel. Res je ţe gorelo ostrešje. Vzrok 
poţara je bil ţareč pepel na podstrešju, ki ga je ena od druţin, ki so stanovale v naši 
hiši, nosila od peči na podstreho. Tudi naši prostori so bili poškodovani in mokri, zato 
smo morali hišo začasno zapustiti. Na Sveti večer pa se je vţgala hiša Aţman Ignaca. 
Tudi tu je bila škoda tolikšna, da so se stanovalci morali izseliti. 
Vir: Plamen, avgust 1983 
 



 

 

 
1924 

 
Poţar v Mošnjah. Od tukaj dojde »Domoljubu« malokdaj kako poročilo; pa če ima biti 
ţalostno kakor tole, naj ga raje ni! V nedeljo večer, ko so ljudje ravno pospali, jo 
razsvetlil plamen lesenega, s slamo kritega, s senom napolnjnega Kupčevega poda vas 
in vso okolico. Kmalu sta mu pomagali še slamnati strehi Kupčeva in Nečemrova. Na 
Brezjah so mislili da gore cele Mošnje. Od vseh strani so drveli gasilci skup. Najbolj smo 
so čudili hitrosti spretnih Radovljičanov. Kar je gorelo, to se ni dalo več pogasiti. Po par 
metrov proč so bilo tri hiše. Tonejovo, kakor pravi gospodar sam, je rešil g. Broščar. 
Pernušova je ostala po zaslugi tistih, ki so stokrat pogasili ogenj na Pustotnikovi hiši. Če 
bi bila ta zgorela, potom bi bil brţ ogenj pri Pernušu, Nastranu, cerkvi in na drugi strani 
pri Nacu, Čevljarju, v ţupnijskem podu. Dobro, da ni bilo vetra in da nam je dr. Lampe 
oskrbel vodovod. Škode ima Kupka 600.000, Nečemer 400.000 dinarjev. Pa tudi 
Pustotnik veliko. Zavarovana sta bila oba pogorelca skup za 5.000 dinarjev. Pogorelo 
jim jo vse. Nečemrovim celo ves denar, ki so ga z dninami prisluţili. Lopo bo, če se jih 
kak dobrotnik spomni. 
Vir: Domoljub, 23. 7. 1924 
 
 

1925 
 
Poţar v Kropi. Poţar. Dne 9. decembra je gorelo v Kropi. Vnelo se je v podstrešju hiše 
št. 79, last delavca Matije Praprotnika (rojstna hiša ljubljanskega trgovca I. Fabjana). 
Ker je bilo vse podstrešje polno hoste in drv, je bil ogenj zelo velik. Hvala Bogu, da je 
izbruhnil ogenj ob pol 1 popoldne in da so bile vse strehe polne snega. Če bi se zgodilo 
to ponoči ali poleti, bi bil velik del Krope rop poţara, ker so v tem delu hiše blizu vkup. 
Dasi so ogenj v dveh urah udušili, vendar ima lastnik hiše in drugi, ki so notri stanovali, 
veliko škodo. 
Vir: Domoljub, 17. 12. 1925 
 
 

1926 
 
Poţar v Lipnici. Pogorela sta te dni v Lipnici v radovljiškem okraju hiša in gospodarsko 
poslopje Tonejčevo. Ker ni bilo v bliţini vode za gašenje, je gasilna akcija ostala 
brezuspešna. 
Vir: Domovina, 21. 5. 1926 
 
 

1927 
 
Poţar v Podvinu. Dne 4. t. m. zjutraj ob treh so jo oglasila po Mošnjah gasilska tromba 
in zvonovi so ob nenavadni uri dvignili ljudi. Kaj se je reklo: "Ves Podvin je v ognju!" Pa 
pogorelo je le ostrešje na manjšem izmed obeh gospodarskih poslopij in veliko butar v 
podstrešju. Gasilci so bili hitro na mestu in so ogenj omejili. Ogenj je nastal po nesreči. 



 

 

Prejšnji večer so je do desetih zvečer kurilo v spodnjih prostorih poti kotlom. V stropu pa 
je 10 kvadratnih centimetrov velika luknja, ki so jo opazili šele po poţaru. Skozi to je 
morala priti ena ali več isker, in drobovje, ki je bilo nakopičeno ţe več let pod butarami, 
je jelo tleti in nastal je strašen plamen. 
Vir: Slovenec, 6. 3. 1927 
 

1928 
 
Poţar v Lescah. Skrajna malomarnost uprave radovljiškega vodovoda. V noči od 19. 
na 20. oktober je na zagoneten način bilo zopet poţgano gospodarsko poslopje in 
stanovanjska hiša Joţeta Valanta iz Lesc št. 13, ki je skoro popolnoma pogorelo, grozila 
pa je nevarnost, da postanejo ţrtve poţara največja poslopja v Lescah, le 
izvanrednemu naporu poţarnih bramb in občinstva se je zahvaliti, da se je to preprečilo. 
Posebno zahvalo smo dolţni gasilnemu društvu v Hlebcah, ki je v najkrajšem času 
prihitelo z brizgalno in veliko pripomoglo, da se je poţar udušil. Enako zahvalo izrekamo 
tudi poţarnima hrambama Radovljica in Mošnje, ki sta z motornimi brizgalnami prišli na 
pomoč, isto velja tudi poţarnim brambam Begunje in Breznica. Vse druge poţarne 
brambe so proti jutru odšle, le gasilci iz Hlebc so ostali celi dan v akciji. Krog poldneva 
pa je voda iz vodovoda odpovedala. Na dvakratno telefonično urgenco je v imenu 
gasilnega društva iz Hlebc Ivan Prešeren vendar le dobil odgovor, da gasijo v Radovljici 
apno. Ţupanstvo občine Lesce je v resnici zaznalo, da je imel član vodovodne uprave, 
katere načelnik je radovljiški ţupan Vinko Resman in menda tudi načelnik ţupanov za 
ljubljansko oblast, tovarnar klobukov gospod Florijan Janc, priklopljeno na vodovod v 
istem času veliko gasilsko cev in gasil apno. — »Slovenec« je v zadnjem poročilu pred 
kakimi 14 dnevi v poročilu o poţaru na Bledu naredil opazko, da se čudi, kako to, da 
gori samo pri pristaših SLS. Mi bi se tej vodovodni upravi, katera je tudi uprava SLS za 
radovljiško okolico, še bolj čudili, da nam ob poţaru ne privošči vode in da njihovi 
pristaši v istem času gasijo apno, ko je nevarnost v teh osovraţenih Lescah, ko gori 
posestvo pristaša, ki misli s svojo glavo tako, da morajo nositi vodo v škafih mesto iz 
vodovoda, ki ga plačujejo, da se poţar ne razširi. Morebiti se zato tako postopa z 
Leščani ali celo njihovo občino, ker ne mara klečeplaziti okoli gospode radovljiškega 
mesta. In če je še kaj dobre volje pri oblastih, je treba, da oblasti primerno ukrenejo, da 
se take stvari enkrat za vselej nehajo. Vodovodnega monterja pa je treba od strani 
merodajnih oblasti podučiti, da v tem slučaju poţar zavzema prvo mesto, pa magari če 
bi radovljiška gospoda bila primorana v tistem času gasiti apno z buteljkami, ali pa če je 
brez vode. Pet občin gotovo več plača na prispevkih, kakor Radovljica sama in kmetsko 
prebivalstvo teh občin je ta vodovod omogočilo, ko bi ne bilo dobre volje teh občin, bi se 
tudi radovljiška gospoda ne koristila z vodovodom. Zapomnite si pa le, da si bodo vse, 
te okoliške občine to sedanjo naklonjenost ob priliki poţara v Lescah dobro zapomnile. 
Vedite, da drevje ne raste do neba. / A. 
Vir: Kmetijski list, 25. 10. 1928 
 
 

1933 
 



 

 

Velik poţar na Gorenjskem. Lesce, 15. julija. Včeraj malo pred polnočjo je v eni 
največjih opekaren na Gorenjskem v Dvorski vasi pri Begunjah izbruhnil velik poţar, ki 
je na mah upepelil vso ogromno okoli 100 m dolgo gorenjsko opekarno. O poţaru smo 
od očividca prejeli naslednje podrobnosti:  
Tovarna, ki dela noč in dan, ima poseben strojni oddelek, pri katerem so kurjači 
izmenoma navzoči noč in dan. Okoli 23.15 je kurjač, ki je imel nočni šiht, nenadoma 
zapazil na zadnji strani tovarne pri strojnem oddelku, kjer je zgrajena kroţna peč ali 
kakor jo domačini imenujejo »ringofen«, ogenj. Takoj je alarmiral delavce, ki so spali v 
bliţini, kmalu pa so prihiteli tudi drugi ljudje, ki so kropili v hiši posestnika Paplerja, ki mu 
je umrla ţena.  Ogenj je med tem zajel leseno ogrodje in se je z velikansko naglico 
razširil na vse poslopje, tako, da je bila na mah vsa tovarna v plamenih. Prihitel a so 
gasilska društva iz Hlebcev, Mošenj, Begunj in Radovljice ter so takoj pričela z 
gašenjem. Ţe prej so delavci in vaščani znosili iz pisarne vse, kar se je dalo rešiti, zlasti 
pa dokumente. Vsaka pomoč s strani gasilcev je bila izključena. Vladala je tako silna 
vročina, da ni mogel nikdo v bliţino gorečega poslopja in so gasilci le od daleč brizgali 
vodo v plamene. Plameni so bili visoki nad 20 m in se je ogenj videl več kilometrov 
daleč, po vsem radovljiškem okraju. Ves trud gasilcev je bil zastonj, ognja ni bilo 
mogoče udušiti in je velikanska opekarna pogorela z vsemi stroji in velikim skladiščem 
opeke in strojnega olja do tal. Gasilci so se morali omejiti na lokaliziranje ognja, ker je 
bila zaradi strahovite vročine v nevarnosti vsa vas. Ves čas so polivali sosedne strehe z 
vodo in se je samo njim zahvaliti, da poţar ni zajel vso vas.  
Gorelo je do 5. zjutraj, še sedaj liţejo plameni na tramovju. Škoda je milijonska, vendar 
je krita z zavarovalnino. Zaradi poţara je prizadeta vsa vas, ki je od opekarne ţivela. 
Mnogo vaščanov je bilo zaposlenih v tovarni, drugi so pa bili nameščeni kot prevozniki 
in so prevaţali opeko na kolodvor, s kolodvora pa premog za tovarno. Lastnika 
opekarne Feliksu Schindlerja, k i ţivi stalno v Brnu, so takoj brzojavno obvestili. Tovarna 
je bila na novo zgrajena šele pred dvema letoma in opremljena z najmodernejšimi stroji. 
Staro opekarno, ki je izdelovala opeko le v manjšem obsegu so takrat podrli in zgradili 
novo, vsekakor najmodernejšo na Gorenjskem.  
Ljudje so vztrajali ob ogromnem ognjišču vso noč do jutra. Med njimi se je kmalu 
pojavila govorica, da je bil ogenj podtaknjen, ker si ga drugače niso mogli razlagati. 
Preiskava bo pokazala, koliko je na tem resnice.  
Vir: Slovenski narod, 15. 7. 1933 
 
 
Poţar v Dvorski vasi. Opekarna ţrtev ognja. Preteklo soboto je v Dvorski vasi pri 
Begunjah na Gorenjskem postala ţrtev plamenov velika in moderno opremljena 
opekarna, last g. Feliksa Schindierja, ki je bil dolgo vrsto let ravnatelj valjčnega mlina V. 
Majdiča v Kranju. Kljub vsem naporom gasilnih društev iz Hlebcev, Mošenj, Begunj in 
Radovljice je zgorelo ogromno poslopje z vsemi stroji, zalogami opeke in strojnim oljem 
do tal. Škoda je milijonska, vendar je v glavnem krita z zavarovalnino. Prizadeti pa so 
predvsem vaščani, ki jim je opekarna nudila vsakdanji kruh. 
Vir: Triglav, 22. 7. 1933 
 
 



 

 

Poţar v Lescah. Velik poţar je nastal pretekli četrtek zjutraj v Lescah pri posestnici 
Ivani Legatovi. Uničil je hlev in skedenj, hišo pa so komaj oteli. Škoda znaša nad 
150.000 Din. 
Vir: Domovina, 24. 8. 1933  
 
Poţar v Lescah. Velik poţar. Pretekli četrtek je nastal pri posestnici Ivani Legatovi v 
Lescah velik poţar, ki je uničil hlev in skedenj. Hišo so rešili. Škode je nad 150.000 
dinarjev.  
Vir: Triglav, 26. 8. 1933 
 
 
Poţar v Gorici. Ogenj. (Mošnje.) V soboto 18. novembra malo čez poldne je zagorela 
Dagarinova hiša na Gorici, ki je sredi med Radovljico in Mošnjami. Izmed gasilcev je 
prvi prijahal na pozorišče bivši izkušeni načelnik Reš iz Mošenj. Tudi novo gasilno 
društvo z moderno brizgalno je kaj hitro došlo. Reš je hitro pripravil brizgalno za 
uspešno delo ter preprečil širjenje ognja na nove objekte. Goričani smo zelo hvaleţni. - 
Odbor kmet. podruţnice je Imel v nedeljo sejo z volitvijo načelnika. Kako smo poniţani. 
Nobeden ni sprejel te časti. 
Vir: Domoljub, 29. 11. 1933 
 
Poţar v Gorici. Poţar. V vasi Gorici med Radovljico in Mošnjami je zgorela Dagarinova 
hiša. Novo gasilno društvo iz Mošenj je hitro pripeljalo motorno brizgalno na kraj 
nesreče in rešilo, kar se je dalo rešiti, da se ogenj ni razširil. 
Vir: Domovina, 30. 11. 1933 
 
 

1935 
 
Zaţgal je trgovino in se zastrupil. Radovljica, 23. aprila. Na veliki petek ob štirih 
zjutraj je nesla ţena trgovca Franja Tevţa iz Predtrga pri Radovljici h peku kolače, da jih 
speče za veliko noč. Ko se je čez dobre pol ure vrnila domov, ji je pred hišo zasmrdelo 
po dimu. Hitela je vprašati moţa, kaj se je zgodilo. Začudila se je, ţe zato, ker je moţ, ki 
je pri njenem odhodu spal, bil sedaj oblečen. Moţ ji je mirno odgovoril. da brţčas gori v 
prodajalni, v pritličju hiše. Ţena je planila po stopnicah, moţ pa je legel v posteljo. 
Komaj je odprla ţelezna vrata, ţe jo je objel gost dim in skozi vrata so pričeli švigati 
ognjeni zublji. Jela je klicati na pomoč. V nekaj minutah so prihiteli sosedje in takoj za 
njimi radovljiški gasilci. Vdrli so v prodajalno, kjer je bilo vprav pred prazniki 
nakopičenega mnogo blaga Ogenj je bil silen. Uţgale so se tkanine in nato vsa ostala 
zaloga. Najhujše ie bilo v delu, kjer je kjer je bil shranjen petrolej. Po napornem delu je 
uspelo gasilcem ogenj zadušiti. S tem je bila preprečena velika nevarnost, kajti če bi bil 
ogenj prodrl bi bil v nevarnosti ves Predtrg in z njim Radovljica. Vprav okoli Tevţeve 
hiše se več poslopij skoraj dotika pogorišča. Posebno nevarno pa je bilo, ker je več 
poslopij v Predtrgu kritih s slamo in je bilo jutro precej vetrno. 
Po poţaru so šli gasilci iskat gospodarja. Našli so ga v postelji. Trobentač gasilnega 
društva se je pošalil in zatrobil gospodarju. Ta se je truden obrnil in rekel: »Pustite me v 
miru!« V soboto so prišli tudi oroţniki. Mislili so, da je gospodar pijan. Eden izmed 



 

 

oroţnikov je pripomnil, naj le puste gospodarja spati, saj itak spi danes zadnjič v svoji 
postelji. Kakor se je kasneje izkazalo, je res bilo tako. Odšli so po zdravnika, da ugotovi 
Tevţevo stanje. Ko je zdravnik hotel gospodarja prebuditi, je opazil, da ima ustne 
oţgane in gotovil je, da je Tevţa mrtev: zastrupil se je z octovo kislino. 
Trgovec Fran Tevţa je pričel trgovati med svetovno vojno in njegova trgovina je bila na 
prav dobrem glasu. Zadnja leta pa je pričel precej popivati in postajal je od leta do leta 
bolj zmeden. Skrbna ţena Katarina se je bala, da trgovina propade. Zaradi tega je 
ukrenila, da uredi zadevo sodnija. In po posredovanju sodišča bi bil moral Tevţa oddati 
trgovino ţeni ravno na veliki petek popoldne. To je bil povod, da se je moţ odločil za 
obupno dejanje: da je prodajalno zaţgal, sam se je pa zastrupil. — Škodo, povzročeno 
po ognju, cenijo na 100.000 Din. 
Vir: Jutro, 24. 4. 1935 
 

1936 
 
Poţar v Dvorski vasi. Mošnje. Dne 30. junija dopoldne je tu močno grmelo in v 
marsikatero drevo treščilo. Strela je udarila tudi v Miklavčev (Janeţičev) hrast na 
Dobrem polju ter zanetila ogenj v bliţnjem kozolcu, ki jo zgorel s senom, ječmenom in 
poljskim orodjem vred. Posestnica ţal ni bila zavarovana. 
Vir: Gorenjec, 4. 7. 1936 
 

1937 
 
 
Nevaren poţar v Kamni gorici. Dne13. februarja po 10 zvečer je vaščane prijazne vasi 
Kamna gorica na Gorenjskem prestrašil glas gasilskega roga, ki je oznanjal, da gori. 
Kdor je stopil na prag hiše, je takoj prestrašen ugotovil, da je ogenj v vasi sami. Goreti 
je začelo gospodarsko poslopje pred komaj dobrim mesecem umrle posestnice Fani 
Prevc. Ogenj se je širil z vso naglico in zelo ogroţal blizu stoječe hiše. Nad 3000 kg 
sena in 1500 kg slame, poleg velike zaloge drv, hoste in voz je dajalo poţrešnemu 
ognju dovolj snovi, da se je razbohotil v vsej svoji grozoti. Le nad vse poţrtvovalnemu 
delu vseh domačinov, brez razlike starosti in spola, se je zahvaliti, da je bil poţar ţe v 
dobri pol uri vsaj v glavnem lokaliziran ter so bile rešene hiše, ki stojijo komaj nekaj 
metrov vstran od velikega pogorišča. 
Kako visoko so švigali plameni in kakšen ognjen ţar je bil, nam najbolj jasno priča 
dejstvo, da se je vse to videlo čez tri sto metrov visoko gričevje v eno uro oddaljeno vas 
Mošnje, iz katere so kot prvi prihiteli na pomoč gasilci brez vsakega obvestila in prošnje 
za pomoč, v vere, da je v ognju gotovo vsa vas. Takoj za njimi je prihitela gasilska četa 
iz Radovljice na avtomobilu z motorko. Skupnemu delu zdruţenih gasilcev se je po eni 
uri posrečilo poţar popolnoma udušiti, ostala je na pogorišču samo še domača straţa, 
ki je imela še dosti dela, da je še vedno tleča drva in seno sproti gasila. Sreča v nesreči 
je bila, da je bila noč skoraj popolnoma brez vetra in da je bilo po strehah še nekoliko 
snega. Kako so morali delati takoj v začetku domači, se najbolj jasno vidi iz tega, da 
blizu stoječe hiše še skoraj osmojene niso nič, kar so priznale tudi na pomoč došle čete. 



 

 

Vsa čast zavednim vaščanom, ki so tako pogumno reševali imetje svojega domačina, 
kakor tudi vsa zahvala na pomoč došlim gasilcem, ki so tako hitro prispeli ter s tem 
znova dokazali, kako pravilno pojmujejo gasilsko geslo "bliţnjemu na pomoč". 
Domačini so se pri tem poţaru znova prepričali, kako potrebna je gasilska četa v vasi. 
Upamo, da jo bodo tudi v bodoče podpirali v njenem plemenitem delu s tem, da 
pristopajo kot podporni člani, ali pa da jo čim izdatneje podpro v akciji, ki jo vodi za novo 
motorno brizgalno. 
Vir: Slovenec, 17. 2. 1937 
 
 
Poţar v Verigi – 1937. Prve osnove organiziranega poţarnega varstva v Lescah segajo 
v leto 1937, v tedanjo tovarno verig. Takrat je v mizarni izbruhnil poţar in se naglo 
razširil še drgalnico in pakirnico. Ta poţar so gasili prostovoljni gasilci iz Hlebc. 
Vir: Leški zbornik 
 
 

1939 
 
Nočni poţar v Kamni gorici. V noči od nedelje na ponedeljek je okrog polnoči začelo 
goreti gospodarsko poslopje last g. Vladimira Kapusa, znanega lovskega pisatelja.  
V trenutku se je zbudila vsa vas. Naši vestni gasilci so bili seveda prvi na mestu in takoj 
stopili v akcijo. Preprečili so veliko poţarno katastrofo, ki bi sicer prav gotovo nastala. Z 
motorno in ročno brizgalno so v kratkem času lokalizirali poţar. Pri tej priliki se je zelo 
dobro obnesla tudi ročna brizgalna, ki je še vedno prav dobra. 
Da se poţar ni razširil na sosednje ţebljarske delavnice, ki so lesene, je vzrok 
predvsem v srečni okolnosti, ker je poţar izbruhnil v bliţini potoka, ki je dajal 
brizgalnama dovolj vode in pa deţju, ki je pomagal močiti objekte. Pogorelo poslopje je 
bilo dolgo 20 m, leseno z zidanim podstavkom in je starejše, tako da se ni dalo rešiti nič 
drugega kot ţivina. Po izjavi lastnika je bil ogenj najbrţe podtaknjen, ker je začelo goreti 
od dveh strani hkrati. 
V jutranjih urah se je vas zopet umirila, le gasilska straţa je čuvala pogorišče. 
Zanimivo je, da so se gasilci izkazali s svojim plemenitim delom baš na njihov praznik 
na sv. Florijana, z novo motorno brizgalno, ki so jo pred dvema mescema kupili z 
velikimi gmotnimi ţrtvami posameznikov. Gotovo bodo uvideli sedaj veliko vrednost 
brizgalno prav vsi in tudi oni, ki še niso ţrtvovali do sedaj nič. 
Vir: Gorenjec, 13. 5. 1939 
 
Poţar v Kamni Gorici. Poţar je uničil gospodarsko poslopje posestnika Vladimirja 
Kapusa v Kamni gorici pri Radovljici. 
Vir: Domoljub, 17. 5. 1939 
 
 

1941 
 



 

 

 
 
Poţar na Lancovem (1941). Pred 20 leti, to je 9. oktobra 1941, so se partizani pripravili 
za akcijo v Lancovem. Nekaj po polnoči med 9. i n 10. oktobrom so v Lancovem in po 
okolici slišali strele in na tamkajšnji Remčevi ţagi se je vnel poţar. 
Remčevo druţino so Nemci preselili v Srbijo ţe kmalu po okupaciji. Ţago pa so izročili 
dvema Nemcema, ki sta se preselila tjakaj. Razen tega, da je ţaga obratovala seveda 
za nemško vojsko, sta ta dva Nemca tudi izdajala partizane. 
Akcijo je izvedla Jelovška četa, ki jo je vodil Jaka Bernard. Kot mitraljezec pa je bil v četi 
znani Tonček Deţman. Zaţgali so ţago, ki je zgorela skupno z vsemi zalogami lesa. 
Hkrati pa so odpeljali s seboj oba Nemca in jih po partizanskih pravilih po zaslišanju i n 
sodbi posebnega sodišča tudi jusficirali. 
Vir: Glas, 9. 10. 1961 
 
 

1942 
 
Kropp. (Gozdni poţar zaradi neprevidnosti.) Pred kratkim je izbruhnil poţar v gozdu 
tukajšnjega gostilničarja Aloisa Pototschniga. Da preprečijo večjo nevarnost so se takoj 
podali vsi delavci kovaške zadruge na kraj poţara in z naporom vseh sil pomagali gasiti, 
kar se jim je tudi posrečilo po večurnem delu, ki je pokazalo največjo pripravljenost do 
sluţbe. Poţar je nastal iz neprevidnosti. 
Vir: Karawanken Bote, 2. 5. 1942 
 

1943 
 
 

Poţig v Lescah. 1. maja 1943 so aktivisti OF, pod Lescami poţgali vojaško strelišče. 
Vir: Leški zbornik 

 



 

 

Med okupacijo je v Kropi gorelo dvakrat. Leta 1943 je zagorelo na zgornji ţagi. Edina 
hiša v Kropi, ki je pogorela, je bila Streharjeva. Gasilci niso smeli niti mogli pomagati v 
teh dveh primerih, čeprav jim je njihova etika to velevala in narekovala. Pri obnovi hiše 
so Bergantovi naleteli na marsikatere teţave. 
Vir: Plamen, avgust 1983 

 
1944 

 
 
Poţig v Lescah. 10. januarja 1944 partizani v sabotaţni akciji zaţgo poslopje 
nadzorništva proge in skladišča v Lescah. 
Vir: Leški zbornik 
 
 
Poţgana tovarna Verig. 25. marca 1944 je četa VOS rajona OF Ţirovnica izvršila 
sabotaţno akcijo na Tovarno Verig v Lescah. Tretjina tovarne je pogorela. 
Vir: Leški zbornik 
 

 
 

Uničeni obrat tovarne Verig po partizanskem napadu leta 1944 
Vir: Gorenjska (Foto: Slavko Smolej) 

 
 
Poţgane Mošnje. Leta 1944 so Nemci izselili vso vas in na belo nedeljo, 15. aprila, so 
del vasi tudi poţgali. Takrat je pogorelo 8 stanovanjskih hiš in 15 gospodarskih poslopij. 
Ker v vasi ni bilo nikogar, razen nemške policije, tudi ni bilo nikogar, da bi gasil poţar. 
Tudi gasilcem okoliških društev je bilo to onemogočeno. 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 
 
 



 

 

1945 
Sabotaţa na Sr. Dobravi. Iz rokopisne kronike, ki jo hrani ţupnik v Kamni Gorici: "Od 
1. na 2. februar 1945 so zleteli v zrak dobravska šola, ţupnišče in zvonik, češ da se 
nameravajo notri vseliti domobranci". 
Vir: wikibooks.dobrave 

 
 

   
 

Bombandiranje Prešernove ulice, 4. 5. 1945 
Vir: yolasite.com 

 

 
 

Leška ţelezniška postaja po bombandiranju, 1945 
Vir: Gorenjski muzej Kranj 

 
 



 

 

1949 
 
Prvi večji poţar po vojni je bil leta 1949 v tovarni Plamen Kropa. 
Vir: Plamen, avgust 1983 
 
 

1950 
 
Poţar v Elanu. 12. marec 1950. – Tega leta je izbruhnil v Elanu poţar, ki je povzročil za 
1,300.000 din škode. 
Vir: Glas, 22. 3. 1972 / Podlistek »Rudi Finţgar« (5. – P. Colnar). 
 

Poţar v Elanu. 12. marca 1950 je v podjetju izbruhnil velik poţar, ki je nastal v stari 
kurilnici. Uničil je skoraj vso zgradbo predvsem zgornji del in je bilo vprašanje, če se 
tovarno sploh obnovi. Škoda je bila velika. Le hitri intervenciji takratnega vodstva 
podjetja je uspelo v izredno kratkem času obnoviti in nadaljevati razvojni pot tovarne. 
Pri gašenju omenjenega poţara je sodelovalo 8 gasilskih enot iz Begunj in okolice 
skupno s 133 gasilci in z znatno pomočjo takratnih gojencev šole Narodne milice iz 
Begunj. Vsi ti in člani kolektiva, ki so bili prisotni, so se poţrtvovalno borili pri reševanju 
strojev, naprav in raznega materiala ter delno omejili škodo. 
Vir: Naša smučina, 15. 11. 1961 
 
 

1955 
 
Ţe v letu 1955 je v takratni stari lakirnici, današnjem upravnem poslopju, v leseni baraki 
– izbruhnil poţar na podu politim z lakom. Bil je ţe v samem začetku pogašen. Čez 
nekaj tednov se je poţar v lakirnici ponovil, zaradi prenosne električne iskre. 
Vir: Naša smučina, 15. 11. 1961 
 
 

1956 
 
Poţar v Ljubnem. Ni še dogo tega, kar smo imeli v Ljubnem velik in zelo nevaren 
poţar, 
ki je naredil veliko škodo na dveh posestvih in preteklo nedeljo bi verjetno nastala ista 
nesreča, da sosedje niso opazili poţara pravočasno. Kakor zadnjič, tako so bili tudi 
sedaj povzročitelji mladoletniki. Najzanimiveje je to, da zopet na istem mestu in ista 
grupa otrok. Ali se starši teh otrok še vedno niso spametovali? Sliši se, da je eden od 
teh otrok dobil kot igračko celo vţigalnik. Ali je pametno, da otroku dajejo starši taka 
darila? Kdo bi povrnil stroške, če se zopet kaj naredi? 
Vir: Glas Gorenjske, 20. 8. 1956 
 
Poţar v Ljubnem (popravek). V mojem dopisu, ki je bil objavljen v 66. številki »Glasa 
Gorenjske« — Poţar v Ljubnem — je bilo med drugim rečeno, da je poţar povzročila 
ista skupina otrok kot pred leti. Mati otroka, ki je bil svojčas eden od povzročiteljev 
poţara v Ljubnem, to pot pa pri poţaru ni bil prisoten; zahteva toţbo proti meni. O 



 

 

neresničnosti sem se pozneje prepričal tudi sam. Ker ne ţelim imeti kakega spora, 
popravljam vsebino članka v toliko, da v grupi otrok, ki so pred kratkim povzročili poţar 
v Ljubnem, ni bilo otroka Pavle Majerjeve iz Ljubnega. / Joţa Kovač - Posavec, pošta 
Podnart. 
Vir: Glas Gorenjske, 3. 9. 1956 
 
 
Poţar v Begunjah. V petek ob 22. uri je v Begunjah pogorela stanovanjska hiša 
direktorja tovarne »Elan« Rudija Finţgarja. Ogenj je izbruhnil v dimniku. Škodo cenijo 
na 50 do 100.000 dinarjev. 
Vir: Glas Gorenjske, 15. 10. 1956 
 
 
Poţar v Češnjici. Včeraj ob 4. uri zjutraj pa je izbruhnil poţar v strojnici 
Medzadruţnega lesnega kombinata v Češnjici. Ostrešje je pogorelo. Škodo, ki jo je 
povzročil poţar in to zaradi malomarnosti, cenijo na pribliţno pol milijona dinarjev. 
Vir: Glas Gorenjske, 15. 10. 1956 
 
 

1957 
 
Poţar v Tovarni Verig. V nedeljo, 27. januarja v dopoldanskih urah je nastal poţar v 
kovačnici Tovarne verig v Lescah. Goreti je začelo zaradi pomanjkljivega zavarovanja 
dimne cevi. Ob visoki temperaturi se je vţgala streha nad kovačnico. Hitra intervencija 
domačih gasilcev je poţar takoj omejila. Nastala je le malenkostna škoda (okoli 15.000 
dinarjev). 
Vir: Glas Gorenjske, 1. 2. 1957 
 
 
Ogenj na Zgoši. Taki klici so zbudili v torek zjutraj  (10. 12.) prebivalce v Zgošah pri 
Begunjah. Gorelo je poslopje Fani Nikotre. Ljudje so hiteli na pomoč. Pozneje so prišli 
tudi gasilci iz Radovljice. Kljub temu je ogenj povzročil kakih 700.000 dinarjev škode. 
Glas Gorenjske, 13. 12. 1957 
 
 
Poţar v Elanu. 30. aprila 1957 je v stari sušilnici zraven kovinskega obrata zopet 
izbruhnil poţar ki je predstavljal za podjetje veliko nevarnost ne samo za prostore 
sosednjega kovinskega obrata, temveč tudi za obrat raketarne. 
Naši gasilci !so takoj stopili v akcijo, v pomoč pa so nam prihiteli gasilci iz Begunj, 
Radovljice, Hlebc, Lesc, Jesenic, Smokuča in Kranja. Priznati moramo, da smo pri tem 
primeru spoznali, da imajo naši člani še mnogo premalo izkušenj in znanja, ker bi sicer 
ta poţar lahko uničili sami, V najkritičnejšem poloţaju nam je odpovedala motorka za 
krajši čas. Zato smo tem sosednjim gasilcem dolţni zahvalo za pomoč. Pri  tem primeru 
sta morala celo dva naša člana v bolnišnico, zaradi zastrupitve  s plinom. 
Vir: Naša smučina, 15. 12. 1962 
 



 

 

 
1958 

 
Nenavaden poţar v Lescah. V petek dopoldan (11. julij) je v Lescah gorelo. Vnelo se 
je seno v gospodarskem poslopju poleg ţelezniške postaje. Nevsakdajen je vzrok 
poţara. Steklo, k  je bilo na strehi namesto opeke, je tako nesrečno lomilo in zdruţevalo 
sončne ţarke, da so vneli seno. Zaradi takojšnjega vsklajenega posredovanja gasilcev 
iz Lesc, Radovljice in Kranja, škoda ni velika. Zgorelo je le nekaj sena, poslopje samo 
pa ni bistveno poškodovano. Ta poţar je ponovno svarilo, da moramo biti previdni tudi 
pri nameščanju stekla na streho. 
Vir: Glas Gorenjske, 14. 7. 1958 
 
 
Kdo je poţigalec? V ponedeljek, 14. t. m. zjutraj ob 4. uri se je vţgal kozolec, obloţen 
z ječmenom, last Franca Potočnika v vasi Mošnje pri Radovljici. 
Kako je tam prišlo do poţara, ne vedo. Lastnik pa pravi, da je večkrat pod kozolcem 
našel odmetane ostanke hrane in znake zasilnega leţišča in sodi, da so to bili 
neprevidni potniki ali romarji.  
Vir: Glas Gorenjske, 18. 7. 1958 
 
 
Podpisani Čop Janez se zahvaljujem vsem, ki so mi na kakršenkoli način pomagali pri 
obnovi gospodarskega poslopja, katero mi je pogorelo 29. novembraa 1957. - Obenem 
se zahvaljujem domači in tuji gasilski četi za prţrtvovalno gašenje poţara, s čemer so 
preprečili, da ni bilo še večje škode. Čop Janez, Rodine. 
Vir: Glas Gorenjske, 14. 11. 1958 
 
 

1959 
 
Tako so gasilci iz Radovljice in okolice pustili, ko so pogasili ogenj na Kosmačevem 
gospodarskem poslopju, tako je ostalo še danes, in to sredi lepega turističnega mesta v 
Radovljici. Mimoidoči se sprašujejo, je mar mogoče, da se tako gospodarsko poslopje 
pusti skoro leto dni, ne da bi ga kdo popravil ali pa odstranil. Občinski ljudski odbor je ţe 
izdal odločbo, da se ta zadeva uredi, vendar kaţe, da lastniku ni dosti do tega, in če 
nekdo ne bo resno prijel v roke, bodo tisti turisti, ki so lani gledali ta poţar, gledali 
pogorišče še lep čas. / M. P. 
Vir: Glas Gorenjske, 13. 4. 1959 
 
 



 

 

 
 

Pogorel hlev ob gostilni Kosmač 
Glas Gorenjske, 13. 4. 1959 

 
 
Poţar na Zg. Otoku. V sredo, 27. maja ponoči je zajelo Gorenjsko zelo močno neurje. 
Ob 22.45 uri jo udarila strela v gospodarsko poslopje J. D. v Zg. Otoku pri Radovljici. 
Poţar, ki ga je zanetila strela, je zajel seno. Da ni bilo večje škode, gre zasluga 
radovljiškim gasilcem, ki jim je uspelo poţar v najkrajšem času pogasiti. Materialna 
škoda znaša 60.000 dinarjev. Poslopje ni bilo zavarovano. 
Vir: Glas Gorenjske, 1. 6. 1959 
 
Poţar na Zg. Otoku. V ponedeljkovi številki, dne 1. junija smo v sestavku pod 
naslovom »Strela zanetila poţar« pomotoma objavili, da gre sluga radovljiškim 
gasilcem, da pri poţaru ni prišlo do večje škode. To vest popravljamo, ker so pri 
gašenju sodelovali samo člani prostovoljnega gasilskega društva Mošnje, in gre le njim 
vsa zahvala. 
Vir: Glas Gorenjske, 5. 6. 1959 
 
 
Poţar pri Globokem. V četrtek dopoldne je prišlo ob ţelezniški progi pri Globokem do 
poţara. Do tal je pogorela ţelezniška baraka, last Podjetja za vzdrţevanje proge. 
Baraka je sluţila za shranjevanje orodja. Materialna škoda znaša 500.000 dinarjev. 
Vzroka poţara ni bilo moč ugotoviti, sodijo pa, da so ga zanetile iskre lokomotive, ki je 
peljala tam mimo. 
Vir: Glas Gorenjske, 14. 9. 1959 
 
 
Poţar v Ljubnem. Gorelo je gospodarsko poslopje. V petek, 2. oktobra, ob 14.30 uri je 
izbruhnil poţar na gospodarskem poslopju male posestnice M. Rantove v Ljubnem. 
Zgorelo je podstrešje in strop poslopja. Materialna škoda znaša 1,200.000 dinarjev, k 



 

 

sreči pa pa je bilo poslopje zavarovano za 1,100.000 dinarjev. Verjetno je prišlo do 
poţara zaradi slabe izolacije na električni napeljavi. 
Vir: Glas Gorenjske, 3. 10. 1959 
 
 
Poţar v Begunjah. Gospodarsko poslopje je zagorelo. Konec prejšnjega tedna je 
gorelo tudi v Begunjah. Plameni so upepelili gospodarsko poslopje Antona Paplerja iz 
Begunj. Škoda je precejšnja, saj je zgorelo 3 000 kg sena, 1 500 kg slame, mlatilnica, 
slamoreznica in drugo orodje. Pribliţna škoda je okrog 800.000 dinarjev, medtem ko je 
imel Papler metje zavarovano le za 450.000 dinarjev. Poţar je zakrivila slabo izolirana 
električna napeljava, ki je povzročila iskro. 
Vir: Glas Gorenjske, 12. 10. 1959 
 
 
Poţar v Begunjah – Elan. Nastal je v leseni (Marofarjevi) šupi pri razrezu. Tam so ta 
čas imeli pomoţne delavnice za mazanje  smuči z belagom. Pri popravilu stikala je 
preskok električne iskre na delovno  mizo oblito z belagom povzročil nenaden poţar v 
plamenih. Le prisotnosti električarja Mrak Janka, predvsem pa  delavke Gašperšič 
Milke, ki je z gasilskim aparatom pogasila poţar, se je za hvaliti, da ni pogorela vsa 
stavba in vse, kar je bilo v njej. 
Vir: Naša smučina, 15. 2. 1962 
 
 

1960 
 
Poţar v Lescah. Električna blazina se je vnela. V četrtek, 6. oktobra, je v spalnici Zorka 
Franca iz Lesc vnel poţar. Omenjeni je imel namreč v postelji priključeno električno 
blazino. Ker je bila ta pokvarjena, se je vnela, tako da je ogenj povzročil okoli 40.000 
dinarjev škode. 
Vir: Glas Gorenjske, 12. 10. 1960 
 
 

1961 
 
Poţar v Ljubnem. Zahvala. Podpisani Alojz Cvenkelj iz Ljubnega na Gorenjskem — se 
iskreno zahvaljujem Poklicnemu gasilskemu vodu iz Kranja za pomoč ob priliki poţara. / 
Alojz Cvenkelj. 
Vir: Glas, 22. 3. 1961 
 
 
Poţar v Gorici. Razen gospodarskega poslopja na Rupi — ogenj je zajel hlev, skedenj 
in šupo — je v sredo zgorelo tudi gospodarsko poslopje v Gorici pri Radovljici. Poţar, ki 
je nastal zaradi strele, je povzročil za pribliţno 1 milijon 200 tisoč dinarjev škode, to je 
za 200 tisoč dinarjev manj kot na Rupi.  
Vir: Glas, 8. 7. 1961 
 



 

 

 
Poţar v Studenčicah. Zgorelo je gospodarsko poslopje. Četrtek, 2 novembra, nekaj 
pred tretjo uro zjutraj je izbruhnil poţar na gospodarskem poslopju posestnika Joţeta 
Muleja v Studenščici pri Lescah. Najprej je začelo goreti na podu, od tod pa se je ogenj 
razširil na hlev in skladišče. Menijo, da je poţar nastal zaradi kratkega stika v električni 
napeljavi. — Posestnika Muleja je poţar presenetil ţe 1950 leta. Pogorelo mu je 
gospodarsko poslopje. Takrat so ugotovili, da je bil ogenj podtaknjen, vendar pa 
poţigalca niso odkrili . — Škoda pri tokratnem poţaru znaša po nestrokovni oceni 
2,500.00 dinarjev. 
Vir: Glas, 4. 11. 1961 
 
 

1962 
 
Poţar na letališču v Lescah. V soboto, 3. februarja, nekaj čez enajsto uro dopoldne, je 
začelo goreti v upravnem poslopju Alpskega centra v Lescah. Vnelo se je ostrešje ob 
dimniku. Poţar je uspelo hitro pogasiti, tako da je materialne škode le za okrog 100 
tisoč dinarjev. 
Vir: Glas, 7. 2. 1962 
 
 
Gozdni poţar na Posavcu. V ponedeljek, 19. februarja ob 14.30 uri je začelo goreti na 
gozdni parceli Marije Pogačnik na Posavcu. Pogorelo je okrog 600 površinskih metrov 
grmičevja in suhe trave. Škoda sicer ni velika, saj so gasilci poţar takoj omejili. Sodijo, 
da je poţar zanetil mimoidoči, ki je odvrgel ogorek v suho travo. 
Vir: Glas, 21. 2. 1962 
 
 
Poţar na Brezjah. Sinoči je pod brezjanskim klancem ob ţelezniški progi začel goreti 
tudi gozd, vendar je uspelo jeseniškim, radovljiškim in kranjskim gasilcem poţar 
pravočasno omejiti.  
Vir: Glas, 17. 3. 1962 
 
 
Poţar na Zg. Dobravi. Jutro v ognju. Polurni poţar uničil gospodarsko poslopje in hišo 
Filipa Šlibarja na Zgornji Dobravi pri kropi. Otroka so rešili v zadnjem trenutku, sicer pa 
k sreči ni bilo človeških ţrtev. 
V četrtek zjutraj se je Janko Balantič iz Sp. Dobrave pri Kropi oglasil našem uredništvu 
za katerega ni bilo teţko ugotoviti, da je še vedno pod vplivom nenavadnega doţivetja.  
ga doţivetja. 
Drugega maja zjutraj je še poleţaval v postelji, ko je ob 6. uri skozi okno zagledal velik 
ogenj. Gospodarsko poslopje in hiša Filipa Šlibarja iz Zg. Dobrave je bila v plamenih, ki 
so se plazili visoko v nebo.  
Oškodovani gospodar je bil sam doma z mlajšim sinom, medtem ko je bila njegova 
ţena s starejšim fantom na obisku na Martinj vrhu. Zjutraj ko je otrok še spal, se je 
gospodar odpravil na krmljenje ţivine. Odprl je skedenj in se ţe znašel v dimu iz 



 

 

katerega morda tudi zaradi strahu ni našel poti. Začel je klicati na pomoč in sosedje so 
hiteli pomagali ponesrečencu. V tistem trenutku pa se je ogenj ţe razbohotil nad vsem 
gospodarskim poslopjem s hlevom in plamen je ţe začel oblizovati tudi hišo, v kateri je 
še spal otrok. V zmedenosti in strahu so vsi pozabili nanj in so ga k sreči rešili šele v 
zadnjem trenutku.  
Domnevajo, da je bil kratek stik električnega toka vzrok poţara, ki se zaradi mirnega 
vremena k sreči ni razširil tudi na poslopje bliţnjega soseda. Poţar je ponehal v 
pribliţno pol ure, tako da gasilci, ki so prihiteli pomagat iz Kamne gorice, Krope in 
Ljubnega, niso več utegnili preprečiti nastale škode. Gospodarsko poslopje in hiša sta 
pogorela do zidanih obokov.  
Med domačini kroţi govorica, da je mati rekla starejšemu sinu, ko sta odhajala: »Ali ni 
velik naš dimnik?« Čudno naključje. / B. Fajon. 
Vir: Glasova panorama, 5. 5. 1962 
 
 
Poţar v Hlebcah. V sredo, 6. junija, ob 18.30. zvečer je začel goreti kozolce Štefana 
Tomšiča v Hlebcah 28. Zgorel je tudi voz z neomlatenim ovsom. Škode je za okrog 
135.000 dinarjev. Lastnik je bil zavarovan. Domnevajo, da so poţar po neprevidnosti 
zanetili otroci. 
Vir: Glas, 9. 6. 1962 
 
 
Poţar na Dobrem polju. Drugi primer se je zgodil 7. septembra letos sredi noči. Ob 
23.21 so bili kranjski poklicni gasivci obveščeni o poţaru na Dobrem polju pri Brezjah. 
Minuto pozneje so bili gasivci ţe na poti. 17 km dolgo pot so prevozili v 17 minutah. Na 
pogorišče so prišli prvi. Najbliţja prostovoljna gasivska enota, ki je od pogorišča 
oddaljena samo 600 metrov, je prišla na pogorišče pozneje, ko so poţar ţe omejili, rešili 
ţivino in premičnine. 
Vir: Glasova panorama, 20. 10. 1962 
 
 
Poţar v Slatni. »V Slatini je gorelo« je bil na slov nesreče, ki smo jo objavili pred 
kratkim. Takrat smo zapisali, da so večjo škodo preprečili begunjski gasivci. Podatek pa 
ni točen. Poţar so pravočasno zadušili gasivci iz Podgore. 
Vir: Glas, 24. 10. 1962 
 
 
Navesti moramo tudi poţare, ki so bili v letošnjem letu. Dva sta bila z hitro intervencijo 
naših gasilcev in članov kolektiva takoj zadušena brez vsake škode. Le v delavnici 
metalnih smuči je nastala precejšna škoda. Pohvaliti je celotni kolektiv, kakor tudi naše 
gasilce pri tej akciji. 
Vir: Naša smučina, 15. 11. 1962 
 
 

1963 
 



 

 

Poţar na Begunjščici. Na Begunjščicl je prejšnji četrtek zgorelo več kot 10 ha gozda. 
Gasivci, vojaki in delavci so komaj ustavili plamene, ki so se širili kar s smreke na 
smreko. Domnevajo, da je poţar nastal zaradi odvrţenega cigaretnega ogorka v suho 
travo. 
Vir: Glas, 29. 1. 1963 
 
 

1964 
 
Poţar v Verigi v Lescah. Zaradi malomarnosti 4 milijone škode. V tovarni verig 
»Veriga« v Lescah, v obratu teţkih verig, je v soboto ob 6.40 nastal poţar. Vnel se je 
teţki mazut, ki ga uporabljajo za ogrevanje peči »Cer«. Prek noči se je teţki mazut v 
ceveh strdil. Oddelkovodja Janez Šolar je cevi ogreval tako, da je okrog njih ovil čistilno 
volno, prepojeno z nafto in jo zaţgal. Pred tem pa je odstranil ventil na dovodni cevi — 
skozi odprtino je pritekel staljeni mazut in se vnel. Zublji rdečega petelina so se hitro 
širili po tleh, zakaj bila so prepojena z nafto in mazutom. Poţar so pogasili poklicni 
gasilci z Jesenic, kakor tudi tovarniški gasilci. 
Komisija, ki je prišla na kraj dogodka, je ugotovila, da je do poţara, ki je terjal več kot za 
štiri milijone dinarjev škode, prišlo zaradi Šolarjeve malomarnosti in nepazljivosti.  
Vir: Glas, 12. 1. 1964 
 
 
Ogenj v Suknu v Zapuţah. Zapuţe – V tekstilni tovarni »Sukno« v Zapuţah je preteklo 
sredo okoli 5.30 gorelo. Iz električnega stroja je padla iskra na mastne krpe, ki so leţale 
v bliţini in so se vnele. Škodo cenijo na nekaj manj kot 200.000 dinarjev. Ker je bil ogenj 
manjši, so ga v kratkem času pogasili tovarniški gasilci. / M. Ţ. 
Vir: Glas, 22. 2. 1964 
 
 
Poţar v Kropi - poţar zaradi kratkega stika povzročil za okoli 15 milijonov dinarjev 
škode. Kropa, 28. februarja – Danes ponoči, okrog pol ene ure je v tovarni vijakov in 
ţebljev »Plamen« izbruhnil poţar, ki je povzročil večmilijonsko škodo. Po nepopolnih 
podatkih je bil vzrok poţara v slabi električni napeljavi in je do njega prišlo zaradi 
kratkega stika. 
Poţar je prvi opazil nočni čuvaj tovarne UKC Vidic, kmalu zatem pa tudi vratar 
»Plamena« Janko Volarič. Poţar je nastal v stari baraki, kjer je bilo skladišče izdelkov. 
Baraka je bila v hipu v plamenih, zakaj leseni pod in stene stare barake so bile 
prepojene z nafto in oljem. Prebivalci Krope so bili hitro na nogah. Zaradi prekinitve 
električnega toka ni bilo moč uporabiti električne sirene. Kako pozvati gasilce iz Kamne 
gorice, iz Radovljice? Minute so bile dragocene, zakaj grozilo je, da ogenj zajame ostale 
objekte, ki so bili v neposredni bliţini. Draga Popovič, usluţbenka pošte je v domači halji 
odhitela v urad in poklicala postajo LM in gasilce v Radovljici. Linija je bila zasedena 
oziroma pokvarjena (!). Brţ je poklicala stalno sluţbo 92 v Kranju, odkoder so potem po 
UKW oddajniku javili v Radovljico, pa tudi deţurna ekipa TNZ iz Kranja se je odpeljala 
na kraj poţara. Kroparskim gasilcem so brţ prihiteli na pomoč gasilci iz Kamne gorice, 
Podnarta in Radovljice. Preostalo jim ni nič drugega, kot da so preprečevali, da se ogenj 



 

 

ni razširil na ostale sosednje objekte. To so tudi dosegli. Še dopoldne so tleli tramovi, 
vendar je bila nadaljna škoda preprečena. 
Škoda, ki jo je povzročil poţar – tako domnevajo strokovnjaki – je nastala zaradi 
kratkega stika (vratar Plamena je namreč dejal, da je najprej ugasnila elektrika). 
Ocenjena je na okrog 15 milijonov dinarjev. / Stane Škrabar 
Vir: Glas, 29. 2. 1964 
 
 
Poţar v Vrbnjah. Javna iskrena zahvala. Dne 24. maja zvečer ob 10. url je nastal poţar 
v vasi Vrbnje pri Radovljici. Pogorela je ena hiša in eno gospodarsko poslopje. Zaradi 
hitre in poţrtvovalne pomoči sosedom in gasilcem iz Begunj je bila nevarnost 6 poslopij 
kmalu odstranjena. Zaradi tega se v imenu vseh ogroţenih najlepše zahvaljujem 
sosedom kakor tudi vsem gasilcem za njihovo poţrtvovalnost. Gasilski pozdrav Na 
pomoč!. / Resman. 
Vir: Glas, 30. 5. 1964 
 
 
Poţar v Peračici. Iskra zanetila poţar. Kranj, 30. oktobra. Pred dnevi je nastal na 
gospodarskem poslopju 
Jakoba Langusa v Peračici št. 5, pri Brezjah poţar, ki ga je zanetila iskra iz dimnika. 
Iskra je skočila na deske, naloţene ob dimniku in tako je prišlo do poţara. Poslopje je 
pogorelo do tal. Razen tega je ogenj uničil ves inventar in poljske pridelke, med drugim 
trideset ton sena, šest ton detelje in dve toni slame. Zgorela je tudi slamoreznica in 
mlatilnica ter nekatere druge manjše stvari kot so vozovi in podobno. Poţar so pogasili 
vaščani sami. 
Škodo so ocenili na okoli sedem milijonov in dvestottisoč dinarjev. / J. J.  
Vir: Glas, 31. 10. 1964 
 
 

1965 
 
Poţar v Ţeleznini v Radovljici. Hitra intervencija rešila milijone. Radovljica, 29. 
januarja — V poslovalnici št. 4 trgovskega podjetja »Ţeleznina« v Radovljici je v sredo 
popoldne okoli pol petih nastal poţar. V lokalu se je nabralo 1-2 cm nesnage oziroma 
odpadkov barv, lakov in drugega. Vse to so hoteli z raznimi predmeti odstraniti, vendar 
niso uspeli, ker je postala ta nesnaga zelo trdna, ker je pomešana s kemikalijami in laki. 
Misleč, da bodo stvar laţje odstranili, so to zaţgali. Vendar pa se je plamen zelo hitro 
razširil tudi na prodajne artikle, kot so pralni praški, suhe barve ter opremo kjer so bili 
artikli zloţeni. Zahvaljujoč hitri in pravilni intervervenciji usluţbencev, ki so bili takrat na 
delu, so uspeli vso stvar dokaj hitro pogasiti. S tem so rešili večmilijonsko škodo, kajti v 
sosednem prostoru so bile razne druge kemikalije, barve in laki. Vsekakor pa je škoda, 
ki znaša okoli pol milijona dinarjev, 
zadostni primer kaj se lahko dela in kaj se ne sme. / J . J . 
Vir: Glas, 30. 1. 1965 
 
 



 

 

Poţar v Ljubnem. Poţar zaradi igre. Ljubno, 11. maja — Včeraj zvečer ob 18.16 so 
prijavili na postaji kranjske poklicne gasilske brigade poţar, ki je izbruhnil v Ljubnem. 
Zaradi otroške igre z vţigalicami se je vnelo gospodarsko poslopje last Janka Šolarja iz 
Ljubnega št. 4. Zgorelo je razno poljedelsko orodje ter krma za ţivino, škoda znaša po 
nestrokovni oceni okoli 4 milijone dinarjev. Prvi so prišli na kraj poţara prostovoljni 
gasilci iz Ljubnega, zatem pa kranjska poklicna četa in prostovoljni gasilci iz Radovljice. 
/ J. J. 
Vir: Glas, 12. 5. 1965 
 
 

1966 
 
Poţar v Radovljici in Lescah. V nedeljo in ponedeljek so bili na Gorenjskem kar trije 
poţari. Najprej je pričelo v nedeljo okoli 15.30 ure goreti suha trava in grmičevje med 
Radovljico in Lescami. Pogorelo je pribliţno dva in pol hektara površine, poţar so 
lokalizirali gasilci s pomočjo domačinov. Predvidevajo, da so poţar zanetili otroci. 
Vir: Glas, 2. 3. 1966 
 
Poţar v Prezrenju. V nedeljo ob 20.30 uri je izbruhnil poţar blizu gospodarskega 
poslopja, last Joţeta Štularja iz Prezrenj pri Podnartu. Zgorel je kozolec, v katerem sta 
bila naloţena ječmen in detelja. Skupna škoda znaša pribliţno 200.000 starih dinarjev; 
vzrok poţar a še raziskujejo. 
Vir: Glas, 10. 8. 1966 
 
Poţar v Zg. Lipnici. V četrtek ob 23.40 je izbruhnil poţar na skednju Valentina Bohinca 
iz Zg. Lipnice 9. Čeprav so na kraj poţara takoj prihiteli gasilci, je do tal pogorela šupa 
in cenijo škodo na pribliţno 3 milijone starih dinarjev. Vzrok poţara še raziskujejo. / sš 
Vir: Glas, 24. 9. 1966 
 
 

1967 
 
Travniški poţar v Radovljici. Otroci zanetili poţar na trati. V sredo je nekaj otrok 
poţigalo suho travo na travniku v Radovljici. Ogenj pa se je razširil in zajel tudi kozolec, 
ki je delno pogorel. V njem je bila še brana in za pribliţno voz sena. 
Vir: Glas, 18. 2. 1967 
 
 
Poţar na Brezjah. Pogorela so gospodarska poslopja. Zvečer okoli sedme ure je 4. 
oktobra nenadoma izbruhnil poţar na gospodarskem poslopju Gabrijelčičevih na 
Brezjah. Na kraj poţara so prihiteli kranjski gasilci, vendar je poţar popolnoma uničil 
gospodarska poslopja. Poţar se je razširil tudi na gospodarska poslopja Antona 
Pogačnika in Vide Servnik in ju v celoti uničil, medtem ko je poslopje Joţefe Ličof le 
delno pogorelo. Škode je za pribliţno 100.000 N dinarjev. Delavci kriminalistične sluţbe 
še ugotavljajo vzroke poţara ter bomo o rezultatih preiskave še pisali. 
Vir: Glas, 7. 10. 1967 



 

 

 
 
Poţar na Brezjah. 10. oktobra je na Brezjah gorelo. Poţar je zajel Gabrijelčičevo in 
Pogačnikovo gospodarsko poslopje in onesposobil tudi dve bliţnji stanovanjski poslopji, 
štiri druţine so stale brez stanovanj. 
Krajevna skupnost je bila prva, na katero so se obrnili ljudje za pomoč. Sama, 
razumljivo, sicer ni mogla narediti veliko, vendar so njenim prizadevanjem prisluhnili tudi 
drugi. Dve druţini so ob razumevanju gostišča Dobrča nastanili v depandansi, dve pa 
sta začasno odšli stanovat v Podnart. 
Seveda so ljudje zaposleni in lahko pričakujejo pri reševanju svojega stanovanjskega 
problema tudi pomoč od svojih delovnih organizacij, vendar je krajevna skupnost 
najbliţja in tako se vsak najprej obrne na tega najbliţjega »predstavnika oblasti«. 
Vir: Glas, 6. 12. 1967 
 
 

1968 
 
Gozdni poţar v Globokem. V sredo je ob pol drugi uri popoldne gorelo ob ţelezniški 
progi v Globokem. Poţar je zajel okoli 250 arov gozdne površine, škoda še ni ocenjena. 
Vir: Glas, 27. 4. 1968 
 
 
Poţar na Posavcu. V sredo okoli triindvajsete ure zvečer je izbruhnil poţar na 
gospodarskem poslopju Franca Snedica na Posavcu št. 15. Pogorelo je ostrešje 
stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja, več kmečkega orodja in strojev. Škode je 
za okoli 90.000 N din. Vzroke poţara ţe raziskujejo. 
Vir: Glas, 7. 12. 1968 
 
 

1971 
 
Poţar v Begunjah – gostilna Tavčar. V nedeljo, 3. januarja, nekaj po osmi uri zjutraj je 
izbruhnil poţar v gostilni Tavčar v Begunjah. Ogenj je nastal, ko je natakarica polnila 
oljno peč z gorivom. Ogenj je iz peči švignil v strop in po stenah obloţenih z lesom. 
Ogenj se je razširil še v točilnico in sosednjo sobo. Natakarica je zbeţala ven in zaprla 
vrata, pri tem pa je nastala manjša eksplozija, zaradi katere so popokala stekla na 
oknih, škode je za okoli 15.000 din. Poţar so pogasili delavci begunjske bolnišnice.  
Vir: Glas, 6. 1. 1971 
 
 
Poţar v Merkurju. V torek, 5. januarja, ob 3.20 je izbruhnil poţar v elektroposlovalnici 
Veleţeleznine Merkur, poslovna enota Ţeleznina v Radovljici. Škoda še ni ocenjena, je 
pa velika. Vzroke poţara še raziskujejo. / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 6. 1. 1971 
 



 

 

 
 

Poţar v Merkurju-Radovljica. V torek, 5. januarja zgodaj zjutraj, so opazili v trgovini 
Ţeleznina v Radovljici poţar. Ogenj je zaje poslovalnico z električnim materialom, od tu 
pa se je po lesenem stropu začel širiti na poslovalnico z avtomobilskimi deli. Škode je 
za okoli 500.000 din. Ogenj je nastal, ker so v trgovini pustili priţgani reklamirani 
električni ogrevalni blazini. 
Vir: Glas, 9. 1. 1971 
 
 

1972 
 
Poţar v Radovljici. V nedeljo, 15. oktobra, ob 18.50 je izbruhnil poţar na 
gospodarskem poslopju Danice Zorman na Gorenjski cesti 28 v Radovljici. Poslopje in 
razni predmeti v njem so pogoreli tako da je škode za okoli 60.000 din. Ogenj so 
pogasili gasilci iz Radovljice, Bleda in Tovarne Verig v Lescah. Domnevajo, da je 
poţaru botrovala otroška igra z ognjem. / L.M. 
Vir: Glas, 18. 10. 1972 
 
 
Poţar na Posavcu. Zahvala. Zahvaljujem se vaščanom krajevne skupnosti Ljubno, 
Posavec in Otoče za vso pomoč pri gradnji hiše, ki mi jo je uničili poţar. Hvala tudi 
Zavarovalnici Sava za pravično ocenitev in povračilo škode. / Smen Janez, Posavec 
Vir: Glas, 25. 11. 1972 
 
 

1973 
 
Poţar na Mišačah. V soboto, 27. januarja, okoli tretje ure zjutraj je začelo goreti 
gospodarsko poslopje Antona Kozelja [prav: Koselja] iz Mišač pri Radovljici. Pogorelo je 
ostrešje poslopja, okoli 3 tone sena, poškodovana pa je tudi shramba za orodje. Vnelo 



 

 

se je zaradi dotrajane dimne cevi v zidu. Nekaj časa je tlel samo prečni tram, nato pa se 
je vnelo seno. Poţar je opazil lastnik in preprečil še večjo škodo. 
Pogorelo je za okoli 20.000 din. –  
Vir: Glas 31. 1. 1973. 
 
 

1974 
 
Poţar v Vrbnjah. V soboto, 24. avgusta, nekaj pred 23. uro je začel goreti hlev Franca 
Gomboca v vasi Vrbnje pri Radovljici. Komisija je ugotovila, da je bila v hlevu slaba 
električna napeljava, prišlo je do kratkega stika, zaradi katerega se je vnela stelja. 
Ogenj se je razširil tudi na stanovanjsko hišo. Poţar so pogasili gasilci. Škode je za 
okoli 30.000 din. 
Vir: Glas 27. 8. 1974 
 
 
Poţar na Taleţu. Vikend gorel. V soboto, 24. avgusta, popoldne je začel goreti vikend 
Joţeta Pogačnika na Taleţu pri Radovljici. Ogenj je nastal, ko je lastnik nepravilno 
ravnal z 20 litrsko posodo polno bencina v neposredni bliţini priţganega plinskega 
štedilnika. Lastnik je bil v poţaru laţe ranjen in se zdravi v jeseniški bolnišnici, škode na 
objektu pa je za 80.000 din,  
Vir: Glas 27. 8. 1974 
 
 

1975 
 
Poţar v Begunjah. Poţar. V sredo, 22. januarja, popoldne se je vnela lopa za seno last 
Franca Gašperina iz Begunj. Pogorela je streha in okoli 2500 kg sena. Škode je za 
pribliţno 20.000 din. Ogenj so pogasili člani PGD Begunje. Ogenj so menda zanetili 
otroci, ki so se igrali v bliţini z baklami.  
Vir: Glas 24. 1. 1975 
 
 
Poţar na Zg. Otoku. V petek, 21. februarja, opoldne je zagorelo gospodarsko poslopje 
Jerce Kapus na Zg. Otoku. Pogorelo je ostrešje hleva in okoli 7 ton sena, 300 kg slame, 
dve mlatilnici, trije vozovi, elektromotor, traktor s kosilnico, plug in še drugo orodje. 
Pogoreli sta tudi drvarnica in lesena lopa. Komisija je ugotovila, da je do poţara prišlo 
zaradi preobremenjenosti električne napeljave. Škode je za okoli 150.000 din. 
Vir: Glas 25. 2. 1975 
 
 
Poţar v Hlebcah. Strela zanetila poţar. V soboto, 12. julija, ob 1. uri zjutraj je strela 
udarila v gospodarsko poslopje Joţeta Ţiliha iz Hlebc. Ogenj je uničil celotno ostrešje; 
pogorelo je 25 voz sena, razno poljsko orodje in nekaj desk. Škoda je velika. 
Vir: Glas 15. 7. 1975 
 



 

 

Poţarne odškodnine. Zavarovalnica Sava - PE Kranj obvešča svoje zavarovance, da 
so bile izplačane naslednje škode: 1. septembra 1975: Ţilihu Joţetu, Hlebce 17, 
Radovljica - 48.877 din za poslopje in gospodarske premičnine. 
Vir: Glas, 12. 9. 1975 
 
 
Poţarv v Plamenu v Kropi. Ogenj v stroju. V sredo, 26. novembra, nekaj pred 15. uro 
je nastal manjši poţar na filtru peskovnega stroja v tretji hali tovarne Plamen v Kropi. 
Vnel se je ţelezov oksid in prah. Pogorelo je 80 filtrov, uničen je elektromotor, naprava 
za praznenje vreč in deloma tudi ohišje komore, škode je za okoli 20.000 din. Vzroke 
poţara še raziskujejo.  
Vir: Glas, 28. 11. 1975 
 
 

1976 
 
Poţar v Dragi. V petek, 23. januarja, ob 22.40 je začelo goreti gospodarsko poslopje v 
Dragi, last Vinka Čarmana. Pogorelo je ostrešje in okoli 4 tone sena. Škode je za okoli 
60.000 din. 
Vir: Glas, 27. 1. 1976 
 
 
Poţari v Begunjah. Vinjen podtikal ogenj. Na enotno kazen štirih let strogega zapora je 
senat okroţnega sodišča v Kranju obsodil 28-letnega Marjana Rakuša z Bleda, po 
poklicu remontnega ključavničarja v Elanu. Spoznan je bil za krivega, da je v lanskem 
letu na štirih različnih krajih podtaknil ogenj, in da je nastala precejšnja materialna 
škoda. 
V marcu, bilo je 19. v mesecu, je ves dan popival in tako vinjen vstopil v stanovanje 
Ivana Zakša v Zgoši. Boţa Zakša se je neznanca ustrašila in je zbeţala k sosedi, tačas 
pa je Rakuša iz štedilnika, v katerem so gorela polena, z nogavico potegnil dvoje polen 
in jih zanesel v shrambo v papirnato škatlo, zaţgal še karton z jajci, v predsobi pa 
pritaknil vţigalico k zavesi. Ko se je Boţa Zakša s sosedo vračala proti svoji hiši, je 
opazila ogenj, zato so poklicali na pomoč gasilce. Rakuša je povedal, da si je v 
stanovanju svetil z vţigalico in je zato po nesreči zagorela zavesa, ni pa vedel, kako da 
je zagorelo tudi v shrambi. 
Dvakrat, enkrat v marcu in drugič v decembru lani, je Rakuša podtaknil ogenj tudi v 
tovarni Elan v Begunjah, kjer je bil zaposlen. Rakuša je sicer zanikal, da bi zanetil ogenj 
na podstrešju temperirnice in da bi lahko ogenj nastal tudi od odvrţenega ogorka, saj so 
tja hodili tudi drugi delavci. Vendar pa je bilo ugotovljeno, da poţar ni nastal zaradi 
odvrţenega ogorka, pač pa je poţigalec zbral treske in jih zaţgal na mestu, kjer se stika 
več tramov. Na podstrešju je bilo skladišče suhega lesa za smuči: le hitri intervenciji 
gasilcev se je posrečilo preprečiti veliko škodo. Sodišče se je na podlagi dokazov 
prepričalo, da je treske zanetil Rakuša.  
Za drugi poţar v temperirnici pa je Rakuša točno povedal, kako je zanetil: vţigalice je v 
skladišču lesa poloţil na kupček na suhe deske, jih zaţgal in odšel. Ogenj je ogrozil 
okoli 200 kubičnih metrov desk velike vrednosti, vendar pa so delavci in gasilci poţar 



 

 

pravočasno omejili in je bilo škode le za okoli 15.000 din.  
… 
Vir: Glas, 11. 5. 1976 
 
 
Poţar v Radovljici. V skladišču radovljiškega Vodovoda na Ljubljanski cesti je v petek, 
9. julija, ob šestih popoldne iz doslej še nepojasnjenih vzrokov izbruhnil poţar. Ogenj je 
uničil police, fik. stranišče in izplakovalnike, lotil pa se je tudi lesenega stropa. Škoda je 
ocenjena na pribliţno 10.000 dinarjev. 
Vir: Glas, 13. 7. 1976 
 
 

1977 
 
Op.: Z iskalnim pojmom »poţar« pregledal 100 številki Gorenjskega glasa v letu 1977. 
Nobenega podatka o poţaru v občini Radovljica. 
 
 

1978 
 
Travnati poţar v Lescah. Pogorela le suha trava. Lesce - Radovljiška postaja milice je 
bila v ponedeljek, 27. marca, zvečer opozorjena, da je izbruhnil poţar v bliţini kampa 
Šobec. Vnela se je suha trava ob gozdni poti. Ogenj se je razširil, vendar je na srečo 
pogorela le suha trava na pribliţno hektarju površine. Gasilci so posredovali izredno 
hitro in poţar pogasili, tako da večja škoda ni bila povzročena. 
Vir: Glas, 31. 3. 1978 
 
 
Poţar v Radovljici. Poţar. Radovljica - V četrtek, 8. junija, dopoldne je začelo goreti v 
odlagališču starih predmetov v kleti stanovanjskega bloka na Cankarjevi 2. Ogenj je 
nastal, ker so se v kleti otroci igrali z vţigalicami. Potem ko je zagorelo, so poskušali 
sami pogasiti ogenj, ker pa jim tega ni uspelo, so se razbeţali. V kleti je ostal le 7-letni 
Dušan, ki ga je še pravočasno pred ognjem rešil stanovalec. Ogenj so nato pogasili 
gasilci iz Radovljice. Škode je za okoli 35.000 din.  
Vir: Glas, 13. 6. 1978 
 
 
Poţar v Novi vasi. V petek, 14. julija, je nastal poţar v gospodarskem poslopju Francke 
Brejc v Novi vasi pri Radovljici, ko je Janez Brejc rezal seno na siloreznici. Iz 
neznanega vzroka se je začelo na elektromotorju iskriti, iskre so padle na voz in ga 
vnele. Zaradi Brejčeve hitre reakcije, ki je voz ob pomoči sovaščanov takoj odpeljal iz 
poslopja, je zgorelo samo seno. 
Vir: Glas, 18. 7. 1978 
 
 

1979 



 

 

 
Travni poţar na Šobcu. Trava gorela. Radovljica - Ob gozdni poti, ki vodi od kampa 
Šobec proti Lescam, je v soboto, 9. junija, gorela suha trava in grmičevje. Ogenj so 
pogasili prostovoljni gasilci.  
Še enkrat pa je zagorel o tudi v nedeljo, 10. junija, ker verjetno sobotni ogenj ni bil v 
podrasti do kraja pogašen. Domnevajo, da je ogenj nastal zaradi odvrţenega 
cigaretnega ogorka.  
Vir: Glas, 12. 6. 1979 
 
Uspešna intervencija gasilcev. Dne 10. julija 1979 ob 21. uri so se pri Joţu Ulčarju, 
Alpska 23, Lesce, vţgale saje v dimniku. Vratar je prejel telefonsko obvestilo in takoj 
vključil sireno.  
Gasilci IGD Veriga so se zbrali v rekordnem času. V sedmih minutah so bili na kraju 
dogodka pripravljeni pomagati sovaščanu. Iskre iz dimnika so padale po strehi in 
nevarnost, da bi vţgale senik, je bila velika, zao so napeljali vodo iz hidranta In ohlajali 
streho. 
Zaradi hitre intervencije ni bilo materialne škode. Gasilci so pokazali dobro 
pripravljenost, kar je posebno pomembno v letu akcije »Nič nas ne sme presenetiti«. / 
Drago Stojc 
Veriga, julij/avgust 1979 
 
 

1980 
 
Poţar v Iskri v Podnartu. Poţar v mizarski delavnici. Podnart. - V ponedeljek, 26. maja 
je v mizarski delavnici Iskre Otoče v Podnartu izbruhnil poţar, ki so ga delavci sami 
pogasili. Delavci so ugotovili, da je vzrok poţara samovţig. V mizarski delavnici so imeli 
poleg vhodnih vrat lesen zaboj, 
v katerega so odlagali ţagovino in drug odpadni material. Eden od delavcev je tega dne 
premazal delovno mizo s firneţem, namočeno krpo pa je odvrgel v zaboj, kar je bil 
vzrok samovţiga oziroma tlenja. Gmotna škoda znaša okrog 10.000 dinarjev. 
Vir: Glas, 30. 5. 1980 
 
 
Poţar v kampu Radovljica - Radovljiški miličniki so obvestili kranjsko Upravo javne 
varnosti, da je v četrtek, 24. julija, nekaj čez polnoč izbruhnil poţar v šotoru 
nizozemskega drţavljana Arila Zoetemajerja, starega 20 let, ki je kampiral ob 
radovljiškem kopališču. Ugotovili so, da je poţaru botroval plin. Zoetemajer je menjal 
plinsko jeklenko in mu je plin uhajal iz jeklenke. Ko je priţgal luč, se je jeklenka vnela. V 
šotoru je bil v tem trenutku tudi 21-letni Johanes Hobo, drţavljan Nizozemske. Jeklenko 
je brcnil iz šotora, vendar so 
se mu pri tem vnele hlače. Nogi je imel opečeni, zaradi česar je bil najprej prepeljan v 
radovljiški zdravstveni dom in odtod v jeseniško bolnico. Šotor je pogorel. Vzrok za 
poţar pa je po ugotovitvah komisije malomarnost in nepravilno rokovanje s plinom.  
Vir: Glas, 29. 7. 1980 
 



 

 

 
Poţar v Hrašah. Ogenj pustošil. Hraše pri Radovljici — Postaja milice iz Radovljice je 
obvestila Upravo javne varnosti iz Kranja, da je v ponedeljek, 28. julija, začelo goreti 
gospodarsko poslopje Pavle Grošelj iz Hraš pri Radovljici. Komisija Uprave javne 
varnosti je ugotovila, da je ogenj zanetila strela. Udarila je v gospodarsko poslopje. 
Leseno je bilo in je pogorelo. Plameni so se ţe lotevali tudi bliţnje stanovanjske hiše, 
vendar so gasilci iz tovarne Veriga poţar na hiši preprečili in je zato škoda na tem 
objektu minimalna. Skupna škoda znaša okrog 50.000 dinarjev. 
Vir: Glas, 1. 8. 1980 
 
Poţar v kampu Šobec. Pogorela prikolica. Bled - V četrtek, 18. septembra, ob 20.30 je 
v kampu Šobec izbruhnil poţar na počitniški prikolici, last holandskega drţavljana Dirka 
Popa. Zakonca Pop sta v prikolici spala, ko je nastal poţar, vendar sta se še 
pravočasno lahko umaknila. Ogenj so pogasili delavci kampa in gasilci tovarne Veriga. 
Kljub prizadevanju gasilcev, pa je prikolica pogorela do tal. Ogenj je nastal zaradi 
kratkega stika na vtičnici v notranjosti prikolice. 
Vir: Glas, 23. 9. 1980 
 
 

1981 
 
Poţar v Radovljici. Radovljica. V …, 18. februarja ob 12.50 je gorelo v stanovanjski 
hiši Flaca v Gradnikovi ulici. … Ko se je čez deset minut vrnil iz trgovine, je opazil, da 
gori v dnevni sobi. Ogenj se je razširil po vsem stanovanju. Poţar so pogasili gasilci iz 
Lesc in Begunj. Stanovanje je povsem uničeno …, škode je po prvih ocenah ok. 
500.000 din. Komisija je ugotovila, da so se med … odsotnostjo igrali z vţigalicami. 
Vir: Glas, 20. 2. 1981 / Op.: Tekst je teţko berljiv. 

 

V stanovanjskem bloku je gorelo. Po sredstvih javnega obveščanja so bili občani 
seznanjeni z poţarom, ki je 18. februarja 1981 divjal v stanovanju Ivana Flaca v 
Gradnikovi ulici v Radovljic in ga tudi popolnoma upepelil. Slična škoda je bila v mesecu 
januarju tudi v stanovanju Vrbnjak Vinka, Jahačev prelaz Kranj. Prizadeti druţini sta 
imeli sklenjeno stanovanjsko zavarovanje, ki v grobem povedano poleg nevarnosti 
poţara, strela, eksplozije, viharja, toče, poplave, izliva vode, vlomske tatvine, razbitje 
stekla itd. obsega tudi elektro škode na gospodinjskih strojih in aparatih odvisno od 
obsega zavarovalnega varstva po polici. Po splošnih pogojih za stanovanjsko 
zavarovanje je prvih pet nevarnosti kritih za dejansko vrednost, stanovanjskih 
premičnin, t. j. nova vrednost manj obraba. V prvem primeru je bila ocenjena in 
izplačana skupna škoda v višini di n 330.613. – din.  
… / Zavarovalna skupnost Triglav - Gorenjska območna skupnost Kranj.  
Vir: Glas, 20. 3. 1981 
 
 
 

1982 
 



 

 

Poţar v Lescah. Eksplozija jeklenke. Lesce - V stanovanju Vladimira Ţveglja na Alpski 
cesti v Lescah je v torek, 27. aprila, eksplodirala plinska jeklenka in povzročila poţar v 
stanovanju. Gmotna škoda je dosegla 50.000 dinarjev, v poţaru pa je gospodinja Majda 
Ţvegelj utrpela hude opekline. Ţvegljeva je menjala jeklenko v kopalnici, kjer je bila 
priţgana peč za centralno ogrevanje. Iz jeklenke je uhajal plin, ki je v stiku z ognjem 
eksplodiral. Ţvegljeva je bila hudo opečena in so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico. 
Vir: Glas, 20. 3. 1982 
 
 
Travni poţar v Lescah. V sredo, 28. aprila sta nastala poţara v borovi gošči med 
igriščem golfa in hipodroma v Lescah ter na travniku v Gozdu Martuljku. V leščanski 
gošči je pogorelo 7 hektarjev trave in 2 hektarja gozda, škode pa je bilo za stari milijon. 
Poţar so verjetno zanetili otroci pri igri, krivcev še niso odkrili. Poţar so pogasili gasilci 
Verige.  
Vir: Glas, 30. 4. 1982 
 
 
Poţar na Črnivcu. Otrok zanetil poţar. Črnivec — V četrtek, 6. avgusta, je popolnoma 
pogorel kozolec na Črnivcu, last Cvetana Potočnika. Poţar so poskušali pogasiti gasilci 
poklicnega gasilskega društva Brezje in Radovljica, vendar je kozolec popolnoma 
pogorel. Kozolec je bil lesen in poln sena, ki pa ga je zanetil otrok, ki se je igral z 
vţigalicami v neposredni bliţini. Škoda znaša okoli 60.000 dinarjev 
Vir: Glas, 11. 8. 1981 
 
 
 
Poţar na Zgornji Dobravi - V noči z 2. na 3. november je v hiši na Zgornji Dobravi 
številka 24 izbruhnil ogenj. Poţar je kljub takojšnjemu ukrepanju domače gasilske enote 
in pomoči gasilcev iz Krope, Kamne gorice in Ljubnega povzročil precej škode, saj je 
uničil dve stanovanji. Prizadeti druţini je še isti dan priskočil na pomoč odbor krajevne 
skupnosti Srednja Dobrava, ki je poskrbel predvsem za zaščito treh majhnih otrok. Na 
sliki: gasilci so urno poloţili okrog 600 metrov cevi od motorne črpalke do pogorišča. / F. 
D. - Foto: F. Debeljak. 
Vir: Glas, 16. 11. 1982 
 



 

 

 
 

Poţar na Zg. Dobravi 
 

 
1983 

 
Poţar na Zg. Dobravi. Ogromna škoda. Dobrava - Pri Joţetu Pretnarju na Zgornji 
Dobravi je v četrtek, 13. januarja, izbruhnil poţar na gospodarskem poslopju, nato pa se 
je razširil še na ostrešje stanovanjske hiše. Gospodarsko poslopje je pogorelo do tal. V 
hlevu je v dimu poginilo 17 ovac, krava, tele, bik in kokoši, zgorelo je 10 ton sena, 
slamoreznica, ţitni mlin, motorna ţaga, dva elektromotorja, pet kubičnih metrov 
hrastovih plohov, dve toni koruze ter več kubikov drv. Zgorelo je tudi ostrešje na 
stanovanjski hiši. Gmotna škoda po nestrokovni oceni znaša 4,500.000 dinarjev. Vzrok 
poţara še raziskujejo. 
Vir: Glas, 18. 1. 1983 
 
 
Poţar na Poljšici. Poţar na domačiji. Poljšica – Včeraj (12. 5.) okrog četrte ure zjutraj 
so sosedje opazili poţar na 300 let stari nenaseljeni hiši z gospodarskim poslopjem v 
podaljšku na Poljšici. Hiša je spominsko zavarovana, last Simona Goloba, ki zdaj ţivi pri 
sestri. Začelo je goreti v gospodarskem poslopju, kjer so bile naloţene suhe butare, 
nekaj suhih desk in kup ţaganja. Od tod se je ogenj razširil na ostrešje gospodarskega 
poslopja in stanovanjskega dela, kritega s skodlami. Preden je ogenj razneslo, so ţe 
prišli gasilci in rešili preostalo. Vzrok poţara še raziskujejo, škodo pa so za zdaj ocenili 
na 500.000 dinarjev. Hiša je bila zavarovana za 100.000 dinarjev. 
Vir: Glas, 13. 5. 1983 
 
 
Poţar v Radovljici. Gorelo v stanovanju. Radovljica - V soboto, 10. decembra, nekaj 
po 21. uri je začelo goreti v dnevni sobi stanovanjske hiše Simona Marklja v Radovljici, 
kjer je začasno stanoval podnajemnik Alaga Pajič. V času, ko je nastal poţar, ni bilo v 
hiši nikogar, saj so stanovalci za nekaj dni odpotovali. Očitno pa je nekdo na divanu 



 

 

pozabil vključeno električno blazino. Ogenj je poškodoval pohištvo, tako da je škode v 
hiši za okoli 200.000 din.  
Vir: Glas, 13. 12. 1983 
 
 
Poţar v Kamni Gorici. Ţerjavica v pepelu. Kamna gorica - V torek, 27. decembra, 
nekaj po polnoči je zagorelo v shrambi stanovanjske hiše Vidičevih v Kamni gorici. Ta 
večer je ga Vidic očistila peč na trda goriva …, v katerem je bilo še nekaj ţerjavice pa je 
spravila v plastično vedro in ga postavil a v shrambo, ki ima lesena tla. Ţerjavica pa je 
čez čas stalila dno plastične posode, vneli so se tudi lesena tla. Poţar je povzročil za 
100.000 din škode. 
Vir: Glas, 30. 12. 1983 
 
 

1984 
 
Poţar v Radovljici. Treščilo v gospodarsko poslopje. – Radovljica. Na Šercerjevi cesti 
v Radovljici je v ponedeljek, 2. julija, nastal poţar na gospodarskem poslopju, last 
Štefana Deţmana. Med neurjem je namreč strela udarila v streho in zanetila poţar. V 
Ognju je zgorelo 24 ton letošnjega sena, sušilnica za seno , opaţi za traktorsko 
prikolico, traktorski plug, 3 tone ţita, ostrešje in domala vsa strešna opeka. Nekaj 
strojev, 15 glav govedi in konja je lastniku s pomočjo sosedov in gasilcev uspelo rešiti. 
Vir: Glas, 6. 7. 1984 
 
 
Znova rdeči petelin na Poljšici. Poljšica - Lani je na Poljšici kar trikrat gorelo, zato so 
posumili, da je nekdo poţigal. Tudi ogenj, ki je nenadoma izbruhnil v petek, 13. julija, na 
gospodarskem poslopju, last Marije Justin, je verjetno nekdo zanetil. Zagorelo je v 
prednjem delu skednja, ki se drţi nizke pritlične hiše. Lastnica, ki je poţar prva opazila, 
je sklicala prostovoljne gasilce društev iz bliţnjih vasi, da so ogenj zadušili. Kljub 
hitremu gašenju je skedenj pogorel do tal, v njem pa poleg nekaj kmetijskega orodja, 
drv, lesa, oblačil in starih skrinj, še popolnoma nov pralni stroj in osebni avto zastava 
750. Skupno škodo cenijo na 2 milijona dinarjev. 
Vir: Glas, 17. 7. 1984 
 
 

1985 
 
Poţar v Radovljici. Omemba poţara pri Radovljici – ni digitalnega zapisa. 
Vir: Glas, 11. 1. 1985 
 
 
Drugi poţar v Radovljici. Manj sreče je imel Mujo S., ki je v prijateljevem stanovanju v 
Radovljici tako podnetil ogenj v peči, da je drva polil z bencinom. V poţaru ga je močno 
opeklo po obrazu in rokah. 
Vir: Glas, 22. 1. 1985 



 

 

 
 
 
Poţar v Verigi Lesce. Prisebnost delavcev preprečila večjo škodo. Lesce - V 
Veriginem tozdu sidrnih verig v Lescah je v petek, 31. maja, nastal poţar. Izbruhnil je v 
komori talilne peči, kriva pa ga je brţkone tehnična napaka. Ogenj je napravil za 500 
tisočakov škode, lahko pa bi je še več, če delavci ne bi hitro ukrepali. Miro Kuţnik, 
delavec v popoldanski izmeni, je hitro izklopil elektriko in izpustil 3500 litrov kalilnega 
olja v lovilni bazen, še preden je olje zajel ogenj. Vodja izmene je gasil z gasilnim 
aparatom, dokler niso prišli tovarniški gasilci i n ogenj do kraja pogasili. 
Vir: Glas, 4. 6. 1985 
 
 
Poţar v Zapuţah. Strela zanetila poţar. Zapuţe - Med sobotnim (8. 6.) neurjem je 
strela udarila v gospodarsko poslopje, last Janeza Koširja iz Zapuţ. Zagorelo je na 
podstrešju, ki je obito s preperelimi smrekovimi deskami. Ogenj je opazila soseda in 
opozorila lastnika, ki je odšel gasit z gasilnim aparatom. Na kraj so prišli tudi prostovoljni 
gasilci, vendar jim ni bilo treba gasiti, ker je to opravil ţe sam lastnik. Gmotna škoda 
tako znaša le 20 tisočakov, ker je pogorelo le kakih 5 kvadratnih metrov smrekovih 
desk. 
Vir: Glas, 11. 6. 1985 
 
 
Poţar v Elanu v Begunjah. Ogenj v bunkerjih za ţagovino. Begunje - V sredo, 2. 
oktobra, je v silosu za ţagovino, ki jo zbirajo iz vseh štirih proizvodnih hal begunjskega 
Elana, izbruhnil poţar. Natančnejši vzrok za poţar še ni znan, domnevajo pa, da je med 
ţagovino zašel ţareč drobec. Šele ko bodo izpraznili silose, bo mogoče odkriti, zakaj je 
zagorelo. Kolikšna je gmotna škoda, prav tako še ni znano. / Gmotna škoda je ocenjena 
na 15.000 dinarjev (zaradi zastoja v tovarni).  
Vir: Glas, 4. in 8. 10. 1985 
 
 
Poţar v Verigi v Lescah. Ogromna škoda v poţaru. Lesce - V obratu galvanike v leški 
Verigi je v soboto, 14. decembra, izbruhnil poţar. Prejšnji dan so delovodji naročili, naj 
izprazni kad, v kateri tekočina dezoks (mešanica vode in solne kisline) ohlaja grelce. 
Naslednjega dne naj bi v banjo nalili novo tekočino. Delovodja Matjaţ Ambroţič je to res 
storil, vendar je pozab il izklopiti časovni rele, zaradi česar so se avtomatično vklopili 
grelci. Ker niso bili potopljeni v tekočino, so se pregreli in povzročili poţar. 
Eden od delavcev, ki je zjutraj prišel na delo, je opazil poţar. Obvestil je gasilce, ki so 
ogenj nemudoma zadušili. Kljub temu je škoda precejšnja, cenijo jo na 15 milijonov. 
Uničeni sta dve banji, bobna, glavni kabli in ostala avtomatika na liniji za galvansko 
cinkanje izdelkov. Tudi proizvodnja bo morala stati mesec dni, dokler linija ne bo 
obnovljena. 
Vir: Glas, 17. 12. 1985 
 
 



 

 

1986 
 
Poţar v Radovljici. Vse delo je bilo zaman. Radovljica, 10. avgusta – Stane Bohinc iz 
Radovljice je skupaj z ţeno v soboto razţagal osem kubikov drv, jih znosil v kurilnico, 
naloţil na levo in na desno okrog centralne peči. V kurilnico je znosil tudi ţagovino in 
zvečer zakuril peč. Ţagovina se je ponoči vnela, izbruhnil je poţar, ki je povzročil za 200 
tisoč dinarjev škode.  
Vir: Glas, 12. 8. 1986 
 
 
Poţar v Verigi v Lescah. Lesce, 7. novembra - V filtru rezkalnega stroja v oddelku 
vleke ţic je izbruhnil poţar, ki so ga lokalizirali, očitno pa ne povsem, saj je naslednji 
dan zjutraj spet začelo goreti. Škode je za okrog 800.000 dinarjev. 
Vir: Glas, 11. 11. 1986 
 
 
Poţar v Mošnjah. Poţar na nočni omarici. Mošnje, 18. decembra - Ob dveh zjutraj so 
se vnela oblačila v stanovanju Aleša C. v Mošnjah. Oblačila je naloţil na priţgano 
svetilko na nočni omarici. Poţar je sam opazil in ga pogasil z gasilskim aparatom. 
Škode je za okrog sto tisoč dinarjev. / H . J.  
Vir: Glas, 23. 12. 1986 
 
 

1987 
 
Poţar v Radovljici. Vţgala so se oblačila in igrače. Radovljica, 8. marca – Danes 
zjutraj je zagorelo v prvem nadstropju stanovanjskega bloka na Cesti Staneta Ţagarja v 
Radovljici, kjer stanuje Milan Bahun. Njegova ţena je prejšnji dan zvečer v otroški sobi 
priţgala električno peč, ob kateri so se v soboto zjutraj vţgala oblačila in igrače, ki so 
bile blizu peči. Triletni sin Marko se je v poţaru opekel, leto dni starejša sestrica pa jo je 
odnesla brez poškodb. Poţar je povzročil tudi za 2,5 milijona dinarjev škode.  
Vir: Glas, 10. 3. 1987 
 
 

1988 
 
Poţar v Radovljici. Cigaretni ogorek zanetil poţar. Radovljica, 20. marca - Med 
Jelovško ulico in Cesto svobode v Radovljici je odvrţen cigaretni ogorek zanetil poţar 
med grmičevjem in suho travo. Veter ga je hitro širil, vendar so domači prostovoljni 
gasilci ogenj omejili, preden je dosegel bliţnje stanovanjske hiše. 
Vir: Glas, 22. 3. 1988 
 
 
Poţar na Šobcu. V nedeljo, 17. aprila, sta občana v bliţini kampa Šobec pripravila drva 
in zakurila ogenj, da bi spekla meso. Veter je odnesel iskre na bliţnje pobočje, kjer je 
zgorela suha trava in listje na pribliţno enem hektaru. Poţar sta sprva poskušala 



 

 

pogasiti sama, potem pa sta poklicala na pomoč gasilce. Ogenj ni povzročil večje 
materialne škode. 
Vir: Glas, 19. 4. 1988 
 
 
Poţar v Radovljici. So iskre iz »hlapona« zanetile poţar? Radovljica, 25. maja – Več 
kot pol stotnije gasilcev iz Radovljice in okolice je bilo na nogah, ko so drug za drugim 
zagoreli ognji ob ţelezniški progi od Radovljice proti Jesenicam. Prvi se je pojavil blizu 
separacije SGP  Gorenjc in ga je veter hitro raznesel po površini kakih tri tisoč 
kvadratnih metrov. Čez kako uro so poţar opazili tudi v okolici Globokega, kmalu zatem 
pa še ob progi Lesce-Bled blizu restavracije Texas. Poţare so hitro lokalizirali, tako da 
je zgorelo le nekaj trave in grmičevja in gmotna škoda ni velika. Sodijo, da je ogenj 
zanetil muzejski vlak, ki je popoldne vozil na progi Ljubljana-Jesenice, potem ko je prišel 
iz revizijskega popravila. Parna lokomotiva ima iskrolov, ki bi moral biti po popravilu 
brezhiben, vendar vse kaţe, da ni bil. 
Vir: Glas, 31. 5. 1988 
 
 
Poţar v Mošnjah. Zahvala. Dne 13. 9. je strela udarila v našo hišo in povzročila velik 
poţar. Iskreno se zahvaljujemo gasilcem iz Mošenj, ki so izredno hitro prišli na pomoč in 
seveda tudi gasilcem iz Radovljice, Begunj, Ljubnega, Brezij in Srednje Dobrave, ki so 
obvarovali stanovanjski del poslopja pred popolnim uničenjem. Hkrati se zahvaljujemo 
tudi vsem sovaščanom za nesebično pomoč ob tej elementarni nesreči. / Druţina 
Globočnik, Mošnje. 
Vir: Glas, 7. 10. 1988 
 
 

1989 
 
Poţar v Zapuţah. Kratek stik povzročil poţar. Zapuţe, 19. januarja – Popoldne sta 
prodajalki trgovine v Zapuţah zaznali poţar v sanitarijah. Ogenj je nastal zaradi 
kratkega stika v napeljavi električnega ventilatorja, vnela in stopila se je plastika, nato 
pa vţgala še ostale gorljive elemente v stranišču. Prodajalki sta se ognja sami lotili z 
vodo, hkrati pa o poţaru obvestili begunjske prostovoljne gasilce, vendar njihova pomoč 
ni bila več potrebna. 
Vir: Glas, 24. 1. 1989 
 
 
Poţar na Sr. Dobravi. Vţgale so se saje. Srednja Dobrava, 28. januarja - V gostilni 
Zadruga na Srednji Dobravi so se v dimniku vţgale saje. Na srečo so ogenj pravi čas 
pogasili domači prostovoljni gasilci, da se ni poţar razširil še kam drugam. Poţarni 
inšpektor iz Radovljice je najemniku gostilne odsvetoval kurjenje, dokler dimnik, ki 
nikakor ni bil brezhiben, ne bo popravljen. / D. Ţ. 
Vir: Glas, 31. 1. 1989 
 



 

 

Poţara na Šobcu in ob ţel. progi v Radovljici. Od prejšnjega tedna pa domala ne 
mine dan, da ne bi kje zagorelo. 12. februarja je kar dvakrat: ob Šobčevem bajerju se je 
vnela trava, ker je eden od nedeljskih sprehajalcev odvrgel cigaretni ogorek. Ob 
ţelezniški progi pri Radovljici pa je suho travo zanetila iskra, ki se je ukresala pri 
zaviranju vlaka. 
Vir: Glas, 21. 2. 1989 
 
 
Poţar v Radovljici. Otroci zanetili poţar. Radovljica, 18. februarja – Na travnatem 
pobočju ceste proti Jezercem pri Radovljici je izbruhnil poţar. Nastal je poleg skalne 
votline, v kateri se večkrat igrajo otroci. Tokrat so se štirje otroci igrali z ognjem in eden 
od njih je z vţigalnikom zanetil suho travo. Ko poţaru niso bili kos, so se razbeţali, 
pogasili pa so ga radovljiški gasilci. 
Vir: Glas, 21. 2. 1989 
 

 
Poţar v Globokem. Poţar na potniškem vlaku. Globoko, 30. oktobra - Na 
mednarodnem potniškem vlaku, ki je vozil na progi Zürich - Beograd, je zjutraj, ko je 
peljal skozi Globoko pri Radovljici, nenadoma izbruhnil poţar. Ogenj je zajel vagon, poln 
potnikov, vendar v poţaru nihče ni bil poškodovan, ker so ljudi pravočasno preselili na 
varno. Ko so gasilci omejili ogenj in je posebna kriminalistična komisija raziskala 
okoliščine poţara, so od ognja poškodovani vagon odpeljali v Ljubljano, kjer bodo 
dokončno ugotovili vzrok poţara. Več o dogodku nam do zaključka redakcije od 
pristojnih pri Upravi za notranje zadeve v Kranju uspelo izvedeti. - Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 31. 10. 1989 
 

 
 

Poţar v Globokem 
 
 
 

1990 



 

 

 
Poţar v Dvorski vasi. Preprečil eksplozijo. Dvorska vas, 21. oktobra - Danes dopoldne 
je Rok Stroj iz Dvorske vasi 30 hotel variti v bliţnji bratovi delavnici. Ob vţigu gorilnika je 
zagorelo tudi ob suhi varnostni varovalki. Rok Stroj je ogenj uspel pogasiti s štirimi 
gasilnimi jeklenkami na prah, jeklenke s kisikom in acetilenom pa je ohladil z vodo ter 
tako preprečil eksplozijo. Kot so ugotovili med poznejšim ogledom strokovnjaki za 
poţarno varstvo, je poţar povzročila nepravilno nameščena suha varnostna varovalka, 
ki je bila pritrjena na manometer na jeklenki z acetilenom namesto na gorilniku varilnega 
aparata. 
Vir: Glas, 23. 10. 1990 
 
 
Poţar v Radovljici. V petek (28. 12.) okrog dveh ponoči so v lokalu pizzerije Pibernik v 
radovljiškem trgovskem centru opazili ogenj, ki se je razširil na ostrešje. Zublji so več ur 
uničevali dobrih pet let staro stavbo, v kateri je poleg banke in knjigarne Drţavne 
zaloţbe Slovenije še več zasebnih lokalov. Objekt, ki je bil menda grajen za garaţe in 
kasneje prenamenjen za trgovski center, nima poţarnih zidov in menda ni bil poţarno 
pregledan, odkar so ga naselili. Škode zaradi ognja je za najmanj 15 milijonov dinarjev. 
Kako bo z odškodnino, je še vprašanje, saj nekateri zasebniki, ki so ostali brez vsega, 
imetja niso zavarovali. Radovljiški in okoliški gasilci so imeli pri gašenju poţara precej 
teţav, saj niso dobili dovolj vode iz hidrantnega sistema, tako da so jim jo s cisternami 
vozili poklicni gasilci iz Kranja. Preiskava, ki jo vodi UNZ Kranj, še ni zaključena. 
Domnevajo, da je ogenj povzročil kratek stik v električni napeljavi. / H . J., Foto: G . 
Šinik 
Vir: Glas, 28. 12. 1990 
 

 
 

Poţar pizzerije Pibernik 
Vir: Gorenjski glas, 28. 12. 1990 

 



 

 

 
 

Poţar v novem trgovskem centru v Radovljici je povzročil veliko škodo.  
Vir: Gorenjski glas, 5. 3. 1991 (Foto: G. Šinik) 

 
 

1991 
 
Op.: Z iskalnim pojmom »poţar« pregledal 102 številki Gorenjskega glasa v letu 1991. 
Nobenega podatka o poţaru v občini Radovljica. 
 
 

1992 
 
Poţar v Lipniški Iskri. Nenavaden začetek dela - Lipnica, 6. januarja - Za mnoge 
delavce tovarne Iskra - Mehanizmi v Lipnici se je nevsakdanje delo začelo ţe pred 
začetkom prvega delovnega dne v letu. Branko Maček, ki stanuje na Brezovici v bliţini 
tovarne, je včeraj zvečer nekaj po 22. uri zaslišal sireno in pogledal ven. Opazil je ogenj 
v skladišču tovarne, kjer dela ţe osem let. Pohitel je k vratarnici, vzel ključa obeh 
sluţbenih vozil in ju drugega za drugim odpeljal izpod nadstreška tik ob gorečem 
skladišču. 
 



 

 

 
 

Komisija UNZ Kranj še ugotavlja vzrok poţara in škodo 
 
»Nič nisem pomišljal na nevarnost, le na to, da bi rešil, kar se da. Pozneje so prišli še 
drugi delavci, mnogi so tudi gasilci, in vsak je pomagal po svojih močeh. Razvijali smo 
cevi, svetili z lučmi, odnašali material... Ţal se je poţar v skladišču, kjer je bilo veliko 
polizdelkov iz uvoza, med plastiko naglo širil, zato je skoraj vse pogorelo. Uspelo pa 
nam je rešiti lakirnico. Vseeno je to za vse delavce slab in ţalosten začetek leta,« 
ugotavlja Branko Maček z Brezovice. / S. Saje 
Vir: Gorenjski Glas, 7. 1. 1992 
 
 

1993 
 
Poţar na Šobcu. Brţkone malomarno odvrţen cigaretni ogorek je v petek (27. 2.) 
opoldne zanetil nizko podrast v gozdu nad kampom Šobec. Poţar se je razširil in zajel 
okrog 2000 kv. metrov suhe trave, listja in gozdne podrasti. Pogasili so ga radovljiški 
gasilci. 
Vir: Gorenjski Glas, 3. 3. 1992 
 
 
Poţar v Radovljici. Poţar v kleti. Radovljica - Na Silvestrovo je zagorelo v kleti 
stanovanjskega bloka na Gorenjski cesti 31 v Radovljici. Ogenj se je razbohotil zaradi 
dotrajanosti dimnika. Na srečo škoda ni bila velika (okrog 15.000 tolarjev), saj so poţar 
pravočasno pogasili gasilci. 
Vir: Gorenjski Glas, 5. 1. 1993 
 
 
 
 

1994 
 



 

 

Poţar v Begunjah. Otroka rešil iz goreče hiše. Begunje, 19. januarja – Uro pred 
polnočjo je v stanovanjski hiši v Begunjah, last Franca B., izbruhnil poţar. Zagorelo je v 
spodnjih prostorih, ki jih lastnik oddaja podnajemnikom. Ogenj je opazil lastnikov sin, ki 
je iz gorečih prostorov rešil dvoje majhnih otrok, ki so jih sprejeli sosedje. Policisti so še 
pravi čas odstranili plinsko jeklenko, da ne bi bile posledice poţara, ki je uničil pritličje, 
še hujši. Vzrok za poţar, ki je povzročil tudi precej gmotne škode, še vedno raziskujejo. 
Vir: Gorenjski Glas, 25. 1. 1994 
 
 
Poţar na Mišačah. Otrok zanetil poţar. Radovljica / Mišače - V torek, 22. februarja, 
okrog poldneva je poţar zajel gospodarsko poslopje v Mišačah, veliko osem krat štiri 
metre, last Marjana O. Zgorelo je ostrešje in pribliţno tona sena, škoda je ocenjena na 
najmanj poldrugi milijon tolarjev. Ogenj naj bi zanetil lastnikov petletni sin, ki se je v 
poslopju igral z vţigalicami. Vnelo se je suho listje. / H . J. 
Vir: Gorenjski Glas, 25. 2. 1994 
 
 
Poţar v Prapročah. Ljubno - V sredo (18. maja) ob enih zjutraj je zagorelo seno v 
gospodarskem poslopju Marije Jeglič v Prapročah. Po prvih ocenah je škode za najmanj 
štiri milijone tolarjev. V gospodarskem poslopju, velikem 22-krat 9 metrov, delno 
zidanem in delno lesenem, je bilo med drugim spravljenega okrog 20 kubikov suhega 
sena. Dan pred poţarom so domači spravljali seno s puhalnikom. Mogoče je, da je bil v 
senu tujek, ki je povzročil iskro in kasneje poţar, kot domnevni vzrok pa v uradu 
kriminalistične sluţbe UNZ Kranj ne izključujejo niti električne napeljave. Na srečo je 
bilo poslopje zavarovano, iz njega pa so med poţarom pravočasno umaknili vse, kar je 
bilo v njem vrednejšega. / H. J. 
Vir: Gorenjski Glas, 20. 5. 1994 
 
 
Poţar na Taleţu. Radovljiški gasilci so v začetku tedna gasili gozdni poţar pod 
Taleţem in vozili pitno vodo na Praproše. 
Vir: Gorenjski Glas, 12. 8. 1994 
 
 
Poţar na Črnivcu. Radovljiški gasilci so v soboto gasili poţar na stanovanjski hiši in 
gospodarskem poslopju na Črnivcu. 
Vir: Gorenjski Glas, 16. 8. 1994  
 



 

 

 
 
Poţar na Črnivcu - V soboto (13. avgusta) proti večeru je v nevihti na Črnivcu strela 
zanetila poţar na gospodarskem poslopju in domačiji Ivanke in Milana Mihelič. Kljub 
hitri akciji gasilcev iz Mošenj, Brezij, Begunj in Radovljice je pogorelo gospodarsko 
poslopje, na stanovanjskem delu pa streha. Gasilci in krajani so potem v noči iz sobote 
na nedeljo pomagali pri reševanju in pospravljanju, v krajevni skupnosti pa bodo, kot 
nam je povedal predsednik Jakob Langus, organizirali akcijo za pomoč pri obnovi 
domačije in gospodarskega poslopja. Ivanka in Milan Mihelič sta imela domačijo 
zavarovano pri Zavarovalnici Triglav. / A. Ţ. - Foto: M. Gregorič 
Vir: Gorenjski Glas, 16. 8. 1994  
 
Po nesreči na Črnivcu – akcija za obnovo domačije … 
Vir: Gorenjski Glas, 26. 8. 1994  
 
 

1995 
 
Poţar v Mošnjah. Zahvaljujemo se gasilcem iz Mošenj, Radovljice, Kranja in Begunj za 
hitro pomoč pri gašenju poţara, dne 27. dec 1994 (?). Posebna zahvala še sosedom, 
prijateljem, znancem in sorodnikom, ki so nam kakorkoli pomagali pri reševanju in 
odpravi poţara. Vsem še enkrat iskrena hvala. Druţina Jelovčan, Mošnje 32. 
Vir: Gorenjski Glas, 6. 1. 1995  
 
 
Poţar v Lescah. Gasilci po Gorenjskem tokrat k sreči niso imeli preveč dela. Tako so 
radovljiški gasilci skupaj z leškimi pohiteli na kraj poţara na Finţgarjevo 10 v Lescah, 
kjer je poţar v kleti bloka povzročil za 50.000 SIT škode. 
Vir: Gorenjski Glas, 10. 2. 1995  
 
 
Poţar v Lescah. Sveča zanetila poţar. Zagorelo je tudi v enem od stanovanjskih 
blokov v Lescah. Ogenj je zajel tri kletne prostore, materialne škode pa je za skoraj 100 



 

 

tisočakov. Kot kaţe je poţar zanetila sveča, ki jo je nekdo pustil priţgano v 
nerazsvetljenih kleteh. 
Vir: Gorenjski Glas, 10. 2. 1995  
 
 
Poţar v Peračici. … Bolj zares je šlo tokrat v Peračici, koder se strela udarila v skedenj 
in v hipu zanetila poţar, v katerem je pogorelo 480 m2 površine. Se hujšo katastrofo so 
preprečili gasilci iz radovljiške in trţiške občine. 
Vir: Gorenjski Glas, 2. 6. 1995  
 
Strela zanetila poţar na gospodarskem poslopju - Pogorel hlev in večina strojev. 
Med ponedeljkovim (28. maja) neurjem je strela udarila v gospodarsko poslopje Alojza 
Rozmana v Peračici pri Brezjah in zanetila ogenj, ki je uničil vse ostrešje in leseni del 
hleva ter večino kmetijskih strojev. 
"Ţena je peljala starejša sinova, Lojzija in Sreča, v Radovljico v zdravstveni dom, z 
najmlajšim Boštjanom sva bila v hiši. Kar naenkrat je sin opazil, da se iz hleva kadi. 
Stopil 
sem na balkon in videl, da je ţe vse ostrešje v ognju. Hotel sem poklicati gasilce, a 
telefon 
ni več delal," se ponedeljkove nesreče spominja Alojz, ki skupaj z ţeno Blanko 
gospodari na samotni kmetiji v Peračici. 
Čeprav je do najbliţjega soseda domala kilometer zračne linije, so sosedje in drugi, ki 
imajo hiše višje od Rozmanove domačije, hitro opazili poţar, poklicali gasilce in tudi 
sami prihiteli na pomoč. Uspelo jim je rešiti traktor, zgrabljalnik in rotacijsko kosilnico, 
medtem ko je pogorela nakladalna prikolica, obračalnik, "pajek", trosilec za umetni gnoj, 
tračna in cirkularna ţaga, plug, stroj za oblanje, avtomobilska prikolica, nakladalec za 
gnoj, več kubičnih metrov desk, traktorske gume, pločevina za ţlebove, 20 do 25 
prikolic lanskega sena ter še več druge opreme, orodja in materiala. Ţivina je bila k 
sreči na paši, v hlevu je bilo le devet telet. Čeprav so bile verige ţe zelo vroče, jim jih je 
uspelo odvezati in rešiti. 
Novogradnja ali obnova? "Škoda je velika, zelo velika," pravi Alojz in priznava,da 
gospodarsko poslopjeni bilo zavarovano. Nekdaj so ga zavarovali, zadnjih pet ah šest 
let pa ne. Najprej so prihranke vlagali v urejanje zemljišč, v nakup kmetijske 
mehanizacije in v obnovo hleva, potlej v gradnjo nove hiše, v katero so se vselili pred 
dvema letoma. Ko so mislili, da so iz najhujšega, je prišla nesreča in jih, kot pravita 
Alojz in Blanka, za deset let postavila nazaj. Od nekdaj mogočnega hleva (z oboki in s 
stebri iz peračiškega tufa), ki je bil do polovice ţe obnovljen in preurejen, je po 
ponedeljkovem poţaru, ki je uničil leseni del in vse ostrešje, ostala samo razvalina. 
Rozmanovi zdaj čakajo na strokovnjake, ki jim bodo povedali, ali naj bi kamniti oz. 
zidani del hleva podrli in na njegovem mestu zgradili novega ali naj bi se raje lotili 
obnove. Domači se bolj navdušujejo nad obnovo, ki bi bila zanesljivo cenejša, hitrejša in 
manj zapletena. Polovico prve košnje so spravili v silos, za drugi odkos bodo ţe morali 
najti primeren prostor, vsekakor pa bi hlev ţe zaradi ţivine in krme radi obnovili do zime. 
Pomoč ţe prihaja. V Rozmanovem hlevu je v dveh boksih za prosto rejo in na 
dvanajstih stojiščih prostora za šestdeset glav ţivine. Ukvarjajo se predvsem z rejo 
plemenske ţivine. V zadnjih letih so staleţ zaradi suše in pomanjkanja krme nekoliko 



 

 

zmanjšali, zdaj jih redijo okoli trideset. V denacionalizacijskem postopku so dobili nazaj 
42 hektarjev zemlje, vendar dedni postopek še ni končan, zato tudi usoda teh zemljišč 
ni znana. Ker v 
vrnjenih gozdovih prevladuje droban les, bodo le teţko nasekali dovolj "špirovcev« za 
ostrešje. Rozmanovi pa ob nesreči niso ostali sami. Gasilci in vsi ostali, ki so se v 
ponedeljek znašli na pogorišču, so jim pomagali odstranjevati ostanke. Na pogorišču je 
bilo delavno tudi v torek, v sredo... In tako bo vse dotlej, dokler poslopje ne bo pod 
streho. Pomoč pri obnavljanju poslopja, pri spravilu trave in pri drugih delih jim 
obljubljajo sosedje, sorodniki, znanci. V krajevni skupnosti Brezje so se ţe odločili, da 
jim bodo pomagali, tako kot so pred časom tudi Ivanki in Milanu Miheliču s Črnivca. 
Organizirali bodo dobrodelno akcijo, v kateri naj bi za pogorelce iz Peračice zbirali 
denarne prispevke, les in seno. Rozmanovi se vsem, ki so jim pomagali ali jim še bodo, 
ţe zdaj zahvaljujejo. / C. Zaplotnik 
Vir: Gorenjski Glas, 2. 6. 1995  
 

  
Gozdni poţar v Globokem. Iz Radovljice pa so nam sporočili, da so pogasili poţar 
mešanega gozda, ki se je zaradi zaviranja tovornega vlaka vţgal ob ţelezniški progi 
blizu Globokega. Sodelovali so gasilci Radovljice, Begunj, Brezij, Mošenj, vodo so na 
kraj poţara pripeljali blejski gasilci in iz Elana. Pri ogledu je sodeloval tudi helikopter 
Ministrstva za obrambo. 
Vir: Gorenjski Glas, 17. 10. 1995  
 
 

1996 
 
Poţar v Begunjah. Radovljiški gasilci pa so v Begunjah pravočasno preprečili poţar v 
stanovanjskih prostorih, tako da je tudi materialna škoda minimalna. 
Vir: Gorenjski Glas, 1. 3. 1996  
 
 
Poţar na Dobrči. Precej dela so imeli v teh dneh gasilci Gasilskega društva Begunje 
(prav Podgora op. p.), zato tokrat začnimo z njimi. Uspešno so namreč zaključili iskalno 
akcijo pogrešane osebe, ki so jo potem gorski reševalci s pomočjo helikopterja prepeljali 
v zdravstveno oskrbo. Imeli so še eno intervencijo in sicer so pohiteli na kraj, kjer je 
svoje zublje pokazal nevarni ogenj. Zagorelo je namreč na pašnem in gozdnem pobočju 
pod Dobrčo. Povzročitelji nevarnega poţara so bili neprevidni gorski pohodniki, ki se 
izgleda še premalo zavedajo 
nevarnosti gozdnih poţarov. Gasilcem iz Begunj so se pri tej akciji pridruţili tudi gasilci 
Podgore. 
Vir: Gorenjski Glas, 12. 4. 1996  
 
Poţar na Dobrči. Najprej se moramo opravičiti gasilcem Podgore, ki smo jim v petek 
dodelili "stransko vlogo" pri gašenju poţara, ki je izbruhnil na pašnem in gozdnem 
območju pod Dobrčo. V resnici je bilo tako, da so gasilci GD Podgora zares poklicali na 



 

 

pomoč begunjske gasilce, a so poţar še pred prihodom le-teh uspešno pogasili sami. 
Še enkrat se jim za nenamerno napako opravičujemo. 
Vir: Gorenjski Glas, 16. 4. 1996  
 
 
Gozdni poţar nad Begunjami. Begunjskim gasilcem je veliko dela in stroškov 
povzročil turist, ki je odvrgel cigaretni ogorek in tako zanetil gozdni poţar nad 
Begunjami. V intervenciji sta z odmetom vode sodelovala letalo ALC Lesce in helikopter 
Slovenske vojske, ki je v večernih urah opravil 7 naletov z odmetom vode na poţar. 
Gasilci so lopatami prekopavali ogroţen o območje.  
Vir: Gorenjski Glas, 14. 6. 1996  
 
Drugi gozdni poţar v Begunjah. Gasilci iz Begunj so ponovno morali gasiti gozdni 
poţar. Pri gašenju je sodeloval helikopter Slovenske vojske, člani Lovske druţine 
Begunjščica in vodji Gozdnega gospodarstva Bled - enote Radovljica. 
Vir: Gorenjski Glas, 18. 6. 1996  
 
 
Jeseniški gasilci so gasili poţar v Verigi. 
Vir: Gorenjski Glas, 23. 8. 1996  
 
 
Poţar v Hlebcah. Gasilci iz Hlebc in Radovljice so uspešno pogasili začetni poţar na 
gospodarskem poslopju na Hlebcah. Vţgalo se je seno v neposredni bliţini salonitne 
cevi dimnika.  
Vir: Gorenjski Glas, 24. 9. 1996  
 
 
Poţar v Lescah. Radovljiški gasilci so posredovali v Lescah, kjer je stanovalec pustil na 
priţganem štedilniku juho in odšel iz stanovanja.  
Vir: Gorenjski Glas, 24. 9. 1996  
 
 
Intervencija ob naraslem hudourniku v Begunjah. Begunjski gasilci so imeli veliko 
dela s potokoma Begunjščica in Blatnica, ki sta se zaradi obilice deţja spremenila v 
hudournika. 
Vir: Gorenjski Glas, 18. 10. 1996  
 
 

1997 
 
Poţar v Podnartu. Gasilci Podnarta in Radovljice pa so pogasili manjši poţar v bloku v 
Podnartu. 
Vir: Gorenjski Glas, 18. 2. 1997  
 
 



 

 

Travniški poţar v Radovljici. Gasilci iz Radovljice in Lesc so gasili travniški poţar v 
Radovljici. 
Vir: Gorenjski Glas, 18. 3. 1997  
 
 
Travniški poţari od Globokega … Muzejski vlak po Gorenjskem povzročil vrsto 
poţarov. Voţnja muzejskemu vlaku je prepovedana dotlej, ko bodo Slovenske ţeleznice 
poskrbele za popolno poţarno varnost.  
Radovljica , 21. aprila - Minulo soboto (19. april) je muzejski vlak, ki je pripeljal iz 
Ljubljane, na Gorenjskem povzročil celo vrsto poţarov. Najprej se je ob 9. uri zjutraj 
vnelo pri predoru Globoko, nato pa so se poţari vţigali vse do Blejske Dobrave. 
Čeprav je muzejsko kompozicij o spremljala tudi gasilska enota, ti niso uspeli preprečiti, 
da vlak za seboj ne bi puščal poţgane podrasti. Zanimivo pa je da je muzejski vlak 
povzročal poţare tudi pri vračanju proti Ljubljani, ko ga je vlekla električna lokomotiva, s 
čimer naj bi bilo po mnenju inšpektorjev zadoščeno poţarni varnosti. 
Muzejskemu vlaku, ki je v soboto na Gorenjskem povzročil najmanj osem poţarov, je 
republiški inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami prepovedal 
voţnjo 
do nadaljnjega. Prepoved bo veljala vse, dokler ne bodo Slovenske ţeleznice poskrbele 
za celovite varnostne ukrepe, med drugim tudi za odstranitev podrasti ob progi. 
Slovenske ţeleznice med drugim čaka tudi kazenska ovadba in povračilo stroškov 
nastale škode. 
Do poţarov je v času nevarnosti poţarov v naravi, ki je razglašena ţe kar nekaj časa, 
verjetno prišlo zaradi isker iz dimnika, isker z zavor, kjer naj bi bili slabi lovilci isker in 
navsezadnje tudi zaradi neočiščenega zemljišča ob progi. / S. Šubic  
 Vir: Gorenjski Glas, 22. 4. 1997  
 
 
Poţar čebelnjaka v Radovljici. Radovljiški gasilci so v soboto ponoči pogasili poţar 
čebelnjaka na Jelovški ulici. 
Vir: Gorenjski Glas, 20. 5. 1997  
 
 
Poţar v Kamni Gorici. V Kamni Gorici je prišlo do poţara gospodarskega poslopja. 
Poţar je ogroţal sosednji dve hiši, gasili pa so ga gasilci Kamne Gorice, Radovljice, 
Lesc in Krope. Zaradi pozne prijave poţara je skedenj pogorel skoraj v celoti. 
Vir: Gorenjski Glas, 30. 5. 1997  
 
 
Poţar v Radovljici. Radovljiški gasilci so bili poklicani na Gradnikovo cesto, kjer je 
lastnik stanovanja pustil posodo s hrano na vročem štedilniku in odšel iz stanovanja. 
Vir: Gorenjski Glas, 3. 6. 1997  
 
 



 

 

Poţar v Kamni Gorici. V Kamni Gorici je ponovno zagorelo v gospodarskem poslopju. 
Začetni poţar so pogasili Radovljiški gasilci. Obvestili pa so tudi Kamno-goriške gasilce. 
Kot gasilno sredstvo so uporabili dva ročna gasilnika. 
Vir: Gorenjski Glas, 3. 6. 1997  
 

Sto let gasilskega društva Rateče 
              Vir: Gorenjski Glas, 5. 8. 1997  

 
 

1998 
 
Poţar na Češnjici. Gasilci iz Podnarta so pogasili poţar dimnika na Češnjici pri 
Podnartu.  
Vir: Gorenjski Glas, 16. 1. 1998 
 
 
Poţar pri Podnartu. Radovljiški gasilci so gasili poţar ob progi Podnart - Radovljica. 
Sodelovalo je 21 gasilcev iz Radovljice, Begunj, Lesc in Mošenj. 
Vir: Gorenjski Glas, 17. 2. 1998 
 
  
Poţar na vlaku. Lesce, 14. septembra - V četrtek, 10. septembra, je popoldne na vlaku, 
ki vozi na progi Ljubljana - Jesenice, malo od Ţelezniške postaje Lesce proti Jesenicam 
prišlo do poţara v omarici, ki se nahaja na podvozju vlaka. Poţar sta takoj zaznala 
strojevodja in pomočnik, ki sta z dvema gasilnima aparatoma poţar sama pogasila še 
pred prihodom gasilcev, ki so prišli zelo hitro. Potnike so evakuirali z vlaka na 
ţelezniško postajo Lesce, nihče ni bil poškodovan. Vzrok poţar a še ni znan, po 
nestrokovni oceni pa znaša premoţenjska škoda okoli 3 milijone tolarjev. • D.S. 
Vir: Gorenjski Glas, 15. 9. 1998 
 
 

1999 
 
Prometna nesreča na Lancovem. Kranjski gasilci so se odpeljali v Lancovo, kjer so 
vozilo potegnili na cesto. 
Vir: Gorenjski Glas, 11. 5. 1999 
 
 
Poţar v Lescah. Večer prej, 4. septembra okrog 21.40, pa je neznanec prišel na travnik 
v Roţni dolini v Lescah, kjer je bil parkiran manjši tovornjak mercedes, na katerem je 
bilo naloţenega okrog 350 kilogramov sena. Neznanec je seno zaţgal, ogenj pa je zajel 
vse vozilo. Pogasili so ga leški in radovljiški gasilci, škode pa je za najmanj 1,3 milijona 
tolarjev. Policisti za neznanim poţigalcem še poizvedujejo. 
Vir: Gorenjski Glas, 7. 9. 1999 
 
 



 

 

Poţar na Dobrči. Pod Dobrčo zgorela brunarica. Begunje - V gozdu ob cesti, ki vodi iz 
Zadnje vasi proti planini Dobrča, so v nedeljo 5. septembra popoldne opazili gost dim. 
Policisti in gasilci so v kraju, imenovanem Bukovle, naleteli na gorečo brunarico, veliko 
pribliţno tri krat pet metrov, ki je kljub trudu begunjskih, radovljiških in leških gasilcev v 
celoti pogorela in se zrušila na temeljno ploščo. 
Lastnik brunarice je policistom povedal, daje imel v njej shranjeno orodje, da je bil 
manjši predprostor odprt in je vanj lahko prišel vsak, da je bila v brunarici peč na trda 
goriva in štedilnik na plin. Jeklenko je v poţaru razneslo. Škoda po neuradni oceni 
znaša dva milijona tolarjev, včeraj pa so policisti nadaljevali z ogledom. 
Vir: Gorenjski Glas, 7. 9. 1999 
 
 
??? Poţar. Zahvala. Za pomoč pri gašenju poţara se najiskreneje zahvaljujem o 
gasilcem GD Podgora, Begunje, Lesce in Radovljica Zahvala gre tudi gospe, ki je prva 
opazila poţar. Druţina Posavec. 
Vir: Gorenjski Glas, 17. 9. 1999 
 
 

2002 
 
Poţar v Lipnici. PGD Srednja Dobrava je 26. marca 2002 posredovalo pri gozdnem 
poţaru nad OŠ Staneta Ţagarja Lipnico. Sodelovalo je 8 članov. 
Vir: 50 let PGD Srednja Dobrava 
 
 
Poţar v Radovljici. Ogenj je silil proti hišam. Radovljica - V bliţini Jelovške ceste v 
Radovljici je v četrtek (4. 4.) opoldne zagorelo. Poţar je zajel pribliţno 3500 kv. metrov 
teţko dostopnega gozda in travnika in se hitro širil proti hišam na C. svobode. Do njih je 
bil oddaljen vsega 50 metrov. V pol ure so ga uspeli pogasiti radovljiški poklicni gasilci, 
pomagali pa so tudi trije policisti. 
O vzroku poţara ne poročajo, k sreči pa večje škode ni bilo. / H. J. 
Vir: Gorenjski Glas, 9. 4. 2002 
 
 
Poţar v Novi vasi. Med kuhanjem ni pametno telefonirati Lesce - V sredo, 17. julija, 
popoldne je zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše v Novi vasi pri Lescah. Poţaru, ki je 
povzročil za najmanj 300 tisočakov škode, je botrovala nepazljivost gospodinje. Kot so 
namreč ugotovili policisti, je lastnica hiše okrog dveh popoldne na štedilniku pekla ribe, 
ko je v sosednji sobi zazvonil telefon. Dvignila je slušalko, med njeno nekajminutno 
odsotnostjo pa se je vnela kuhinjska krpa pri ponvi. Ogenj je nato hitro zajel še napo in 
druge kuhinjske elemente. Lastnica je iz hiše odnesla vnuka, na njeno vpitje pa je 
pritekla soseda in z gasilnim aparatom pogasila poţar še pred prihodom gasilcev. / H. J. 
Vir: Gorenjski Glas, 23. 7. 2002 
 
 

2003 



 

 

 
Poţar v Radovljici. Dimnik se je pregrel. Radovljica - V četrtek, 9. januarja, pozno 
zvečer, so radovljiški policisti zvedeli za poţar v stanovanjski hiši v Jelovški ulici. Pri 
ogledu so ugotovili, da je stanovalka zakurila v peči na trda goriva. Ko se je okrog osmih 
vrnil domov lastnik, se je v peči močno kadilo. Odprl je vratca in v kurišče zlil nekaj 
vode. Uro kasneje pa je opazil, da se kadi izpod stropa nad pečjo. Z dimom so se kazali 
tudi ognjeni zublji. Z očetom sta poskušala ogenj pogasiti, vendar jima ni uspelo. 
Radovljiški prostovoljni gasilci so poţar omejili ob 22.10, do konca pa so ga pogasili ob 
23.35. 
Poţar je nastal zaradi pregretja dimnika kar je imelo za posledico samovţig lesenega 
opaţa okrog njega škode je po nestrokovni oceni za pribliţno 2.5 milijona tolarjev. 
Vir: Gorenjski Glas, 14. 1. 2003 
 
 
Poţar v Radovljici. Ogenj uničil stanovanje Moţinovih. Po prvih ugotovitvah naj bi 
včerajšnji poţar (4. september) na Cankarjevi 40 v Radovljici povzročil kratek stik na 
televizorju. Občina preskrbela nadomestno stanovanje. 
Radovljica - Ogenj je razdiralna sila, ki je laiki praviloma ne morejo zdrţati. Tudi včeraj 
dopoldne, ko je bilo v hipu v ognju stanovanje Moţinovih v četrtem nadstropju bloka na 
Cankarjevi 40 v Radovljici, so vsi nebogljeni poskusi lastnice in sosedov zadeli ob trd 
zid. Ogenj se je razplamenel in ukrotili so ga šele radovljiški in leski prostovoljni ter 
jeseniški poklicni gasilci. 
Obvestilo o poţaru so v operativno-komunikacijskem centru kranjske policijske uprave 
sprejeli iz regijskega centra za obveščanje ob 11.40. Kot je v skopem povedal tiskovni 
predstavnik policije Zdenko Guzzi - uradno poročilo bo namreč narejeno šele po 
končanem ogledu, ki je včeraj ob 14. uri še trajal - je poţar po vsej verjetnosti povzročil 
kratek stik na televizorju. 
V poţaru se je po obrazu oziroma glavi opekla stanovalka Tilka Moţina, zaradi dima pa 
so reševalci prepeljali v bolnišnico tudi enega od njenih sosedov. 
Ocene škode še ni, vsekakor pa bo večmilijonska. Ogenj je povsem uničil stanovanje 
Moţinovih in prizadel sosednje, uničen pa je tudi del strehe nad njim. K sreči je 
radovljiška občina stanovalcem, ki so tako rekoč v hipu postali brezdomci, ţe včeraj 
preskrbela nadomestno stanovanje. / H.J., foto: Gorazd Kavčič 
Vir: Gorenjski Glas, 5. 9. 2003 
 



 

 

 
 

Poţar na Cankarjevi 40 
 
Poţar v Radovljici. Znan je tudi vzrok četrtkovega (4. september) dopoldanskega 
poţara v stanovanju četrtega nadstropja bloka na Cankarjevi 40 v Radovljici. Po 
prvotnih domnevah naj bi ga povzročil kratek stik na televizorju, vendar pa kasnejše 
ugotovitve kaţejo na "človeški faktor", 
Kriv naj bi bil lastničin 25-letni sin E. M., ki je tistega dne v svoji sobi delal na 
računalniku. 
V uradu kriminalistične policije ga bodo ovadili zaradi utemeljenega suma, da je zagrešil 
kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti. E. M. naj bi namreč ob sebi na tleh imel 
priţgano svečo, ki jo je v steklenici postavil na karton, oblečen s folijo. Blizu je bila tudi 
kartonska škatla in postelja. Okrog desetih, ko je računalnik ugasnil in odšel iz 
stanovanja, je svečo pozabil ugasniti. Ker se je na steklenici nabralo precej voska, je 
steklenica padla. Ogenj je najprej zajel najbliţje goreče stvari, se razširil na vso sobo in 
nato še v predsobo, skozi okno pa tudi na ostrešje bloka. Škodo so ocenili na sedem 
milijonov tolarjev. 
Vir: Gorenjski Glas, 9. 9. 2003 
 
  

2003 
 
Poţar na Brezjah. 31. januar 2004. Poţar v stanovanjskem objektu - Brezje 17a. 
Vir: podnart.si 
 
 

2004 
 
Travniški poţar v Lipnici. 25. april 2004. Poţar v naravi (Voh ob potoku Lipnica). 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar v Kamni Gorici. 26. april 2004. Poţar v stanovanjskem objektu Kamna Gorica 
65 



 

 

Vir: podnart.si 
 
 
 
Intervencija na Mišačah. 10. oktobra 2004 je na Mišačah grozilo, da bo voda poplavila 
stanovanjsko hišo. Pri intervenciji je sodelovalo tudi PGD Kamna Gorica. Črpanje vode 
se je izvajalo s tremi motornimi brizgalnami. Sodelovalo je 8 gasilcev. 
Vir: 50 let PGD Srednja Dobrava 
 
 
Poţar v Radovljici. 6. november 2004. Poţar v dveh stanovanjskih blokih v Radovljici. 
Vir: podnart.si 
 
 
Na Brezjah pogorelo gospodarsko poslopje. Na hlevu s pokritim gospodarskim 
dvoriščem na kmetiji Babičeviti na Brezjah zagorelo v ponedeljek, 15. novembra, okoli 
18. ure. Poţar povzročil vţig sena, s katerim je bila zaloţena priţgana reflektorska luč. 
Škode za najmanj 100 milijonov tolarjev. 
Brezje. "Ko je prijatelj po teleronu poklical ţeno Majo, da pri nas gori, sploh nisva mogla 
verjeti, da je res, ko pa je bilo vse tako dobro narejeno," je v torek dopoldne povedal 
pretreseni gospodar domačije "Pr' Bobku Vilko Babič. Uro, preden je zagorelo, sta 
odpeljala otroke k Majini mami v Radovljico in se odpravila po nakupih v Avstrijo. Na 
največji brezjanski kmetiji, ki se je specializirala za proizvodnjo visokokakovostnega 
sira, sta ostala gospodarjeva pomočnika Domen in Joţa. Eden od njiju je z mrakom 
priţgal luči v gospodarskem poslopju. Te so po zagotovilu Vilka Babiča imele vse 
potrebne ateste, tri varnostna stikala, jakost svetlobe seje povečevala postopoma, 
moţno jih je bilo vključiti tudi vsako posamezno. "Najbolj me jezijo luči, ki so bile 
prodane kot najbolj varne. Ţre me, ali je severni veter kaj odlomil ali potrgal," je 
razglabljal v torek dopoldne. 
V Operativno komunikacijskem centru Policijske uprave Kranj so v ponedeljek, 15. 
novembra. obvestilo o poţaru prejeli ob 18.05. Proti ognjenim zubljem se je borilo okoli 
100 gasilcev iz vseh 12 prostovoljnih gasilskih društev v radovljiški občini. Gasilci iz 
Ljubnega in Brezij so deţurali vso noč, brezjanski pa še v torkovo dopoldne, ko se je s 
pogorišča še vedno kadilo. Ko je zagorelo, je bilo v hlevu privezanih pribliţno 30 
plemenskih krav ter okoli 20 teiic. Večino ţivine so rešili, štiri krave so poginile. Na 
pribliţno osemsto kvadratnih metrih pokritih površin je ostala samo še betonska 
konstrukcija, betonsko ploščo, pod katero so garaţe, pa so gasilci zaradi varnosti 
podprli. Zgorela je večja količina sena in najsodobnejši kmetijski stroji za pripravo krme 
in krmljenje govedi ter prikolica za razvaţanje gnoja. Po zadnjih podatkih kranjske 
policijske uprave je poţar povzročil vţig sena, ki je bilo zaloţeno okoli priţgane 
reflektorske luči. Gospodarsko poslopje je bilo zavarovano, stroji in ţivina ne. 
 



 

 

 
 

Poţar je gasilo okoli 100 gasilcev iz vseh dvanajstih PGD v občini Radovljica 
 

   
 

Kljub trudu gasilcev je gospodarsko poslopje Pr' Bobku pogorelo do tal. / 
V poţaru so poginile štiri krave. 

 
To leto Babičevim, predvsem gospodarju Vilku ne prizanaša z nesrečami. "Komaj smo 
se dobro postavili na noge, se me je v začetku leta lotila bolezen in so spomladi rekli, da 
bom kar umrl, sedaj pa se bojim, da bom ob nogo. Na vse to pa še poţar". Skoraj četrt 
stoletja se trudi razviti moderno kmetijo. Pravo priloţnost je videl v sirarstvu, najprej z ţe 
pokojnim očetom in kasneje ţeno Majo. K sodelovanju je vabil tudi druge kmete, vendar 
pravega posluha za podjetništvo v kmetijstvu ni bilo. Odnehal ni, čeprav so letela polena 
tudi s strani republiške veterinarske uprave, za katero pravi, da je hotela sirarno kar 
zapreti. Danes redijo okoli 95 plemenskih telic in krav, izdelajo pribliţno 2,4 tone 
različnih 
vrst sirov na mesec in zalagajo dva velika trgovska sistema. Poleg neposredne škode 
jih bo poţar prizadel tudi pri razvojnih načrtih, saj so nameravali začeti gradnjo tovarne 
sira in povečati čredo, da bi molzli 80 krav dnevno. / Mendi Kokot – Foto: Tina Dokl in 
M. K.  



 

 

Vir: Gorenjski glas, 19. 11. 2004 
  
 
Poţar na Brezjah. 15. november 2004. Poţar gospodarskega poslopja - "Bobek" 
Brezje 6. 
Vir: podnart.si 
 
 
 
Poţar v Kamni Gorici. 5. december 2004. Poţar v stanovanjskem objektu Kamna 
Gorica 60 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar v Lescah. Petarda zanetila poţar. Lesce - Petarda, ki jo je skupina mladoletnikov 
v nedeljo popoldne (19. december) odvrgla pri prodajnem centru podjetja Tapro na 
Alpski cesti, se je odbila pod paleto skladiščenih keramičnih ploščic. Zaradi eksplozije 
petarde se je vţgala plastificirana zaščita in nato karton, v katerem so bile ploščice. 
Ogenj je zajel šest palet, pogasili so ga leški in radovljiški gasilci, škode pa je za 
pribliţno 750.000 tolarjev. / H. J. 
Vir: Gorenjski Glas, 21. 12. 2004 
 
 
Poţar v Podnartu. 7. januar 2005. Poţar kontejnerja za smeti na ţelezniški postaji v 
Podnartu. 
Vir: podnart.si 
 
 
Travniški poţar v Zalošah. 23. marec 2005. Poţar naravnega okolja v Zalošah. 
Vir: podnart.si 
 
 
Travniški poţar v Podnartu. 3. april 2005. Poţar v naravi ob ţelezniški progi v 
Podnartu. 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar v Podnartu. 20. maj 2005. Poţar v kurilnici podjetja Atotech Podnart. 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar na Zg. Lipnici. 25. maj 2005. Poţar smetišča na Zg. Lipnici. 
Vir: podnart.si 
 
 



 

 

Poţar med Prezrenjami in Sp. Dobravo. 22. junij 2005. Udar strele in poţar butar med 
Prezrenjami in Sp. Dobravo. 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar na Praprošah. 22. julij 2005. Poţar gospodarskega poslopja na Praprošah pri 
Ljubnem. 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar na Češnjici. 6. januar 2006. Poţar osebnega vozila na mostu proti Češnjici. 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar v Ljubnem. Ogenj uničil leseni dom. V sredo (25. januar) popoldne je v Ljubnem 
do tal zgorela lesena baraka, v katerem je zadnjih šest let ţivela šestčlanska druţina 
Gashi. Druţini s Kosova so takoj priskočili na pomoč in jim našli začasni dom. 
Ljubno - Včeraj, dan po poţaru, ko je do tal zgorela lesena baraka, v kateri si je 
šestčlanska druţina Gashi uredila skromen dom, je kriminalistična komisija še vedno 
pregledovala. Vzroka poţara uradno še niso pojasnili, najbrţ pa je v sredo nekaj pred 
15. uro zagorel o zaradi električnega stika. Ogenj se je pojavil v kuhinji in se hitro razširil 
po celotnem lesenem objektu. Kljub hitremu odzivu prostovoljnih gasilcev iz Ljubnega , 
Brezij in Radovljice je pogorelo vse. Na srečo tedaj v baraki ni bilo nikogar, tako da ni 
bilo ogroţeno človeško ţivljenje. 
Baraka je stala ob cesti Ljubno - Praproše. Postavili so jo ob gradnji predora Ljubno, v 
njej pa so ves čas bivali sezonski delavci Cestnega podjetja Kranj, ki je lastnik objekta. 
Vse do marca 1999, ko se je vanjo za stalno vselil danes 64-letni Aslan Gashi s svojo 
druţino, ki je v Slovenijo tega leta prispela s Kosova. Aslan je vse do lani, ko se je 
upokojil, delal za cestno podjetje. 
"Pogorelo nam je vse, ostale so nam samo obleke, ki smo jih imeli na sebi. Ogenj je 
vzel tudi tistih nekaj prihrankov, ki smo jih imeli, " je pojasnila Aslanova 34-letna ţena 
Nadie, ki je v času izbruha poţara nakupovala v vaški trgovini. A najhujše trenutke so s 
pomočjo vaščanov Ljubnega, Centra za socialno delo in Rdečega kriţa v Radovljici ter 
Cestnega podjetja Kranj, ţe prebrodili. Še isti dan so jim našli začasen dom v prazni hiši 
druţine Praprotnik na Ljubnem, katere lastnici sta po smrti očeta Alojza sestri Dragica 
Perne in Joţica Bevc. 
 



 

 

 
 

Ogenj je v celoti uničil ţe tako skromen dom druţine Gashi. 
 
"Ko me je sestra obvestila, kaj se je zgodilo, sem se takoj strinjala, da ubogi druţini 
odstopiva hišo, ki je prazna zadnjih deset mesecev. V hiši je še vsa oprema, tudi 
posoda je v kuhinji, saj sva jo ravno pripravili za druge, da se vselijo," je pojasnila 
Dragica Perne. Prav sestrama so Gashijevi najbolj hvaleţni za dobrodelno gesto. 
"Lastnica nam je prvi večer zel o pomagala, takoj je pripravila hrano za lačne otroke. Iz 
srca se zahvaljujemo tudi vsem ostalim, ki so takoj prispevali obleke in ostalo," je 
hvaleţna Nadie, da hčerkama Valmire (16 let) in Marigone (14) ter sinovoma Valjonu 
(18) in Valdonu (9) ne bo treba prezebati v hudem mrazu. 
Ţe prvo noč po poţaru je tako vsa druţina spala na toplem v mehkih posteljah. V 
Cestnem podjetju Kranj so poskrbeli za prvo posteljnino." V podjetju smo takoj skupaj 
stopili in pomagali našemu upokojencu. V naslednjih dneh bomo zbrali tudi nekaj 
denarne pomoči, 
da bodo Gashijevi laţje prebrodili prve dni po poţaru. Takoj ko bo moţno, pa bomo na 
mestu pogorele barake naredili nadomestno gradnjo. Mislim, da se bodo v nekaj 
mesecih ţe lahko vrnili v svoj dom," je povedal nekdanji Janez Gradišar, nekdaj direktor 
Cestnega podjetja Kranj, sedaj pa prvi nadzornik 
Po prvi oceni je poţar povzročil za dva milijona tolarjev škode. Ne veliko za pogorel 
dom, zato novinarjev o poţaru policija sploh ni obvestila, a še vedno vse, kar so 
Gashijevi premogli. "Spomnim se prvega dne, ko so prišli sem. Kup majhnih otrok je bilo 
pred hišo. Takoj se je videlo, da so vedno ţiveli v revščini, saj so se neznansko 
razveselili ţe češenj, ki so jih dobili. Nekatere ţivljenje preveč preizkuša," je ob tem 
dejala bliţnja soseda. / Simon Šubic (+ foto) 
Vir: Gorenjski Glas, 27. 1. 2006 
 
 
Zalitje vode v Podvinu. 31. januar 2006. Sesanje vode iz hotela Grad Podvin. 
Vir: podnart.si 
 
 
Zalitje vode na Ovsišah. 22. marec 2006. Sesanje vode iz kletnih prostorov na 
Ovsišah. 



 

 

Vir: podnart.si 
 
Poţar v Otočah. 1. april 2006. Pomoč pri gašenju poţara v Otočah (poţar štedilnika v 
hiši). 
Vir: podnart.si 
 
 
 
Poţar na Lancovem. Eksplodirala plinska jeklenka. V ponedeljek (3. aprila) ponoči je 
izbruhnil poţar v priročni delavnici ob stanovanjski hiši v Lancovem. Pri ogledu kraja 
poţara je preiskovalna komisija ugotovila, da je delavnica sluţila za shranjevanje 
odpadnih delov osebnih vozil, avtobusov, pnevmatik ipd. V njej je bila tudi komora za 
barvanje. Zaradi temperaturnega vpliva ognja naj bi tako eksplodirala ena od plinskih 
jeklenk, ostale pa so gasilci okoliških prostovoljnih društev pravočasno odstranili. V 
poţaru je nastalo za okoli 5 milijonov tolarjev materialne škode.  
Vir: Gorenjski Glas, 7. 4. 2006 
 
 
Poţar na Lancovem. 3. april 2006. Poţar avto-odpada na Lancovem. 
Vir: podnart.si 
 
 
Neurje na Poljšici. 11. julij 2006. Pokrivanje strehe ob neurju na Poljšici 8. 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar na Poljšici. 15. avgust 2006. Poţar kontejnerja za smeti na Poljšici 
Vir: podnart.si 
 
 
Intervencija v Podnartu. 6. november 2006. Čiščenje oljnega madeţa pred trgovino 
Mercator v Podnartu. 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar na Poljšici. 7. december 2006. Gašenje poţara v stanovanjski hiši na Poljšici 1a. 
Vir: podnart.si 
 



 

 

 
 

V Poljšici pri Podnartu je poţar izbruhnil v pregretem dimniku 
Gorenjski glas, 12. 12. 2006 (Foto: PGD Podnart) 

 
Poţar v Poljšici. V Poljšici pri Podnartu je v četrtek zvečer zaradi pregretja dimnika 
izbruhnil poţar v novozgrajeni stanovanjski hiši. 
Poljšica pri Podnartu, Spodnja Bela – Mlada štiričlanska druţina Razinger s Poljšice pri 
Podnartu je v četrtek na lastni koţi spoznala, da nesreča nikoli ne počiva in da te doleti 
tudi tedaj, ko jo najmanj pričakuješ. Komaj štirinajst dni je namreč minilo, ko so se 
Razingerjevi vselili v novo montaţno stanovanjsko hišo, ţe je v njej zagorelo. 
Bilo je okoli 20. ure, ko je ogenj izbruhnil v bliţini dimnika v prvem nadstropju. »Moţ je 
bil z otrokoma ravno pri večerji, ko je zaslišal prasketanje ognja,« je naslednji dan 
razloţila Špela Kalan Razinger. K sreči so hitro posredovali okoliški gasilci iz Podnarta, 
Radovljice in Ljubnega, ki so Razingerjeve obvarovali pred hujšim. Ogenj se je namreč 
z lesenih oblog dimnika hitro razširil tudi na tramove ostrešja. 
»Zelo smo hvaleţni gasilcem, da so tako hitro posredovali, in sosedu, ki nam je posodil 
ponjavo, s katero smo pokrili luknjo, ki je nastala na strehi. Še pomisliti ne upam, kaj bi 
se lahko zgodilo,« je še dejala mlada mati, ki se zaveda, da so imeli tudi veliko srečo v 
nesreči, ker je zagorelo zvečer in ne ponoči. Poţar je namreč izbruhnil v otroški sobi … 
Kot je ugotovila policija, je poţar najbrţ povzročilo pregretje dimnika, po nestrokovni 
oceni pa je nastalo vsaj za štiri milijone tolarjev gmotne škode. / Simon Šubic 
 
 

 



 

 

 
 

Poţar v nekdanji Verigi v Lescah 
 

Poţar v Lescah. Poţar v nekdanji Verigi. Lesce. V soboto (17. marec) dopoldne je 
zagorelo v enem izmed proizvodnih objektov na območju nekdanje Verige v Lescah. 
Poţar je najverjetneje izbruhnil zaradi vţiga kovinskih delcev pri varjenju, je sporočila 
policija. Ogenj se je nato razširil na izolacijski material - volno, s katerim je bila izolirana 
streha. Poţar so lokalizirali gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Radovljica in Lesce. 
Varnost zaposlenih ni bila ogroţena, poţar pa je povzročil manjšo materialno škodo. / 
S. Š. 
Vir: Gorenjski Glas, 20. 3. 2007 
 
 
Podrto drevje. 19. marec 2007. Odstranjevanje podrtega drevja na cesti med 
Podnartom in Kropo. 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar v Zapuţah. 11. aprila 2007 PGD Srednja Dobrava sodeluje pri gašenju velikega 
poţara v Seaway na Zgoši. Sodelovalo 8 članov. 
Vir: 50 let PGD Srednja Dobrava 
 
Poţar v Zapuţah. Vrhunske jadrnice v plamenih. V poţaru, ki je v sredo (11. aprila) 
zvečer izbruhnil v proizvodni hali navtičnega podjetja Seaway Group v Zapuţah, je 
nastalo med pet in sedem milijonov evrov škode. Pogasilo ga je 142 gasilcev. 
Zapuţe - V hali za izdelavo jadrnic podjetja Seaway Group v Zapuţah je v sredo okrog 
21.20 izbruhnil velik poţar, ki ga je 142 gasilcev ukrotilo šele po 2. uri zjutraj. Med 
gašenjem sta se z dimom zastrupila delavec podjetja in gasilec, ki so ju oskrbeli 
reševalci 
nujne medicinske pomoči Radovljica in Bled, nato pa prepeljali v jeseniško bolnišnico, 
so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Kranj. Po naših podatkih sta si oba ţe 
opomogla. 
Policija včeraj do 14. ure še ni sporočila uradnega vzroka za nastanek uničujočega 
poţara, po prvih predvidevanjih pa naj bi poţar izbruhnil v brusilnici, kjer so stroji in 



 

 

orodja za obdelavo in izdelavo plovil, ki so zelo čislana v svetu navtike. "Dva delavca 
sta na dvorišču pred objektom zaslišala iz brusilnice močan pok. Ob vstopu sta videla, 
da je s stropa padla neonska svetilka, na tleh pa je ţe gorelo. Z vedrom vode sta 
poskušala poţar pogasiti, vendar jima to ni uspelo. Poţar sta potem poskušala pogasiti 
tudi z ročnimi 
gasilnimi aparati, vendar jima ni uspelo, zato sta prostor zapustila," so sporočili s 
Policijske uprave Kranj. Poţar se je hitro razširil v sosednje prostore in kasneje tudi na 
celoten objekt, velik pribliţno tisoč kvadratnih metrov, ter ostrešje.  
V delavnici so zgoreli vsi stroji ter štiri jadrnice. Zgorela sta tudi kalupa prototipov novih 
modelov Shipman 72 in Shipman 80, ki ju razvijajo v Seawayu. Gasilcem je tudi zaradi 
poţarnih zidov uspelo zaščititi poslovni del objekta in skladišče ter prostore sosednjih 
podjetij. "Škodo ocenjujemo na pet do sedem milijonov evrov, v kar ne štejemo izpada 
proizvodnje," je povedi Jani Grašič, pomočnik direktorja v navtičnem podjetju. Kdaj bodo 
spet lahko začeli proizvodnjo v podjetju, ne ve. V bliţini imajo sicer novo poslopje, 
kamor pa ne morejo preseliti vse izpadle proizvodnje. V Seawayu je zaposlenih 
pribliţno 180 ljudi, od tega 150 v Zapuţah, drugi pa so na Bledu. Svoje zmogljivosti 
nameravajo širiti tudi v Italijo, vendar pa naj bi po besedah Grašiča ta projekt sedaj 
počakal, dokler znova 
ne usposobijo celotne proizvodnje v Zapuţah. 
 

 
 

 
 

V občini Radovljica ne pomnijo tako velikega poţara, 
Kakršen je bil v noči na četrtek v Seaweyevi tovarni. 

 
"V intervenciji je sodelovalo 142 gasilcev iz vseh enot gasilske zveze Radovljica, 
poklicni gasilci iz Kranja in z Jesenic ter prostovoljni gasilci z Bleda, iz Ribnega in 
Naklega. Ker se na hidrantno omreţje nismo preveč zanašali, smo nekaj društev 
zaposlili samo z neprekinjeno dostavo vode iz poţarnega bazena in potoka Zgoša. 
Gašenje je bilo zahtevno, saj je gorel material z visoko kalorično vrednostjo, ki ustvarja 
visoke temperature," je pojasnil Janez Koselj, poveljnik Gasilske zveze občine 
Radovljica. / Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič 
Vir: Gorenjski Glas, 13. 4. 2007 



 

 

 
 
Travniški poţar v Studenčicah. 17. april 2007. Ob 16.00 je ob makadamski cesti iz 
Studenčic proti Vrbi v občini Radovljica zagorela podrast. Poţar so pogasili gasilci PGD 
Hlebce. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Travniški poţar v Globokem. 21. junij 2007. Ob 15.14 uri je zagorelo na več mestih ob 
ţelezniški progi med Podnartom in Radovljico. Gorele so manjše travnate površine. 
Vzrok poţara so bile izskre iz lokomotive vlaka 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Studenčicah. 26. junij 2007. Ob 23.49 uri je v Studenčicah občina Radovljica 
iz neznanega vzroka zagorel čebelnjak. Ogenj je čebelnjak popolnoma uničil. Poţar so 
pogasili PGD Hlebce, PGD Radovljica in PGD Begunje. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Globokem. 15. julij 2007. PGD Srednja Dobrava sodeluje pri gašenju 
gozdnega poţara ob ţeleznici v Globokem. Sodelovalo 10 članov. 
Vir: 50 let PGD Srednja Dobrava 
 
 
Prometna nesreča s poţarom v Ljubnem. V torek, 17. julija 2007 ob 15:33 je na 
viaduktu Ljubno prišlo do prometne nesreče med osebnim in tovornim vozilom. Obe 
vozili sta takoj po trku zagoreli. Kljub naporom voznika tovornega vozila poţara ni mogel 
pogasiti. Poţar so pogasili gasilci JZ GRS Kranj, PGD Brezje na Gorenjskem, PGD 
Ljubno in GARS Jesenice. V osebnem vozilu je ostal vkleščen voznik, ki je v poţaru 
umrl. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Sp. Lipnici. Udar strele je (24. julija) na Ledinicah povzročil manjši gozdni 
poţar, na Zgoški ravni v Spodnji Lipnici pa je strela udarila v ostrešje hleva, a so ogenj 
kmalu pogasili in ni povzročil večje škode. 
Vir: Gorenjski Glas, 27. 7. 2007 
 
 
Poţar v Zg. Lipnici. 26. julij 2007. Poţar smetišča na Zgornji Lipnici. 
Vir: podnart.si 
 
 



 

 

Poţar vikenda na Praprošah. 20. avgust 2007. Ob 13:45 smo prejeli poziv, da gori 
vikend na Praprošah. Aktivirana so bila PGD Ljubno, PGD Radovljica in PGD Brezje. 
Ob prihodu na kraj je bil lesen objekt dimenzije 4×5 m ţe skoraj v celoti v ognju. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
 
 
Neurje z poplavami. 18. septembra 2007 je naše področje zajelo hudo neurje z velikimi 
poplavami. Najhujše je bilo na Mišačah, kjer je pri črpanju vode pri Pirihu, Ovseniku in 
Kunstelju, sodelovalo 20 članov. V domu KS na Sr. Dobravi sta sodelovala 2 člana in v 
Lipnici (pri Debeljak) 2 člana. 
Vir: 50 let PGD Srednja Dobrava 
 
Izredne razmere v Kropi. 19. september 2007. Včeraj malo po 13. uri je občino 
Radovljica, najbolj pa Kropo in celotno območje lipniške doline prizadelo močno neurje. 
Najhuje je bilo v Kropi, kjer je voda odnašala vozila in ogroţala stanovalce in 
stanovanjske objekte. Gasilci so z velikimi napori uspeli rešiti ljudi in za silo preusmeriti 
vodo nazaj v strugo. Škoda v Kropi je ogromna, saj je praktično vse zgornji del Krope 
odrezan od sveta. 
V ostalih delih občine so gasilci pozno v noč črpali vodo iz kleti in preusmerjali vodo 
nazaj v struge naraslih potokov in hudournikov. Vsi gasilske enote GZOR so bili na 
terenu od 13:30 pa do 1:00 naslednjega dne, ko se je stanje začelo umirjati. Na terenu 
je bilo preko 100 gasilcev z vso razpoloţljivo tehniko. Na ostalih delih so gasilci opravili 
med 40 in 50 različnih posredovanj. Med posredovanjem se je en gasilec laţje 
poškodoval. 
Enote so danes ţe na delu. Del enot pomaga v Kropi in Lipniški dolini, del enot pa skrbi 
predvsem za razvaţanje pitne vode, saj je praktično cela Lipniška dolina brez vode. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Zemeljski plaz nad Kropo. 28. september 2007. Po ugotovitvi, da Kropi grozi zemeljski 
plaz so reševalne sluţbe v občini Radovljica organizirale deţurno sluţbo. Tako so v 
noči iz srede na četrtek vršili nočno deţurstvo gasilci PGD Kropa in PGD Lancovo. Čez 
dan so plaz opazovali gasilci PGD Kamna Gorica, v današnji noči pa člani Gorsko 
reševalne sluţbe Radovljica. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Kamni Gorici. 16. oktobra 2007, ob 13:41 se je v stanovanju zaradi uporabe 
električne blazine vnel jogi. Goreč jogi so pogasili gasilci PGD Kamna Gorica, PGD 
Radovljica in PGD Podnart. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 



 

 

Močan veter v Ljubnem. 22. oktobra 2007 ob 19:17 je močan sunek vetra podrl 
smreko, ki je padla preko ceste Gobovci-Posavec. Gasilci PGD Ljubno so smreko 
odstranili s cestišča. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
Reševanje mačka v Studenčicah. 24. oktober 2007. Ob 15.54 uri se je na 
Studenčicah na drevo zatekel maček. Lastniki so ga poskušali sami spraviti dol, pa je 
splezal še višje. 2 člana PGD Hlebce sta mačka s pomočjo dvigala (Justi s.p) rešila z 20 
m visokega drevesa. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Reševanje mačka v Studenčicah. 13. januar 2008. Ob 14.24 uri se je na Studenčicah 
na drevo zatekel maček. Ker ga lastnica sama ni mogla spraviti dol, je za pomoč prosila 
gasilce. 2 člana PGD Hlebce sta mačka s pomočjo dvigala (Justi s.p) rešila z pribliţno 
16 m visokega drevesa. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar tovornega vozila v Kamni Gorici. 14. decembra 2007 ob 12:45 je zagorelo 
tovorno vozilo, last Cestnega podjetja iz Kranja. Vozilo je na kabinskem delu kljub hitri 
intervenciji gasilcev Iz PGD Kamna Gorica in Podnart pogorelo do konca. Intervencija je 
bila zaključena ob 14:41. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Travniški poţar v Lescah. 14. decembra 2007 ob 16:27 so gasilci PGD Lesce in PGD 
Radovljica prejeli obvestilo, nasproti Gorenjke gori trava vi vrtički. Do poţara suhe trave 
je prišlo zaradi odvrţenih pirotehničnih sredstev. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar na Posavcu. 21. decembra 2007 ob 14:19 smo na pozivnike dobili obvestilo, da 
na Posavcu gori stanovanjska hiša. Aktivirana so bila PGD Ljubno, PGD Brezje  in PGD 
Radovljica. Zagorelo je zaradi kratkega stika na krmilni regulaciji peči. Poţar je še pred 
prihodom gasilcev pogasil lasnik. Gasilci so preventivno pregledali prostore in prezračili 
stanovanje. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Prometna nesreča na Lancovem. 25. decembra 2007 ob 9:50 je na Lancovem zaradi 
zaledenele ceste vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Lancovo 
so vozilo postavili nazaj na kolesa in izvlekli na cesto. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 



 

 

Poţar v Radovljici. 26. decembra 2007 ob 1:22 je zagorelo v dnevni sobi stanovanja v 
stanovanjskem bloku na Cankarjevi ulici v Radovljici. Gasilci PGD Radovljica, PGD 
Lesce in PGD Begunje, so pogasili goreče pohištvo, prezračili in pregledali prostore ter 
iznosili pogorele stvari. Stanovalci bloka so bili zaradi večje količine dima in varnosti 
evakuirani na prosto. Po prvih podatkih naj bi do poţara prišlo zaradi priţganega 
adventnega venčka. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Lescah. 27. decembra 2007 ob 20:40 je v stanovanju v 3. nadstropju 
stanovanjskega bloka na Savski cesti v Lescah zagorela novoletna jelka. Aktivirani so 
bili gasilci PGD Lesce, PGD Radovljica, PGD Begunje in PGD Hlebce. Lastnik je s 
pravočasnim klicem na številko 112 in prisebnim ravnanjem preprečil najhujše. Ob 
prihodu gasilcev so le ti samo še dokončno pogasili jelko, tako da večja škoda ni 
nastala. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar na viaduktu Dobruša. 31. decembra 2007 ob 19:44 so Gasilci PGD Radovljica 
pogasili smeti, ki so gorele na gradbišču avtoceste, bolj natančneje pri viaduktu 
Dobruša. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Reševanje mačka v Studenčicah. 13. januar 2008. Ob 14.24 uri se je na Studenčicah 
na drevo zatekel maček. Ker ga lastnica sama ni mogla spraviti dol, je za pomoč prosila 
gasilce. 2 člana PGD Hlebce sta mačka s pomočjo dvigala (Justi s.p) rešila z pribliţno 
16 m visokega drevesa. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Radovljici. 22. januarja 2008 ob 7:40 je na parkirišču pri avtobusni postaji v 
Radovljici zagorelo osebno vozilo. Aktivirani so bili gasilci PGD Radovljica in Lesce. 
Gasilci so poţar v motornem delu vozila pogasili z gasilniki na prah in majhno količino 
vode. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Močan veter v Radovljici. 22. januarja 2008 ob 19:34 je zaradi močnega vetra v 
Radovljici čez  cesto visel reklamni napis. Gasilci PGD Radovljica so napis odstranili. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Podrto drevo na cesti Lipnica-Kropa 23. januar 2008 ob 1:53 je na cesto Lipnica-
Kropa zaradi močnega vetra padlo drevo. Gasilci so drevo razţagali in odstranili s 
ceste. 



 

 

Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Prometna nesreča v Radovljici. 26. januar 2008 ob 0:24 so gasilci PGD Radovljica 
prejeli klic za pomoč pri prometni nesreči. Mladi voznik je zaradi neprilagojene hitrosti in 
voţnje pod vplivom alkohola izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo in poškodoval tam 
parkirano vozilo. S svojim vozilom je dobesedno odtrgal drevo in pristal na parkiranem 
vozilu. Voznik ni bil poškodovan. Gasilci so razţagali drevo, odstranili vozilo in 
pospravili ostanke prometne nesreče. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Begunjah – Elan. 13. februarja 2008 okoli 15. ure je prišlo do prašne 
eksplozije in s tem posledično do poţara v odsesovalnem jašku v podjetju Elan. Poţar 
se je po odsesovalni napravi razširil tudi v silos za ţagovino. Poţar so pričeli gasiti 
tovarniški gasilci, ki pa so se jim kasneje pridruţili še gasilci iz PGD Begunje, PGD 
Radovljica, PGD Lesce, PGD Mošnje, PGD Brezje, PGD Ljubno in PGD Bled, ki so 
poţar lokalizirali in dokončno pogasili. V poţaru je po prvi oceni nastalo za 200.000 € 
škode. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
V Elanu gorel silos. Poţar na silosu ţagovine v begunjskem Elanu so gasilci iz Begunj 
in okoliških krajev pogasili v dobrih dveh urah.  
Begunje na Gorenjskem – V sredo okoli, 13. februarja ok. 15. ure je izbruhnil poţar na 
silosu ţagovine ob lesni delavnici v tovarni Elan v Begunjah na Gorenjskem. Gost dim, 
ki se je vil nad vasjo, je spominjal na uničujoči poţar v bliţnjem Seawayu aprila lani, 
vendar 
se bojazni k sreči niso uresničili. Številni gasilci so namreč ogenj lokalizirali v dobrih 
dveh urah.  
Po prvih ugotovitvah naj bi v silosu, v katerem je na stotine kubičnih metrov lesnega 
prahu, zagorelo zaradi samovţiga, uradno pa vzrok poţara še ni znan. Policija poroča, 
da je po nestrokovni oceni zaradi poţara nastalo za pribliţno petdeset tisoč evrov 
škode, v Elanu pa ocenjujejo, da je škode vsaj za 250 tisoč evrov. Še več naj bi je 
nastalo zaradi izpada proizvodnje - proizvodnja lesenih sredic za smuči bo stekla v 
desetih dneh, v lesnem oddelku proizvodnje plovil podjetja Elan Marine pa v dveh dneh.  
Regijski center za obveščanje v Kranju so iz Elana o poţaru obvestili ob 15.14. 
Tovarniškim gasilcem, ki so se z rdečim petelinom takoj začeli spopadati, so prihiteli na 
pomoč še prostovoljni gasilci iz Begunj, Radovljice, Lesc, Mošenj, Ljubnega ter z Brezij 
in Bleda, ki so ogenj pogasili v dobrih dveh urah. Kasneje so silos tudi izpraznili, čez 
noč pa so gasilci postavili poţarno straţo. "Na srečo je bil v silosu prisoten sprinkler, to 
je naprava za samodejno gašenje, ki je poţar v njem v dobri meri sama pogasila, 
seveda pa brez vstopa gasilcev poţara ni bilo mogoče dokončno pogasiti. Večjo teţavo 
sta predstavljali odsesevalna in transportna naprava, ki je razpotegnjena praktično ob 
celem objektu, vstop vanjo je bil praktično nemogoč, zato je bilo poţar treba gasiti od 
lopute do lopute," je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Občine Radovljica Janez Koselj. 
Skupno so bili na intervenciji 103 gasilci z dvajsetimi vozili. Kriminalistična komisija je pri 



 

 

preiskavi pogorišča ugotovila, da je zagorelo v ventilacijskih ceveh in silosu za zbiranje 
drobnega lesnega prahu na zunanji strani lesne delavnice, podjetja Elan IP. Vzrok za 
nastanek poţara so včeraj še ugotavljali. Po izjavah delavcev je do poţara prišlo po 
eksploziji v delu odsesevalne naprave. "Najverjetneje je prišlo do prašne eksplozije, ki je 
tudi odprla nekaj loput, povzročila pa je verjetno tudi razširitev poţara v silos, kjer je 
prav tako, iz vrha silosa odneslo nekaj zračnikov," je razmišljal Koselj. Vodja 
vzdrţevanja v Elanu Srečo Trdina je kasneje sporočil, da je do eksplozije prišlo zaradi 
zloma lopatice in posledično iskrenja enega od sesalnih delov ventilatorjev.  
 

 

 
 

S poţarom v Elanu se je borilo preko sto gasilcev. (Foto: Urša Peternel) 
 

"Hvala bogu, da ni prišlo do katastrofe, kakršna je bila v Seawayu. V Elanu se je 
poţarna varnost v zadnjih letih kar popravila, še vedno pa menimo, da bi se dalo še 
bolje poskrbeti za poţarno varnost. Morda z vgradnjo novejše gasilne tehnologije v 
obrate, zagotovo pa tudi z rednejšim inšpekcijskim nadzorom," je včeraj dejal Andrej 
Čufer ml. iz civilne iniciative, ki si prizadeva za odpravo škodljivih vplivov industrije v 
Begunjah. / Simon Šubic, foto: Urša Peternel. 
Vir: Gorenjski Glas, 15. 2. 2008 
 
 
Travniški poţar v Begunjah. 14. februarja 2008 ob 13:07 je zagorela trava okrog 
stanovanjske hiše v Begunjah. Poţar so pogasili gasilci PGD Begunje in PGD 
Radovljica. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Nezakonito kurjenje v Lescah. 16. februar 2008 ob 13:02 smo na pozivnike dobili 
naslednje sporočilo: ―V bivši Verigi gori v skladišču‖. Aktivirana so bila PGD Lesce, PGD 
Radovljica in PGD Begunje. Ob prihodu enot na kraj, so ugotovili, da delavci podjetja 
pod nadstrešnico kurijo odpadke. Gasilci so ogenj pogasili. RECO Kranj pa je gasilcem 
naročil, naj podjetje opozorijo, da so se ţe drugič v tem tednu na podoben način 
poskušali znebiti smeti in s tem vznemirjali okoliške prebivalce. 



 

 

Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Lescah. 28. marca 2008 ob 9:31 se je vnelo olje v cvrtniku v gostinskem lokalu 
Sova v Lescah. Gasilci PGD Lesce in PGD Radovljica, so goreče olje pogasili in 
prezračili prostore. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Reševanje mačka v Podnartu. V sredo, 2. aprila 2008, je krajan iz Podnarta prosil za 
pomoč pri reševanju mačka z drevesa. Kljub sicer nenavadni intervenciji, so se gasilci 
PGD Podnart odzvali prošnji za pomoč, saj je bil maček na drevesu ţe tri dni, in sicer na 
višini 17 metrov visokega trhlega drevesa. Po ogledu dogodka so za pomoč prosili še 
PGD Lesce, saj so potrebovali tridelno raztegljivo lestev s podporniki. Mačka so rešili z 
drevesa brez kakršnih koli posledic. Na intervenciji je sodelovalo 6 gasilcev PGD 
Podnart in en gasilec iz PGD Lesce. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar na Ovsišah. 2. aprila 2008 ob 22:33 je zagorela lesena brunarica na Ovsišah. 
Na kraj so odšli gasilci PGD Podnart, Ljubno in Radovljica. Gasilci so pogasili ostrešje 
okoli dimnika ter streho pokrili s ponjavo. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Travniški poţar v Lescah. 6. aprila 2008 ob 15:53 je med Verigo in Šobcem gorela 
trava in podrast. Poţar so pogasili gasilci PGD Lesce in Hlebce. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poplava v Radovljici. 13. aprila 2008 ob 12.44 uri je zaradi okvare vodne napeljave 
voda zalila prostore zgornje etaţe osnovne šole Antona Tomaţa Linharta na Kranjski 
cesti v Radovljici. Aktivirani so bili PGD Radovljica, Mošnje, Lesce, Lancovo, Begunje, 
Hlebce, Podnart, Srednja Dobrava, Bled, ki so vodo na površini okrog 500 kvadratnih 
metrov posesali. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Travniški poţar v Globokem. 12. maja 2008 ob 11:30 je gorela podrast in trava ob 
ţelezniški progi od Globokega proti Radovljici. Poţar, ki je gorel na trinajstih mestih so 
pogasili gasilci PGD Mošnje, Radovljica, Lesce, Brezje, Begunje, Podgora, Lancovo in 
Hlebce. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 



 

 

Travniški poţar v Globokem. 4. maja 2008 ob 12:18 je ponovno zagorelo ob 
ţelezniški progi v Globokem. Manjši poţar so pogasili gasilci PGD Mošnje in PGD 
Radovljica. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Travniški poţar v Zalošah. 15. maja 2008 ob 20:44 uri smo bili gasilci PGD Podnart 
obveščeni, da je ob ţelezniški progi v Zalošah manjši poţar. Na poţar je ob 20:47 z 
vozilom GVC 16/25 izvozilo 7 gasilcev iz PGD Podnart. Poţar na površini 50 m2 smo 
pogasili z vodo, intervencija pa je bila zaključena ob 21:30 uri. 
Vir: PGD Podnart 
 
 
Goreče drevo v Lescah. 8. avgust 2008. Ob 14.44 uri je zaradi odvrţene cigarete 
zagorelo drevo ob ţelezniški postaji v Lescah. Ob 14.51 uri so se zopet oglasili pozivniki 
za preklic intervencije. Poţar so pogasili člani PGD Lesce 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Begunjah. 11. oktober 2008. Ob 23.05. uri so zapiskali pozivniki: Gori na 
podstrehi, Begunje 33c, stanovanjska hiša. Na kraj poţara so se takoj odpeljali 3 gasilci 
z GVC 16/15. Ko so prispeli na kraj je bila intervencija preklicana. 4 člani so bili v 
pripravljenosti v gasilnem domu. Poţar so pogasili stanovalci sami. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Zalitje kleti v Hlebcah. 2. december 2008. Ob 12.33 uri je v naselju Hlebce občina 
Radovljica meteorna voda zalila kletne prostore novogradnje. Meteorno vodo s pomočjo 
potopnih črpalk izčrpali gasilci PGD Hlebce. Na intervenciji sta sodelovala 2 člana z 
vozilom GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Lescah. 1. januar 2009. Gasilci so novo leto začeli delavno. Ţe prvi dan  je 
zaradi nepravilno shranjenega in odloţenega pepela zagorelo v kleti stanovanjske hiše 
v Roţni dolini v Lescah. Na kraj so odhiteli gasilci PGD Lesce, PGD Radovljica in PGD 
Hlebce, ki so s hitrim in strokovnim posredovanjem preprečili še večjo škodo. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Prometna nesreča na Lancovem. 8. februarja 2009 so gasilci PGD Lancovo s 
pomočjo vitle nazaj na cesto postavili vozilo, ki je zapeljalo s ceste. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 



 

 

Okrita streha v Radovljici.13. februarja 2009 je na Linhartovem trgu v Radovljici, 
močan sunek vetra odkril streho. Gasilci PGD Radovljica so streho prekrili z novimi 
strešniki. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Travniški poţar v Radovljici. 18. februarja 2009 ob 23:30 so gasilci PGD Radovljica 
pogasili manjši travniški poţar na Kranjski cesti v Radovljici. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Dimniški poţar na Brezjah. 21. februarja 2009 ob 18:25 je v dimniku stanovanjske 
hiše na Brezjah prišlo do poţara. Aktivirani so bili gasilci PGD Brezje, ki so nadzirali 
dimnik, gasilci PGD Radovljica, pa so s termo kamero pregledali dimnik, če je kje še 
kakšno ţarišče. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Travniški poţar v Radovljici. 11. marca 2009 ob 10.47 je v Radovljici zaradi 
vzdrţevalnih del zagorela suha trava ob ţelezniški progi. Poţar na površini 2 hektarjev 
so pogasili gasilci iz PGD Radovljica, Mošnje in Lesce. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Travniški poţar v Begunjah. 16. marca 2009 ob 15.21 je zagorela trava in grmičevje v 
Krpinu pri Begunjah na Gorenjskem, občina Radovljica.  Poţar na površini 1,2 hektarja 
so pogasili gasilci PGD Begunje, Hlebce in Radovljica. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Zg. Lipnici. 21. marca 2009 ob 16.04 je v Zgornji Lipnici,  zagorelo v shrambi 
stanovanjske hiše. Zagorelo je zaradi priţgane sveče. Poţar so pogasili gasilci PGD 
Lancovo. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Travniški poţar v Kamni Gorici. 7. april 2009. Poţar v naravnem okolju v Kamni 
Gorici. 
Vir: podnart.si 
 
 
Letalska nesreča v Lescah. 14. aprila 2009. Ob 14.07 je v bliţini Letališča Lesce, v 
smeri naselja Vrbnje, strmoglavilo manjše športno letalo. Pri tem sta se dve osebi 
smrtno ponesrečili. Na kraju nesreče so posredovali gasilci iz GARS Jesenice, JZ GRS 
Kranj in PGD Radovljica ter reševalci NMP. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 



 

 

 
 
Poţar v Lescah. 16. maj 2009. Ob 13.59 so zapiskali pozivniki: POŢAR V SOBI, 
IZOBRAŢEVALNI CENTER LESCE. Kmalu za tem je sledilo še eno piskanje za preklic 
intervencije. Zagorelo je v kuhinji apartmaja v izobraţevalnem centru Lesce, kjer si je 
gost kuhal večerjo, med tem pa zaspal, na štedilniku pa se je vnelo olje. Ogenj se je 
razširil na kuhinjsko napo in omarice okoli štedilnika. Poţar so pogasili gasilci PGD 
Radovljica in PGD Lesce. Za poškodovanega gosta, ki je dobil manjše opekline po roki 
in blago zastrupitev z dimom pa so poskrbeli reševalci NMP Radovljica in NMP Bled. 
Odpeljali so ga na zdravljenje v jeseniško bolnišnico. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Poljčah. 21. maj 2009. Ob 15.42 je zagorelo v kuhinji pizerije Pod velbi v 
Poljčah. Poţar, ki je uničil kuhinjo in električno napeljavo so pogasil gasilci PGD 
Begunje, PGD Radovljica in PGD Hlebce. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Intervencija v Podnartu. 15. junij 2009. Odstranjevanje čebel iz dimnika v Podnartu 
67. 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar v Lescah. 5. junij 2009. Ob 6.20 je zagorelo v praznem ţelezniškem skladišču 
poleg ţelezniške postaje v Lescah. Poţar so pogasili gasilci PGD Radovljica, Lesce in 
Hlebce. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar na vozilu v Lescah. 5. junij 2009. Ob 12.07 je zagorelo kombinirano vozilo v 
kriţišču na Begunjski cesti proti letališču Lesce. Poţar v motornem delu so pogasili 
gasilci PGD Lesce in Hlebce, odstranili vozilo s cestišča in očistili razlite motorne 
tekočine. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar na Zg. Dobravi. 6. junij 2009. Ob 04:27 uri, je prišlo do poţara na gospodarskem 
poslopju na Zgornji Dobravi 10. Aktivirani so bili gasilci PGD Srednja Dobrava, PGD 
Podnart in PGD Radovljica. Ob prihodu na mesto intervencije je bilo ugotovljeno, da je 
celo gospodarsko poslopje v ognju ter da v stanovanjski hiši gori v dveh prostorih. 
Gasilci so s hitro akcijo uspeli pogasiti prostore v stanovanjski hiši ter pogasiti 
gospodarsko poslopje. V poţaru ni bil nihče poškodovan. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 



 

 

Poţar na Zg. Dobravi. 7. junij 2009. Ponovni poţar v stanovanjski hiši na Zg. Dobravi 
11. Sodelovalo 12 članov in poveljnik GZOR. 
Vir: 50 let PGD Srednja Dobrava 
 
 
Poţar v Lescah. 19. avgust 2009. Ob 16.33 je zagorelo cvetlično korito na balkonu 
Cestarskega doma v Lescah. Poţar so pogasili gasilci PGD Radovljica, PGD Lesce in 
PGD Hlebce. Iz našega društva je sodelovalo 6 gasilcev z vozilom GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Lescah. 23. avgust 2009. Ob 13.56 uri je v Lescah na Begunjski cesti zagorel 
čebelnjak. Poţar so pogasili gasilci PGD Lesce, PGD Hlebce in PGD Radovljica. Iz 
našega društva je na intervenciji sodelovalo 9 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GVM. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Meteorna voda v Radovljici. 4. september 2009. Ob 12.51 uri je v Radovljici zaradi 
obilnih padavin meteorna voda zalila kletne prostore 4 stanovanjskih hiš, kletne prostore 
ekonomske in gostinske šole, picerije Matiček in gostinskega lokala Akademija, trgovine 
Mercator in diskonta Simp na Kranjski cesti. Vodo so izčrpali gasilci PGD Hlebce, 
Radovljica, Lesce, Begunje. Iz našega društva je na intervenciji sodelovalo 6 gasilcev z 
vozilom GVC 16/15 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Veter v Lescah. 13. oktober 2009. Močan severni veter je na letališču v Lescah prevrnil 
dve letali. Posredovali so gasilci PGD Lesce, PGD Bled in GARS Jesenice, ki so z letal 
prečrpali gorivo  in ju s pomočjo dvigala postavili nazaj na kolesa. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Lescah. 3. november 2009. Ob 15.00 uri je iz neznanega vzroka zagorelo v 
stanovanju na Alpski cesti v Lescah v občini Radovljica. Aktivirani so bili gasilci PGD 
Lesce, PGD Radovljica. Gasilci PGD Lesce in PGD Radovljica so poţar pogasili in 
prezračili zadimljene prostore. Do prihoda reševalcev so nudili pomoč poškodovani 
osebi, ki so jo reševalci NMP Radovljica prepeljali v bolnišnico. Vozilo GVC 16/15 iz 
PGD Hlebce ni izvozilo zaradi premajhnega števila operativcev, ki so se odzvali na 
poziv. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
Poţar v Lescah. Zagorela kuhinjska oprema. Lesce - V torek (3. november) okoli 15. 
ure se je 41-letni Leščan v kuhinji svojega stanovanja namenil zakuriti v peči. S kurilnim 
oljem je polil iverne plošče v kurišču peči, pri vţigu pa je prišlo do večjega ognja, ki se je 
razširil na kuhinjske elemente. Poţar je sprva skušal pogasiti sam, nazadnje pa so 
morali posredovati prostovoljni gasilci iz Radovljice in Lesc. Kot so sporočili s Policijske 



 

 

uprave Kranj, bodo zoper Leščana, ki se je pri gašenju opekel po roki, podali kazensko 
ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne 
nevarnosti. V poţaru je po nestrokovni oceni nastalo za okoli dva tisoč evrov gmotne 
škode. / S. Š. 
Vir: Gorenjski glas, 9. 11. 2009  
 
 
Zaliti kletni prostori na Šobcu. 25. december 2009. Ob 17.07 uri so nas so našo 
pomoč potrebovali na Šobcu, kjer je voda zalila kletne prostore. Z motornim in 
potopnimi črpalkami smo skupaj z gasilci PGD Lesce vodo izčrpali. Iz našega društva je 
na intervenciji sodelovalo 11 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GVM z orodno prikolico. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Hrašah. 8. februar 2010. Ob 23:51 je prišlo do poţara pomoţnega objekta ob 
stanovanjski hiši v Hrašah. Ogenj je uničil pribliţno 4 kvadratne metre ostrešja. Poţar 
so pogasili gasilci PGD Hlebce, PGD Radovljica in PGD Lesce. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar na Srednji Dobravi. 22. april 2010. Ob 13:46 uri, so bili gasilci obveščeni, da na 
Srednji Dobravi 1 gori mizarska delavnica. 
Po prejetem obvestilu so na kraj dogodka izvozili gasilci PGD Srednja Dobrava, PGD 
Podnart in PGD Radovljica, kasneje pa še gasilci PGD Kropa, PGD Brezje, PGD 
Ljubno, PGD Kamna Gorica in PGD Podgora. Po prihodu na kraj dogodka je bila 
mizarska delavnica v prvem nadstropju ţe popolnoma v ognju, poţar je ţe prebil srešno 
kritino, razširjen pa je bil ţe tudi po celotnem nadstropju. Glede na situacijo so gasilci 
takoj pričeli z varovanjem stanovanjske hiše, ki je bila od gorečega objekta oddaljena le 
štiri metre. Nekaj minut kasneje so se z notranjimi napadi ţe lotili gašenja gorečega 
objekta, kar je predstavljalo zelo veliko nevarnost za gasilce v gorečem objektu. V 
pribliţno pol ure po prihodu je bil poţar lokaliziran, čez nekaj ur pa tudi dokončno 
pogašen. 
Glede na hitro intervencijo gasilcev ter zadostne količine pripeljane vode z gasilskimi 
vozili, so gasilci preprečili prenos poţara na stanovanjski objekt, v celoti so uspeli rešiti 
vozilo Unimog ki je bil v objektu, vse mizarske stroje v pritličju, prav tako jim je uspelo 
rešiti tudi vso ţivino ki je bila v objektu. 
Na intervenciji je sodelovalo osem gasilskih društev s 14-imi gasilskimi vozili in 93-imi 
gasilci. 
Prispevek zaradi poţara je bil objavljen tudi na večernih poročilih SVET na Kanalu A. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
Poţar na Sr. Dobravi. 22. april 2010. Poţar mizarke delavnice na Sr. Dobravi 1, 
sodelovalo je 25 naših članov, in sedem sosednjih društev, skupaj je tako sodelovalo 93 
gasilcev s 14 vozli. Pri akciji je sodeloval  poveljnik GZOR. 
Vir: 50 let PGD Srednja Dobrava 
 



 

 

 
 

Poţar na Sr. Dobravi 
Gorenjski glas, 28. 4. 2010 (Foto: Tina Dokl) 

 
Poţar na Sr. Dobravi. Zgorela mizarska delavnica. Srednja Dobrava - V poţaru, ki je 
izbruhnil v četrtek (22. aprila) zgodaj popoldne, je pogorela mizarska delavnica na 
Srednji Dobravi v občini Radovljica. Gasilci so dobili obvestilo, da gori ostrešje, ogenj pa 
se je hitro razširil v notranjost in uničil delavnico in stroje. Poleg tega je zgorel tudi hlev, 
v katerem ni bilo ţivine, tako da je gmotna škoda, ki je še niso ocenili, precejšnja, 
čeprav so gasilci PGD Dobrava hitro ukrotili poţar. Uradne ocene in vzroka poţara še 
ni. / M. G. 
Vir: Gorenjski glas, 28. 4. 2010  
 
 
Poţar v Lescah. 30. april 2010. Ob 1.15 so neznanci v Lescah v občini Radovljica 
zakurili kres, ki je bil pripravljen za kresovanje. Posredovali so gasilci PGD Lesce in 
Hlebce ter poţar pogasili. Iz našega društva je sodelovalo 7 gasilcev z vozilom GVC 
16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Lescah. 13. maj 2010. Ob 19.54 uri je zagorelo osebno vozilo v gozdičku blizu 
letališča v Lescah. Poţar so pogasili gasilci PGD Hlebce in PGD Lesce. Iz našega 
društva je na intervenciji sodelovalo 7 gasilcev z vozilom GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 



 

 

 
 

Na avtocesti gorel priklopnik 
Gorenjski glas, 21. 5. 2010 (Foto: Anka Bulovec) 

 
Poţar na Brezjah. Na avtocesti gorel priklopnik. / Brezje - V sredo zvečer je v bliţini 
viadukta na gorenjski avtocesti zagorelo tovorno vozilo. Na kraj so prihiteli kranjski in 
jeseniški poklicni gasilci ter prostovoljni gasilci iz Radovljice, ki so poţar pogasili. Po 
ugotovitvah kriminalistične komisije je poţar izbruhnil na priklopnem vozilu, kjer je 
zaradi predrte pnevmatike prišlo do pregrevanja. Ogenj je zajel priklopno vozilo in ga 
močno uničil, prav tako pa tudi tovor, medtem ko je vozniku pravočasno uspelo odpeti 
tovorno vozilo. Nazadnje so prazno prikolico s pomočjo dvigala naloţili na prikolico za 
prevoz gradbenih strojev in jo odstranili. Zaradi gašenja in odstranjevanja posledic 
poţara je bil avtocestni odsek med Brezjami in Radovljico pet ur zaprt za ves promet. 
Ranjenih ni bilo. 
Vir: Gorenjski glas, 21. 5. 2010  
 
 
Poţar na Brezjah. 24. maj 2010. Ob 17.50 se je izpod strehe stanovanjske hiše na 
Brezjah, valil dim. Gasilci PGD Brezje, Radovljica in Ljubno so na kraju ugotovili, da 
gorijo stare cunje. Ogenj so pogasili. Škode ni bilo. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 

 
 

Pomoč na Lancovem. 14. junij 2010. Ob 11.39 je na obreţju reke Save pod Radovljico 
oseba potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi nedostopnega terena so osebi nudili 
medicinsko pomoč reševalci NMP Radovljica in gasilci PGD Radovljica, ki so jo  po 
gozdni poti prenesli do reševalnega vozila. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Močne padavine v Radovljici in Lescah. 18. junij 2010. Včerajšnje močne padavine 
so povzročile tudi nekaj dela gasilcem iz GZOR, tako so ob 17.51 gasilci PGD 
Radovljica in PGD Lesce posredovali v Jelovški ulici ter na Trati in Alpski cesti v 



 

 

Lescah. V Radovljici in na Trati v Lescah so preprečili, da bi voda zalila kletne prostore 
na Alpski cesti v Lescah pa so iz kletnih prostorov izčrpali vodo. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 

 
Strela v Radovljici. 18. junij 2010. Ob 18.39 je na Linhartovem trgu v Radovljici udar 
strele poškodoval dimnik in streho večstanovanjske hiše. Gasilci PGD Radovljica in 
GARS Jesenice so odstranili poškodovani del dimnika in prekrili del strehe. Na tej 
intervenciji je bila tudi prvič v občini Radovljica uporabljena nova gasilska avto-lestev 
GARS Jesenice, za katero finančna sredstva prispeva tudi občina Radovljica. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Lescah. 20. avgust 2010. Ob 23.31 se je poslovno obrtni coni Veriga v Lescah 
v občini Radovljica iz enega od objektov valil gost dim. Gasilci so vstopili v objekt, zaprli 
dovod zemeljskega plina in elektrike. V peči so goreli obdelovanci, na katerih je bila 
plastika. Gasilci PGD Lesce, Radovljica, Hlebce in GARS Jesenice so pogasili ogenj v 
peči, pregledali prostore in jih temeljito prezračili. Iz našega društva je na intervenciji 
sodelovalo 6 gasilcev z vozilom GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Delovna nesreča na Poljšici. 24. september 2010. Včeraj se je pri kopanju jarka za 
meteorno kanalizacijo na Poljšici pri Podnartu zgodila delovna nesreča. Pri delih v jarku 
globokem 4m, se je na gospodarja vsula zemlja in ga zasula. Posredovali so gasilci 
PGD Podnart, PGD Radovljica in PGD Ljubno ter nujna medicinska pomoč. Kljub 
naporu, da so ponesrečenca kar najhitreje odkopali je ţal na kraju nesreče umrl. 
Ponesrečeni je bil aktiven član PGD Podnart, zato je bilo reševanje poleg fizičnega tudi 
psihično za gasilce zelo naporno. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar na Češnjici. 28. september 2010. Ob 20.03 je zagorelo v zidani garaţi poleg 
stanovanjske hiše v naselju Češnjica pri Kropi. Poţar, ki je uničil motorno kolo, dve 
kolesi, nekaj sodov orodja in desk so pogasili gasilci PGD Podnart , Radovljica in 
Ljubno. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 5000 eurov gmotne škode. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
Poţar na Češnjici. Češnjica - V torek (28. 9.) zgodaj zvečer je v Češnjici pri Kropi 
zagorela garaţa. Poţar je izbruhnil, potem ko je šestnajstletni domačin v garaţo parkiral 
kolo z motorjem. Ker je bilo kolo z motorjem parkirano v bliţino sena, se je to kasneje 
vnelo, ugotavljajo policisti. Poţar, ki je uničil motorno kolo, dve kolesi, nekaj sodov 
orodja in desk, so pogasili prostovoljni gasilci iz Podnarta, Radovljice in Ljubnega. Po 
nestrokovni oceni je nastalo za okoli pet tisoč evrov gmotne škode. / S. Š. 
Vir: Gorenjski glas, 4. 10. 2010  
 
 



 

 

Poţar v Radovljici. 27. oktober 2010. Ob 16.19 je zagorelo v kuhinji stanovanjske 
stavbe na Ljubljanski cesti v Radovljici zaradi pozabljene hrane na štedilniku. Poţar so 
pogasili in prezračili prostore gasilci PGD Radovljica, PGD Lesce in PGD Begunje na 
Gorenjskem. Ogenj je uničil kuhinjsko napo in kuhinjski element. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar na Brezjah. 3. november 2010. Ob 1.50 je zagorelo na več mestih v skladišču z 
bivalnim prizidkom v naselju Brezje v občini Radovljica. Ogenj, ki se je razširil na 
ostrešje in del skladišča, ki je sluţil kot bivalni prostor so pogasili gasilci PGD Brezje na 
Gorenjskem, Radovljica, Ljubno, Mošnje in Lesce. Iz objekta so rešili osebo in jo predali 
v nadaljnjo oskrbo reševalcem, pregledali prostore s toplotno kamero in odklopili plin. 
Vzrok poţara in višino gmotne škode še ugotavljajo pristojne sluţbe. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 

 
 

Na Brezjah je poţar izbruhnil sredi noči. (Foto: PGD Brezje) 
  
Poţar na Brezjah. Nekdanji podjetnik zanetil poţar. Prostovoljni gasilci Gasilske zveze 
Radovljica so iz gorečega objekta na Brezjah rešili 58-letnega nekdanjega podjetnika 
Gregorija Debelaka. 
Brezje – V torek okoli druge ure zjutraj je na Brezjah zagorelo skladišče oziroma del 
skladišča, ki je bil urejen kot bivalni prostor. Po ugotovitvah policije je poţar podtaknil 
58-letni domačin, ki začasno biva na Bledu. Moškega so gasilci rešili iz gorečega 
objekta, zaradi opeklin pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. Po naših podatkih gre 
za nekdanjega podjetnika Gregorija Debelaka, ki ga javnost najbolj pozna po tem, da 
mu je nekdanji trţiški ţupan Pavel Rupar zagrozil, da ga bo ustrelil v koleno. 
»Pri gašenju je sodelovalo 64 prostovoljnih gasilcev z Brezij, iz Radovljice, Ljubnega, 
Mošenj in Lesc, ki so se na kraj intervencije pripeljali z desetimi vozili. V bivalnem delu 
objekta je bilo več ţarišč poţara, največjo teţavo pa je gasilcem povzročal dostop do 
objekta, saj je ta ograjen, poleg tega pa gre za precej zapleteno stavbo, zato smo s 
teţavo našli pravi vhod v goreči prostor. Kot smo domnevali, smo v bivalnem delu našli 



 

 

eno osebo in jo odnesli na varno,« je povedal poveljnik Gasilske zveze Radovljica 
Janez Koselj. Zaradi poţara drugi objekti niso bili v nevarnosti. 
Gregorij Debelak je imel nekdaj uspešno gradbeno podjetje, ki pa je kasneje zašlo v 
velike teţave in ţalostno propadlo. Pred leti se je sprl s tedanjim trţiškim ţupanom 
Pavlom Ruparjem. Spor je bil menda tako hud, da naj bi Rupar prek direktorja 
Stanovanjske zadruge Gorenjske Francija Terana zagrozil Debelaku, da ga bo ustrelil v 
koleno. Zaradi izrečene groţnje je kranjsko sodišče Ruparja lani obsodilo na sedemsto 
evrov denarne kazni. 
Vir: Gorenjski glas, 5. 11. 2010  
 
 
Poţar v Radovljici. 13. november 2010. Ob 13.57 je zagorelo v kuhinji v bloku na 
Gradnikovi ulici v Radovljici. Gasilci PGD Radovljica, PGD Lesce in PGD Begunje so 
poţar na kuhinjskih elementih pogasili, stanovalko ki se je nadihala dimnih plinov pa so 
reševalci sluţbe NMP odpeljali v bolnico. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Radovljici. 22. november 2010. Danes ponoči ob 4:18, so gasilci PGD 
Radovljica prejeli obvestilo, da se kadi iz peči v bloku na Cankarjevi ulici v Radovljici. 
Na kraju je bilo ugotovljeno, da je prišlo do napake na kotličku grelne naprave. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Mošnjah. 27. november 2010. Ob 17.04 je zaradi nepravilnega odlaganja 
vročega pepela v kurilnici enostanovanjske hiše v Mošnjah, zagorelo. Gasilci PGD 
Mošnje, PGD Radovljica in PGD Brezje so poţar v kurilnici pogasili. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 

 
 

Poţar na ekološki kmetiji Porta 
Gorenjski glas, 10. 12. 2010 (Foto: Gorazd Kavčič) 

 



 

 

Poţar na Ovsišah. Na ekološki kmetiji Porta, kjer gospodarita Mimi in Marjan Fister, je 
ob koncu novembra zagorelo. Poţar jim je, kot ocenjujeta, povzročil za najmanj 
štirideset tisoč evrov škode. 
Ovsiše – »Prvič je zagorelo v četrtek, 22. novembra, ob pol enajstih zvečer, takrat je 
ogenj z gasilnim aparatom pogasil sin. Drugič je zagorelo dva dni kasneje, v četrtek, 24. 
novembra. Čez dan smo ţagali drva, dvajset minut pred osmo zvečer sem se odpravil v 
Podnart na vajo pevskega zbora. Ob osmih je ţena opazila ogenj v zgornjem nadstropju 
gospodarskega poslopja, ki ga uporabljamo predvsem za dopolnilno dejavnost,« se 
»črnih« novembrskih dni spominja Marjan in ob tem pohvali gasilce, ki so hitro prihiteli 
na pomoč in so tudi zasluţni, da se ogenj ni razširil na drvarnico, kjer je čez dvajset 
kubičnih metrov drv, pa na hlev in na hišo, ki je zelo blizu. 
In zakaj je zagorelo? »Mi smo trdno prepričani, da je ogenj nekdo podtaknil, vendar ne 
vemo, kdo naj bi to bil in zakaj bi to storil, saj smo z vsemi v dobrih odnosih in doslej 
tudi nismo prejeli nikakršne groţnje. Nekaj nas ob tem vendarle čudi in vznemirja. V 
zadnjih dveh letih sta nam s pašnika izginila dva električna pastirja in trije akumulatorji, 
lani nam je nekdo ukradel tudi dve kolesi,« pravi Marjan, ki je vesel, da obnova stavbe 
dobro napreduje – tudi po zaslugi solidarnosti, ki je na podeţelju vsaj ob nesrečah še 
vedno močna. Pomagajo jim sorodniki, sosedje in drugi vaščani, krajani drugih vasi, 
ekološki kmetje, tudi stranke, ki pri njih kupujejo ekološko pridelano hrano. Pihalni 
orkester Lesce, v katerem igrajo trije Fistrovi otroci, bo izkupiček enega od novoletnih 
koncertov namenil za obnovo stavbe. 
Ko smo se v sredo dopoldne mudili na kmetiji, so ţe pripravljali (»vezali«) les za 
ostrešje. »Če nam bo vreme naklonjeno, bo stavba v enem tednu pod streho. Prihodnje 
leto bomo v spodnjih prostorih uredili trgovinico za prodajo ekoloških pridelkov, prostore 
za predelavo mesa v mesne izdelke in prostor za mlin, v naslednjih letih pa zgoraj še 
dva apartmaja.« 
Na kmetiji Porta obdelujejo dva hektarja lastne in petnajst hektarjev najete kmetijske 
zemlje, gospodarijo s petnajstimi hektarji gozda, redijo goveda, ovce, prašiče, se 
ukvarjajo s turistično dejavnostjo, sprejemajo na obisk skupine otrok iz šol in vrtcev. Ţe 
deset let kmetujejo ekološko – brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev, mineralnih 
gnojil in gensko spremenjenih organizmov. Ekološko pridelano hrano (zelenjavo, moko, 
jajca …) prodajajo doma na kmetiji, na ekološki trţnici v Lescah in v trgovinici v 
Radovljici, imajo pa tudi svojo spletno stran, prek katere od konca maja do konca 
novembra tedensko obveščajo potrošnike, kaj vse je v zelenjavni košarici. Na kmetiji se 
tudi vse bolj uveljavlja partnersko kmetovanje, to pomeni, da se ţe pred začetkom 
pridelovalne sezone s stranko dogovorijo, koliko zelenjave na teden bo kupila. Apartma 
oddajajo pet let in je zlasti poleti dobro zaseden. »Gostje so zadovoljni, saj je naravno 
okolje lepo in tudi na kmetiji jim lahko marsikaj pokaţemo,« pravi Marjan. 
Vir: Gorenjski glas, 10. 12. 2010  
 
 
Poţar v Kamni Gorici. V petek, 17. decembra 2010 ob 16:52 uri je prišlo do poţara v 
stanovanjskem objektu in garaţi v Kamni Gorici. Poţar ki se je razvil na območju 
celotne garaţe v stanovanjskem objektu je uničil celoten inventar v garaţi, ter osebno 
vozilo Opel Vectra, ki je bilo prav tako parkirano v garaţi. Poţar se je ţe začel širiti 
skozi stopnišče v prvo nadstropje stanovanjske hiše, vendar je bil zaradi hitre 



 

 

intervencije lokaliziran na območje garaţe. Poţar so pogasili gasilci PGD Kamna 
Gorica, PGD Radovljica, PGD Podnart in PGD Kropa. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
Poţar v Kamni Gorici. Gorel avtomobil, a ga zaţgali / Kamna Gorica - V petek 
popoldne (17. 12.) je v Kamni Gorici v garaţi zagorel osebni avtomobil. Kot so kasneje 
ugotovili policisti, so lastniki k avtomobilu pristavili električni grelec, ker je bilo vozilo 
zamrznjeno. To naj bi tudi povzročilo poţar, v katerem je bil poškodovan avtomobil in 
tudi del garaţe. Škode je za okoli petnajst tisoč evrov. 
Vir: Gorenjski glas, 23. 12. 2010  
 
 
Poţar v Podnartu. V nedeljo, 19. decembra 2010 ob 16:25 uri, so bili gasilci obveščeni, 
da v Podnartu 45 gori drvarnica in stanovanjska hiša. Po prihodu na kraj poţara je bila 
drvarnica ţe v polno razvitem poţaru, ogenj pa se je ţe razširil na leseno stanovanjsko 
hišo, ki je bila od gorečega objekta oddaljena 1,5 metra. Gasilci so se takoj osredotočili 
na gašenje stanovanjskega objekta, takoj zatem pa so se usmerili še na gašenje 
drvarnice. Po pregledu objekta s termo kamero je bilo ugotovljeno, da se poţar po 
enem od vogalov stanovanjske hiše širi tudi v notranjosti stene. Zato so izrezali še 
steno in poţar v notranjosti pogasili. Glede na razseţnost poţara, je bila vloga gasilcev 
in hiter prihod na kraj dogodka odločilna da se je obvarovala lesena stanovanjska hiša. 
Odziv gasilcev je bil v petih minutah po prejetem obvestilu, prihod na kraj dogodka pa v 
osmih minutah po prejetem obvestilu. Na intervenciji so sodelovali gasilci PGD Podnart, 
PGD Radovljica, Ljubno ter Kropa. Vsega skupaj pa je na intervenciji sodelovalo 48 
gasilcev z devetimi gasilskimi vozili. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
Poţar v Podnartu. Zakaj je zagorela lopa? / Podnart - V nedeljo popoldne (19. 12.) je v 
Podnartu do tal zgorela lesena lopa, v kateri je bilo poljedelsko orodje, starejši moped in 
drva. Lastnica je škodo ocenila na okoli tri tisoč evrov. Policisti še ugotavljajo, zakaj je 
zagorelo. / S. Š. 
Vir: Gorenjski glas, 23. 12. 2010  
 
 
Travniški poţar v Begunjah. 1. januar 2011. Ob 17.59 je v Begunjah na Gorenjskem,  
zagorelo na travniku. Gasilci PGD Begunje in PGD Hlebce so ogenj pogasili. O škodi ne 
poročajo. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar na Sp. Dobravi. 24. januarja 2011. Dimniški poţar na Sp. Dobravi 5 pri 
Petrovcu. Sodelovalo  7 članov in poveljnik GZOR. 
Vir: 50 let PGD Srednja Dobrava 
 
 



 

 

Travniški poţar v Lescah. 9. marec 2011. Ob 16.34 so posredovali gasilci PGD Lesce 
in PGD Hlebce v Lescah, Roţna dolina, kjer je zadaj za podjetjem Ţito Gorenjka 
zagorela trava in podrast. Gasilci so poţar v naravnem okolju pogasili. Iz našega 
društva je na intervenciji sodelovalo 6 gasilcev z GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Travniški poţar v Kamni Gorici. 9. april 2011. Poţar v naravi v Kamni Gorici (Zjavka), 
sodelovalo 10 članov. 
Vir: 50 let PGD Srednja Dobrava 
 
Travniški poţar v Kamni Gorici. V soboto popoldne (9. 4.) je na gozdni poseki nad 
Kamno Gorico ogenj ušel izpod nadzora in se razširil. Poţar na površini 7500 
kvadratnih metrov so pogasili prostovoljni gasilci iz Podnarta, Kamne Gorice, Ljubnega, 
Radovljice, Srednje Dobrave in Lancovega. / S. Š. 
Vir: Gorenjski glas, 12. 4. 2011  
 
 
Poţar v Elanu v Begunjah. 13. april 2011. Ob 10.33 je v Elan Begunje zagorelo v 
ventilacijski cevi. Posredovala je gasilska enote Elana, ki je poţar pogasila. Na kraj 
poţara pa so prispeli tudi gasilci PGD Radovljica in PGD Hlebce. Sledil je preklic 
intervencije. Iz PGD Hlebce je sodelovalo 5 gasilcev z GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar na Zgoški Ravni. 29. april 2011. Poţar lovske koče na Zgoški Ravni, sodelovalo 
9 članov. 
Vir: 50 let PGD Srednja Dobrava 
 
 
Travniški poţar v Radovljici. 25. maj 2011. Ob 11.31 je na relaciji Radovljica–Globoko 
v občini Radovljica muzejski vlak zaneti travniški poţar. Ogenj, ki je zagorel na različnih 
mestih v skupni velikosti okoli 0.8 hektarja so pogasili gasilci PGD Radovljica, Lesce, 
Mošnje, Hlebce, in Begunje na Gorenjskem. Iz našega društva so na intervenciji 
sodelovali 4 gasilci z GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Neurje na cesti Mišačah. 7. junij 2011. Odstranjevanje podrtega drevesa na cesti 
Mišače - Globoko zaradi neurja, sodelovalo 13 članov 
Vir: 50 let PGD Srednja Dobrava 
 
  
Poţar v Lescah. 21. julij 2011. Ob 12.43 je zagorelo v zabojniku za odlaganje 
industrijskih odpadkov v podjetju Regeneracija na Alpski cesti v Lescah, občina 



 

 

Radovljica. Gasilci PGD Lesce, PGD Radovljica in PGD Hlebce so ogenj v zabojniku 
pogasili. Iz našega društva je na intervenciji sodelovalo 6 gasilcev z GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar na Šobcu pri Lescah. 8. avgust 2011. Ob 14.27 je v avtokampu Šobec pri 
naselju Lesce v občini Radovljica gorel lesen bungalov. Gasilci PGD Lesce, Radovljica 
in Hlebce so nasilno vstopili v zaklenjen bungalov in poţar pogasili. Iz našega društva je 
na intervenciji sodelovalo 7 gasilcev z GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
Poţar v Lescah. 16. avgust 2011. Ob 19.42 je zagorel zabojnik na Vrtači v občini 
Radovljica. Gasilci PGD Lesce in PGD Hlebce so poţar pogasili, zabojnik pa je uničen. 
Iz našega društva je na intervenciji sodelovalo 7 gasilcev z GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Prometna nesreča na cesti Hlebce-Begunje. 21. avgust 2011. Ob 0.38 se je osebno 
vozilo zaletelo v električni drog na cesti Hlebce–Begunje, občina Radovljica. Gasilci 
GARS Jesenice in PGD Hlebce so kraj poţarno zavarovali vozilo postavili na kolesa, 
odklopili akumulator očistili cesto, pomagali elektro podjetju pri pritrditvi električnega 
droga ter razsvetlili cesto. Iz našega društva je na intervenciji sodelovalo 12 gasilcev z 
GVC 16/15 in GVM. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Lescah. 24. avgust 2011. Ob 9.29 ja zagorel zabojnik za papir pri vrtcu v 
Lescah. Ob 9.35 je sledil preklic intervencije za naše društvo. V pripravljenosti v 
gasilskem domu sta bila 2 gasilca. Poţar so pogasili gasilci PGD Lesce. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Lescah. 30. avgust 2011. Ob 13.42 je na Finţgarjevi ulici v Lescah, občina 
Radovljica, gorela vsebina zabojnikov za smeti. Ogenj, ki je uničil tri zabojnike in del 
lesene ograje so pogasili gasilci PGD Lesce in Hlebce. Iz našega društva je na 
intervenciji sodelovalo 5 gasilcev z GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Lescah. 1. september 2011. Ob 11.34 so v Deţmanovi ulici v Lescah, občina 
Radovljica, posredovali gasilci PGD Lesce, kjer je zagorelo v zabojniku za papir. Gasilci 
so poţar pogasili. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Hlebce, vendar njihova pomoč ni bila 
potrebna. Iz našega društva so bili pripravljeni na izvoz 4 gasilci z vozilom GVC16/15, 
ko je sledil preklic intervencije. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 



 

 

 
Poţar na Brezjah. 1. januarja 2012 ob 2:23 zjutraj so zagoreli zabojniki za smeti in 
priročno orodje na parkirišču na Brezjah. Poţar v katerem sta zgorela dva zabojnika, 
priročno orodje in telefonska govorilnica so pogasili gasilci PGD Brezje, PGD Radovljica 
in PGD Ljubno. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Radovljici. Poţar v garaţi. / Radovljica - V sredo zvečer (4. januarja) je 
zagorelo v kletni garaţi stanovanjske hiše v okolici Radovljice. Policisti so ugotovili, da 
sta 25- in 26-letna moška v garaţi popravljala osebni avtomobil. Pri tem se je vnel 
bencin na motorju. Ogenj se je nato razširil tudi na kompresor. V poţaru je nastalo za 
okoli tri tisoč evrov škode. / S. Š. 
Vir: Gorenjski glas, 6. 1. 2012  
 
 
Poţar v Zapuţah. 5. januar 2012. Ob 18.34 je v naselju Zapuţe v občini Radovljica v 
garaţi stanovanjskega objekta zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Begunje, 
Radovljica in Hlebce so poţar na osebnem vozilu in v garaţi stanovanjske hiše pogasili. 
V poţaru se je poškodovala ena oseba. Iz našega društva je na intervenciji sodelovalo 
8 gasilcev z vozilom GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Kropi. 18. januar 2012. Ob 17.15 je zagorelo v stanovanju v tretjem nadstropju 
stanovanjskega bloka v Kropi v občini Radovljica. Intervenirali so gasilci PGD Kropa, 
Radovljica, Podnart in GARS Jesenice in poţar pogasili. Ogenj je dodobra uničil 
dvosobno stanovanje in opremo v prostorih. Dve osebi sta se zastrupili z ogljikovim 
monoksidom. Oskrbeli so ju reševalci NMP. Vzrok poţara in višina gmotne škode še 
nista znana. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 

 
 

Poţar v 3. nadstropju 
Gorenjski glas, 20. 1. 2012 (Foto: PGD Radovljica) 



 

 

 
Poţar v Kropi. Ognjeni zublji uničili stanovanje. / V torek (18. 1.) je v Kropi zagorelo 
stanovanje v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka. 
Kropa - V torek malo po peti uri popoldne so bili gasilci obveščeni o poţaru, katerega 
točen vzrok še ni znan. »Po prvih ugotovitvah je zagorelo v okolici kamina, poţar pa se 
je hitro razširil na celotno dnevno sobo, od tam pa še v spalnico in kuhinjo. Poţar je bil 
opaţen šele, ko se je lastnik vrnil domov in je bil ţe precej razširjen,« je povedal 
poveljnik Gasilske zveze občine Radovljica in vodja intervencije Janez Koselj in 
pojasnil, da je stanovanje v celoti uničeno, zaradi dima in visokih temperatur pa je 
poškodovano tudi stopnišče v tretjem in četrtem nadstropju ter stanovanje v četrtem 
nadstropju. Lastnik stanovanja je o poţaru obvestil Regijski center za obveščanje v 
Kranju, na kraj pa so prišli gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz Krope, Radovljice in 
Podnarta, aktivirani so bili tudi jeseniški poklicni gasilci, ki so na kraj poţara prispeli z 
avtolestvijo. »Najprej je bila na kraju poţara domača enota PGD Kropa, ki je na kraj 
prispela v štirih minutah po prejetem obvestilu o poţaru. Prvi ukrepi so bili usmerjeni v 
odvod dima s stopnišča, saj je ta onemogočal umik stanovalcev iz četrtega nadstropja. 
S prihodom preostalih enot se je hkrati začelo gašenje poţara in reševanja stanovalcev, 
ki so jih pregledali in oskrbeli reševalci, saj je pri dveh prišlo do laţje zastrupitve z 
dimom,« je še dodal Koselj. Poţar je bil lokaliziran v slabih dvajsetih minutah po prihodu 
prve enote, hkrati pa je bil vzpostavljen tudi nadzor nad celotnim objektom, ki je bil 
preventivno še enkrat pregledan. Do dokončne pogasitve poţara in prezračenja objekta 
so stanovalci, ki so jih gasilci umaknili iz objekta, počakali na prostem, nato pa so se 
lahko vrnili v stanovanja. Na intervenciji je skupno sodelovalo dvainštirideset gasilcev z 
desetimi vozili, reševalci z Bleda in iz Radovljice ter radovljiški policisti, ki so po 
zaključku opravili ogled kraja dogodka. / Tjaša Krţišnik 
Vir: Gorenjski glas, 20. 1. 2012  
 
 
Travni poţar v Lescah. 15. februar 2012. Ob 17.29 je ob ţelezniški progi v Lipcah v 
občini Radovljica gorela trava in grmičevje. Gasilci PGD Lesce in Hlebce so pogasili 
poţara na dveh lokacijah skupne površine pribliţno štiri hektare. Iz našega društva so 
na intervenciji sodelovali 4 gasilci z vozilom GVC 16/15 in 4 gasilci z vozilom GVM. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar na Posavcu. 13. marca 2012 zvečer je na Posavcu zagorelo v kurilnici 
stanovanjskega objekta. Zagorelo je zaradi napake na gorilcu. Poţar so pogasili gasilci 
PGD Ljubno, PGD Brezje in PGD Radovljica. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Travniški poţar v Lescah. 13. marca 2012 zvečer je prišlo do poţara v naravi ob poti 
med Šobčevim bajerjem in Lescami. Manjši poţar so pogasili gasilci PGD Lesce, PGD 
Hlebce in PGD Radovljica. Gasilci PGD Begunje so bili v pripravljenosti. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 



 

 

 
Poţar v Vrbnjah. 16. marec 2012. Ponoči je zagorela streha ob dimniku na seniku v 
naselju Vrbnje. Ogenj, ki je uničil nekaj kvadratnih metrov strehe, so pogasili gasilci 
PGD Radovljica, PGD Lesce, PGD Hlebce, PGD Begunje in PGD Brezje. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
 
Poţar v Hrašah. 1. aprila 2012 ob 2.08 je v kraju Hraše zagorel hlev. Ogenj je zajel 
celotno gospodarsko poslopje. Gospodarsko poslopje 14×12 metrov je uničeno, ravno 
tako delovni stroji in kmetijska mehanizacija. V hlevu sta bili dve kravi, ki pa so ju gasilci 
nepoškodovani rešili. Na stanovanjski hiši, ki se drţi gospodarskega objekta je zgorel 
del ostrešja. V nobenem objektu ni bilo ljudi. Prisotna  društva: PGD Lesce, Radovljica, 
Hlebce, Begunje na Gor., Brezje, Kropa, Zabreznica. 
Vir: http://www.gzor.si/category/intervencije/ 
 
Poţar v Hrašah. Rdeči petelin je bil ţivahen. / Hraše - Minuli konec tedna so imeli 
gasilci po Gorenjskem obilico dela. Najbolj so se namučili prostovoljni gasilci iz društev 
Hlebce, Lesce, Radovljica, Begunje, Kropa in Brezje, ki so se v nedeljo spopadli s 
poţarom hleva v Hrašah. Ogenj je zajel in uničil celotno gospodarsko poslopje, prav 
tako delovne stroje in kmetijsko mehanizacijo. V hlevu sta bili dve kravi, ki so ju gasilci 
še pravočasno rešili. Ogenj se je s hleva preselil tudi na del ostrešja stanovanjske hiše, 
ki se drţi gospodarskega objekta. Ranjenih ni bilo. / S. Š. 
Vir: Gorenjski glas, 3. 4. 2012  
 
 
Poţar v Lescah. 6. april 2012. Ob 19.00 je na Alpski cesti v Lescah, občina Radovljica, 
zagorel zapuščen stanovanjski objekt, velik 10m x 8m. Gasilci PGD Hlebce, Lesce, 
Radovljica, Brezje na Gorenjskem, Kropa in Begunje na Gorenjskem so poţar, ki je 
objekt v celoti uničil, pogasili. Višina materialne škode ni znana. Iz našega društva je na 
intervenciji sodelovalo 9 gasilcev z GVC16/15 in GVM. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
Poţar v Lescah. 8. april 2012. Ob 0.31 je gorel kozolec v Roţni dolini v Lescah, občina 
Radovljica. Gasilci PGD Lesce, Radovljica, Begunje in Hlebce so seno in tramove 
pravočasno pogasili. Iz našega društva je na intervenciji sodelovalo 11 gasilcev z 
GVC16/15 in osebnimi vozili. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
Trije poţari v Lescah. Rdeči petelin se je trikrat zbudi. / Lesce - Leški gasilci in njihovi 
kolegi v okolici so imeli v zadnjih dneh precej dela.  
V četrtek (5. april) je na njihovem območju zagorelo kar dvakrat. Pribliţno četrt pred 
enajsto dopoldne je poţar zajel vrtno lopo na Poljski cesti. Policisti vzrok poţara še 
ugotavljajo, vse pa kaţe na nameren poţig. Ogenj so pogasili prostovoljni gasilci iz Lesc 
in Radovljice. Škode je bilo za okoli 2.500 evrov.  



 

 

Zvečer, bilo je okoli 19. ure, je zagorel še zapuščen stanovanjski objekt na Alpski cesti. 
Poţar, ki je objekt v celoti uničil, so ukrotili prostovoljni gasilci iz Lesc, Radovljice, 
Hlebcev, Brezij, Krope in Begunj. Gmotna škoda ni znana.  
V nedeljo (8. 4.) kmalu po polnoči pa je zagorel kozolec v Roţni dolini. Gasilci PGD 
Lesce, Radovljica, Begunje in Hlebce so seno in tramove še pravočasno pogasili. 
Vir: Gorenjski glas, 10. 4. 2012  
 
 
Poţar v Lescah. 6. maj 2012. Ob 21.18 je na Begunjski cesti v Lescah, občina 
Radovljica, zagorela lesena streha obzidja pokopališča. Ogenj, ki je uničil pribliţno dva 
kvadratna metra lesene strehe, so pogasili gasilci PGD Lesce, Hlebce in Radovljica. Iz 
našega društva je na intervenciji sodelovalo 10 gasilcev z GVC16/15 in GVM. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Dvorski vasi. 15. maj 2012. Ob 18.52 je zagorelo v masaţnih prostorih hotela 
v Dvorski vasi, občina Radovljica. Gasilci PGD Hlebce, Radovljica in Begunje so poţar 
pogasili, prezračili prostore ter iznesli oţgano opremo. Iz našega društva je na 
intervenciji sodelovalo 4 gasilcev z GVC16/15, 2 z osebnimi vozili, 1 član v 
pripravljenosti v gasilskem domu. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Lescah. 22. maj 2012. Ob 19.33 je na Alpski cesti v Lescah, občina Radovljica, 
v lesenem objektu zagorel jogi vloţek. Še pred prihodom gasilcev so policisti goreč jogi 
odstranili iz objekta, kjer so ga nato gasilci PGD Lesce in PGD Hlebce pogasili. Iz 
našega društva je na intervenciji sodelovalo 7 gasilcev z GVC16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Lescah. 27. maj 2012. Ob 23.38 je zagorela navlaka na podstrešju 
gospodarskega poslopja, ki je del starejše stanovanjske hiše na Begunjski cesti v 
Lescah, občina Radovljica. Poţar, ki je poškodoval tla podstrešja so gasilci PGD 
Hlebce, PGD Lescein PGD Radovljica pogasili, prezračili prostore in s toplotno kamero 
pregledali poţarišče. Vzrok poţara ni znan. Iz našega društva je na intervenciji 
sodelovalo 12 gasilcev z GVC 16/15 in osebnimi vozili. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
Neznana lokacija. 22. 6. 2012. Na polju je zagorela lesena lopa v velikosti pribliţno 3x4 
metre. Poţar so gasilci pogasili. V poţaru je bila lopa uničena. Iz našega društva je na 
intervenciji sodelovalo 6 gasilcev z GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Lescah (Trgos). 27. 6. 2012. Okoli enih zjutraj je zagorela Majdnekova hiša 
(skladišče Trgos) v Lescah. Ogenj je, kljub hitremu ukrepanju gasilcev, zajel celotno 



 

 

ostrešje in ga v celoti uničil. Prav tako so uničena skladišča v zgornjem delu. Nastala je 
velika materialna škoda. V intervenciji so sodelovali PGD Hlebce, PGD Lesce, PGD 
Radovljica, PGD Begunje, PGD Brezje ter GB Kranj. Iz našega društva je sodelovalo 8 
gasilcev z GVC 16/15 in GVM. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 

 
 

Poţar v starem Majdneku – d. Trgos 
Gorenjski glas, 29. 6. 2012 (Foto: GZ Radovljica, Simon Šubic) 

 
Poţar v Lescah (Trgos). V sredinem poţaru v skladišču podjetja Trgos v Lescah je 
menda nastalo za dva milijona evrov škode. 
Lesce - V noči na sredo, nekaj minut pred 1. uro zjutraj, je v skladiščnih prostorih 
blejskega podjetja Trgos v Lescah izbruhnil poţar, ki je za seboj pustil ogromno 
premoţenjsko škodo. Policija ocenjuje, da je škode za okoli pol milijona evrov, medtem 
ko lastnik Trgosa Stane Pokljukar ocenjuje, da je nastala škoda precej večja - okoli dva 
milijona evrov. Vzrok poţara policija še ugotavlja, po Lescah pa se šušlja, da je ogenj 
podtaknila roka poţigalca. 
Policijska uprava Kranj pojasnjuje, da so bili v sredo okoli 0.50 obveščeni, da je v 
Lescah zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja, v katerem so tudi skladiščni prostori 
podjetja Trgos, ki se ukvarja s prodajo zaščitnih oblek in druge zaščitne opreme. »Poţar 
nam je vzel vse zaloge, ničesar nam ni uspelo rešiti. Škoda je ogromna, mislim, da okoli 
dva milijona evrov,« je naslednje dopoldne, ko so gasilci krotili še manjša ţarišča 
poţara, povedal lastnik Trgosa Stane Pokljukar. 
»Po prejemu poziva na pomoč je prva gasilska ekipa k Majdneku, kjer je gorelo 
gospodarsko poslopje, prišla v treh minutah. Poţar je bil ţe tedaj povsem razvit, saj je 
ogenj ţe prebil ostrešje, kar nakazuje, da so poţar sosedje pozno opazili,« je razloţil 
Matej Brus, poveljnik Prostovoljno gasilskega društva Lesce. V intervenciji, ki jo je vodil 
podpoveljnik Gasilske zveze Radovljica Jonas Sotler, je sodelovalo 60 gasilcev iz 
gasilskih društev Lesce, Radovljica, Brezje, Hlebce in Begunje, z gasilsko lestvijo pa so 
jim pomagali tudi poklicni gasilci iz Kranja. »Gašenje je bilo zelo zahtevno, saj je v 
skladišču gorela raznotera zaščitna oprema iz blaga, plastike, gume in silikona. 
Skladišče je skoraj v celoti pogorelo, ohranili pa smo severni del skladišča in 



 

 

vulkanizersko delavnico, ki tudi obratuje v omenjenem gospodarskem poslopju,« je 
pojasnil Brus. 
Gre za drugi poţar večjih razseţnosti letos na območju Lesc in okolice (pred meseci je 
pogorelo gospodarsko poslopje v Hrašah), precej več kot lani pa je bilo manjših 
poţarov. Vsaj nekatere med njimi naj bi nekdo podtaknil. »Tokratna intervencija je bila 
ţe enaintrideseta letos v Lescah z okolico, medtem ko smo lani imeli vsega skupaj 28 
intervencij. Za kar nekaj letošnjih poţarov raznih ut, lop in zabojnikov vzroka poţara 
niso ugotovili, zato bi lahko tudi domnevali, da jih je nekdo podtaknil,« pojasnjuje Brus. 
Na vprašanje, ali je bil morda podtaknjen tudi poţar v sredo, kakor nekateri ţe ugibajo, 
poveljnik leških gasilcev odgovori, da bo pravi odgovor na to morala podati policija. 
»Vzrok poţara še ugotavljamo oziroma čakamo še na rezultate analize forenzičnega 
laboratorija,« je odgovoril Leon Keder, tiskovni predstavnik PU Kranj. Potrdil je, da se je 
na območju občine Radovljica v zadnjem času povečalo število manjših poţarov, za 
katere policisti niso uspeli odkriti vzroka za nastanek. / Simon Šubic 
Vir: Gorenjski glas, 29. 6. 2012  
 
Poţar v Lescah (Trgos). Poţar naj bi podtaknil dvajsetletni domačin. / Policisti so 
dvajsetletnega Leščana kazensko ovadili, da je 27. junija sredi noči podtaknil poţar v 
skladiščnih prostorih Trgosa v Lescah. Rdeči petelin je tedaj povzročil za 850 tisoč 
evrov škode. 
Lesce - Govorice, da je poţar, ki je v noči na 27. junij popolnoma uničil skladiščne 
prostore podjetja Trgos v Lescah, podtaknila človeška roka, so se, kot kaţe, izkazale za 
pravilne. Na Policijski upravi Kranj so namreč potrdili našo informacijo, da so zaradi 
utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poţiga podali kazensko ovadbo zoper 
dvajsetletnika iz Lesc, ki mu tako grozi od enega do osem let zapora, če bo seveda 
kranjsko toţilstvo vloţilo obtoţbo. V podtaknjenem poţaru je po uradni oceni policije 
nastalo za 850 tisoč evrov gmotne škode. 
V noči na 27. junij, kmalu po polnoči, so zagoreli skladiščni prostori blejskega podjetja 
Trgos v Lescah. Kot je tedaj pojasnjeval lastnik podjetja Stane Pokljukar, je poţar poleg 
poslopja uničil tudi vse njihove zaloge zaščitnih oblek in druge zaščitne opreme. Ker so 
poţar opazili dokaj pozno, je bil ta ob prihodu gasilcev ţe povsem razvit in okoli 60 
gasilcev iz gasilskih društev Lesce, Radovljica, Brezje, Hlebce in Begunje, ki so jim z 
gasilsko lestvijo na pomoč priskočili tudi poklicni gasilci iz Kranja, se je moralo kar 
pošteno potruditi, da so ga ukrotili in pred uničenjem obvarovali vulkanizersko 
delavnico, ki obratuje v istem objektu. 
Ţe takoj po poţaru so se po Lescah razširile govorice, da je bil na delu poţigalec, ki naj 
bi bil kriv tudi za številne druge poţare raznih ut, lop, zabojnikov. Teh je bilo namreč 
letos precej več kot v preteklih letih. Policisti so prepričani, da je vsaj za poţar 
skladiščnih prostorov Trgosa kriv dvajsetletni domačin, za katerega naši viri trdijo, da je 
bil v preteklosti celo operativni gasilec v sosednji občini, sedaj pa je menda podporni 
član leških gasilcev. Te informacije v PGD Lesce niso ţeleli potrditi, niti niso komentirali 
kazenske ovadbe zoper domnevnega poţigalca. Iz dobro obveščenih gasilskih krogov 
sicer prihaja ugotovitev, da tudi, če je ovadeni dvajsetletnik res podtaknil poţar v Trgosu 
in zanetil še nekaj drugih manjših poţarov, ne more biti krivec za vse nepojasnjene 
poţare, s katerimi so se gasilci na območju Lesc in okolice spopadali v tem letu. Na 



 

 

delu naj bi bila tako vsaj dva poţigalca ali pa kar skupina poţigalcev, del katere bi lahko 
bil tudi ovadeni dvajsetletnik iz Lesc. / Simon Šubic 
Vir: Gorenjski glas, 24. 10. 2012*  
 
 
Poţar v Lescah. 17. julij 2012. Ob 8.44 je zagorela stara smreka na poti iz Šobca proti 
Lescam. Gasilci PGD Lesce in PGD Hlebce so poţar pogasili. Iz našega društva so 
sodelovali 4 gasilci z GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar na Zgoši. 3. avgust 2012. Ob 15.13 je na dvorišču industrijskega objekta na 
Zgoši, občina Radovljica, zaradi reakcije epoksi smole, zagorela plastična posoda. 
Gasilci PGD Begunje, PGD Hlebce in PGD Radovljice ter poveljnik GZ Radovljica so 
poţar pogasili. Gasilci so pregledali s termokamero tudi ostale prostore in posode ter 
ugotovili, da se pregrevajo tudi ostale posode. Delavci industrijskega obrata bodo 
deţurali preko noči. O tem so obveščene pristojne sluţbe. Iz našega društva so 
sodelovali 4 gasilci z GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Zalit podvoz v Radovljica. 5. november 2012. Ob 6.18 je meteorna voda zalila podvoz 
pod AC na cesti Radovljica - Nova vas. Obveščeno je bilo CP Kranj, ki je podvoz zaprlo. 
Po celotni občini so gasilci PGD Brezje, Hlebce, Mošnje, Lesce, Radovljica, Lancovo, 
Podnart, Kropa postavljali protipoplavne vreče in v Lancovem, Podnartu, Ovsišah črpali 
vodo iz 65 poplavljenih objektov. Zaradi poplavljenega cestišča je bilo zaprtih več cest. 
Po umiku vode je bilo poškodovanih več cest in dva mostova preko Save. Iz našega 
društva je na večih mestih sodelovalo 5 gasilcev z vozilom GVM in prikolico. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Radovljici. 18. december 2012. Poţar so podtaknili. / Radovljica - Kriminalisti 
in policisti so na Poljski poti v Radovljici obravnavali poţar lesene lope, za katerega 
sumijo, da ga je nekdo podtaknil v torek okoli 22.30. Lopa je v celoti zgorela, pri tem pa 
je nastalo za tri tisoč evrov gmotne škode. Policisti za storilcem še poizvedujejo, pri tem 
pa prosijo morebitne priče, ki bi znale povedati karkoli uporabnega o poţaru, da to 
sporočijo najbliţji policijski postaji ali pokličejo na interventno številko 113. / A. Š. 
Vir: Gorenjski glas, 23. 12. 2012  
 
 
Poţar v Radovljici. 4. januar 2013. Ob 22.32 se je v stanovanju stanovanjskega bloka 
v Cankarjevi ulici v Radovljici ţgala pozabljena hrana na štedilniku. Zbudili smo 
stanovalko in odstavili posodo z zaţgano hrano s štedilnika, ter prezračili prostore. 
Posredovali smo gasilci iz PGD Radovljica, Lesce in Begunje.  
Vir: gasilci-radovljica.si 
 



 

 

 
Poţar na Lancovem. 6. januar 2013. Ob 20.33 je zagorel večji lesen objekt ob 
stanovanjski hiši na Lancovem v občini Radovljica. Gasilci PGD Lancovo, Radovljica, 
Podnart, Kamna Gorica, Lesce in Hlebce so poţar na lesenem objektu pogasili. 
Obvarovali so bliţnjo stanovanjsko hišo. Iz našega društva je na intervenciji sodelovalo 
10 gasilcev z vozilom GVC 16/15 in GVM. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Poţar v Radovljici. 9. januar 2013. Ob 21.52 je v bliţini ţelezniške proge pod 
Triglavsko cesto v Radovljici zagorela vrtna lopa. Ogenj je lopo uničil, poškodovan pa je 
bil tudi drog električne napeljave v bliţini gorečega objekta. Poţar smo pogasili gasilci 
PGD Radovljica, Lesce in Begunje. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Ovsišah. 16. februar 2013. Ob 16.47 je v kraju Ovsiše v občini Radovljica v 
kurilnici stanovanjske hiše gorela izolacija zalogovnika vode na peči centralne kurjave.  
Poţar smo pogasili gasilci PGD Radovljica, Podnart in Ljubno. Poškodovana sta 
zalogovnik in peč centralne kurjave. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar avtomobila v Lescah. 24. februar 2013. Ob 5.39 je na parkirišču Hraške ulice v 
Lescah, občina Radovljica, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Lesce in Hlebce so poţar 
pogasili in odklopili akumulator na vozilu. Iz našega društva so na intervenciji sodelovali 
4 gasilci z vozilom GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Travniški poţar v Lescah. 17. april 2013. Gasilci PGD Radovljica in Lesce smo 
pogasili gorečo travo v izmeri cca 100 kvadratnih metrov. Gorelo je ob cesti Merkur-
Kropa. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Radovljici. 18. april 2013. Zagorela lesena lopa. / Radovljica - V petek le nekaj 
minut pred polnočjo je ob Poljski poti v Radovljici zagorela lesena lopa. Ogenj je lopo v 
celoti uničil. Poţar so pogasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Radovljica in 
Lesce ter prekopali teren. 
Vir: Gorenjski glas, 25. 4. 2013  
 
 
Poţar v Radovljici. 20. april 2013. Na travniku ob ţeleznici v Radovljici se je iz 
neznanega razloga vţgala vrtna lopa. Poţar smo pogasili gasilci PGD Radovljica in 
Lesce. 



 

 

Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Radovljici. 25. april 2013. Ob ţelezniški progi Radovljica - Lesce je zagorela 
vrtna lopa. Ogenj smo pogasili gasilci PGD Radovljica in Lesce. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Lescah. 5. maj 2013. Ob 4.23 so na Boštjanovi ulici v Lescah, gasilci PGD 
Lesce, PGD Radovljica in PGD Hlebce pogasli poţar manjše vrtne lope. Iz našega 
društva je na intervenciji sodelovalo 6 gasilcev z vozilom GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
Poţar v Lescah. V Lescah je v nedeljo zjutraj zagorela vrtna lopa. / Lesce – V nedeljo 
okoli pol petih zjutraj je v Lescah spet skrivnostno zagorela lesena vrtna lopa, pribliţno 
petdeset metrov oddaljena od stanovanjske hiše. Poţar so pogasili prostovoljni gasilci iz 
Lesc, Radovljice in Hlebc. Ker gre za novega iz serije skrivnostnih poţarov vrtnih lop, ki 
gasilce z Lesc in Radovljice zaposlujejo ţe od konca leta 2011, so se znova pojavila 
ugibanja, ali je na delu poţigalec. Poročali smo ţe, da so policisti oktobra lani kazensko 
ovadili domnevnega 20-letnega poţigalca iz Lesc, ki naj bi bil med drugim krivec za 
veliki poţar gospodarskega objekta podjetja Trgos Bled v središču Lesc, v katerem je 
nastalo za več sto tisoč evrov škode. Ţe tedaj so do nas tudi iz gasilskih logov prišli 
namigi, da je v Lescah na delu skupina piromanov. Kakorkoli ţe, medtem ko so prejšnji 
poţari vzniknili na vrtnih lopah sredi njiv, je tokrat zagorelo ţe zelo blizu naselja. / Simon 
Šubic 
Vir: Gorenjski glas, 7. 5. 2013  
 
 
Poţar v Radovljici. 27. maj 2013. Na vrtovih pod Radovljico je zagorela vrtna lopa. 
Gasilci PGD Radovljica in Lesce smo poţar pogasili, ter nudili razsvetljavo policiji ki je 
opravila ogled poţarišča. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Radovljici. 30. maj 2013. V stanovanjskem objektu na ul. Staneta Ţagarja se 
je vţgala klimatska naprava. Poţar je ţe pogasil lastnik sam, gasilci smo pregledali 
okolico s termo kamero. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar na Dobrem Polju. 16. avgust 2013. Ob 7.14 je v naselju Dobro Polje v občini 
Radovljica zagorelo v lakirnici mizarske delavnice. Poţar so pogasili gasilci PGD Brezje 
na Gorenjskem, Ljubno, Mošnje, Hlebce, Lesce, Radovljica, Podnart in Kropa. Ogenj je 
uničil lakirnico s streho in del strehe na mizarski delavnici. Iz našega društva je na 
intervenciji sodelovalo 10 gasilcev z vozilom GVC 16/15 in GVM. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 



 

 

 
 
Poţar v Kropi. 27. avgust 2013. V hiši v Kropi je prišlo do poţara. Gasilci PGD Kropa, 
Podnart in Radovljica smo ogenj pogasili, ter prezračili prostore. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar na Črnivcu. 9. september 2013. Na Črnivcu je zaradi udara strele prišlo do 
poţara strehe. Gasilci PGD Brezje, Ljubno in Radovljica smo ogenj pogasili. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Radovljici. 13. oktobra 2013. Na vrtovih pod Radovljico je prišlo do poţara na 
vrtni lopi. Pogasili smo jo gasilci PGD Radovljica in Lesce 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar na Lancovem. 21. oktober 2013. Ob hlevu na Lancovem se je vţgal kup lesa 
zloţenega ob hlev. Poţar smo pogasili ter razmetali kup, ter tako preprečili ponoven 
vţig. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Lescah. 21. oktober 2013. Poţar pri kroţišču pri Verigi je uničil barako ter 
poškodoval drugo. Ogenj smo pogasili gasilci PGD Radovljica, Lesce in Begunje. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Radovljici. 6. november 2013. Na kraju smo ugotovili, da gorita 2 vrtni lopi 
med Lescami in Radovljico. Gasilci PGD Radovljica smo skupaj z PGD Lesce pogasili 
oba poţara, ter nudili policiji pomoč pri pregledu poţarišč. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Vetrolom v celi občini. 11. november 2013. Vetrolom po celotni občini. Iz našega 
društva je na večih intervencijah sodelovalo 10 gasilcev z vozilom GVC 16/15 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 
Veter v Radovljici. Ponedeljek 25. november 2013 ob 21.27. Veter odnesel nekaj 
strešnikov. Gasilci smo prekrili streho bloka na Cankarjevi ulici v Radovljici. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Radovljici. 9. december 2013. Ob 17.04 je na Poljski poti v Radovljici zagorela 
krmilnica za ţivali. Gasilci PGD Radovljica, Lesce in Hlebce so ogenj pogasili. Krmilnica 



 

 

je pogorela v celoti, vzrok poţara in materialna škoda pa še nista znana. Iz našega 
društva je na intervenciji sodelovalo 6 gasilcev z vozilom GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
Poţar v Radovljici. Lesce – Na območju občine Radovljica je ta teden trikrat zagorelo. 
Najprej je v ponedeljek (9. 12.) popoldne zgorela krmilnica za ţivali ob Poljski poti v 
Radovljici, v noči na torek (10. 12.) pa so ognjeni zublji popolnoma uničili lesene 
drvarnice ob večstanovanjskem objektu v Mošnjah. Kmalu so se pojavili namigi, da je bil 
na delu znova piroman, ki ţe dlje časa seje strah med lastniki vrtnih lop v okolici Lesc, 
vendar so s Policijske uprave Kranj zanikali, da bi poţara nekdo podtaknil. 
Na Policijski upravi Kranj so še pojasnili, da se na vso moč trudijo ujeti tudi storilca 
oziroma storilce, ki so na radovljiškem območju lani in letos poţgali ţe številne vrtne 
lope. Pri tem prosijo občane, da koristne informacije sporočijo na interventno številko 
113 ali anonimni telefon 080 1200. / Simon Šubic 
Vir: Gorenjski glas, 13. 12. 2013  
 
 
Poţar v Mošnjah. 10. december 2013. Poleg večstanovanjskega objekta v Mošnjah se 
je iz neznanega vzroka vţgala drvarnica, v kateri je bilo shranjena velika količina drva in 
premoga. Poţar smo pogasili gasilci PGD Mošnje, Radovljica, Brezje in Lesce. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
Poţar v Radovljici. Lesce – Na območju občine Radovljica je ta teden trikrat zagorelo. 
Najprej je v ponedeljek (9. 12.) popoldne zgorela krmilnica za ţivali ob Poljski poti v 
Radovljici, v noči na torek (10. 12.) pa so ognjeni zublji popolnoma uničili lesene 
drvarnice ob večstanovanjskem objektu v Mošnjah. Kmalu so se pojavili namigi, da je bil 
na delu znova piroman, ki ţe dlje časa seje strah med lastniki vrtnih lop v okolici Lesc, 
vendar so s Policijske uprave Kranj zanikali, da bi poţara nekdo podtaknil. 
Na Policijski upravi Kranj so še pojasnili, da se na vso moč trudijo ujeti tudi storilca 
oziroma storilce, ki so na radovljiškem območju lani in letos poţgali ţe številne vrtne 
lope. Pri tem prosijo občane, da koristne informacije sporočijo na interventno številko 
113 ali anonimni telefon 080 1200. / Simon Šubic 
Vir: Gorenjski glas, 13. 12. 2013  
 
 
Poţar v Lescah. 12. december 2013. Ob 5.40 je na Boštjanovi ulici v Lescah, občina 
Radovljica, zagorelo v prvem nadstropju stanovanjske hiše, ogenj pa se je razširil v 
ostrešje. Gasilci PGD Lesce, Radovljica in Hlebce so poţar pogasili in streho začasno 
prekrili s ponjavo. Iz našega društva je na intervenciji sodelovalo 8 gasilcev z GVC16/15 
in GVM. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 



 

 

 
 

Poţar v Lescah je bil verjetno podtaknjen  
Gorenjski glas, 13. 12. 2013 (Foto: Tina Dokl) 

 
Poţar v Lescah. Povsem drugače pa je z včerajšnjim (12. 12.) poţarom starejše 
stanovanjske hiše na Boštjanovi ulici v Lescah, za katerega so kriminalisti ugotovili, da 
je bil najverjetneje podtaknjen, a hkrati poudarjajo, ta ni povezan s podtaknjenimi poţari 
vrtnih lop, ki se zadnji dve leti vrstijo na območju Lesc. V včerajšnjem poţaru, ki je v 
zgornjem nadstropju stanovanjske hiše izbruhnil ob 5.40 in so ga gasilci hitro omejili, je 
nastalo za okoli štirideset tisoč evrov gmotne škode, poškodovanih pa ni bilo. 
Vir: Gorenjski glas, 13. 12. 2013  
 
 
Poţar v Radovljici. 18. december 2013. Na vrtovih med Radovljico in Lescami je 
zagorela baraka. Na kraju smo ugotovili da v bliţini gori se ena baraka. Gasilci PGD 
Radovljica in Lesce smo oba poţara pogasili ter policiji pomagali pri preiskavi. 
V zgodnih jutranjih urah se je ponovno vţgala ena od barak ki je gorela ţe ponoči. 
Pogasili smo jo gasilci PGD Radovljica in Lesce. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Radovljici. 29. december 2013. Na Langusovi ulici so se v dimniku 
stanovanjske hiše vţgale saje. Gasilci smo saje pogasili ter prepovedali kurjenje do 
prihoda dimnikarja. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Novi vasi. 25. januar 2014. Gasilci PGD Radovljica smo pogasili saje ki so se 
vţgale v dimniku stanovanjske hiši v Novi vasi. 
Vir: gasilci-radovljica.si 
 
 
Poţar v Lescah. 9. februar 2014. Zagorela električna omarica. / Lesce – V 
stanovanjskem objektu na Tovarniški ulici v Lescah je v nedeljo zvečer zagorela 



 

 

električna omarica. Prostovoljni gasilci iz Lesc in Radovljice so poţar pogasili in prostor 
pregledali s termovizijsko kamero. Deţurni električar je odklopil elektriko. 
Vir: Gorenjski glas, 12. 2. 2014  
 
 
Poţar na Sp. Lipnici. 11. februar 2014. Poţar hiše Spodnja Lipnica 1. 
Vir: podnart.si 
 
 
Zalitje vode v Podnartu. 16. februar 2014. Črpanje vode iz kleti Podnart 26. 
Vir: podnart.si 
 
 
Poţar v Hrašah. 6. aprila 2014 ob 17.24 je zagorelo ostrešje okoli dimnika 
stanovanjske hiše v Hrašah, občina Radovljica. Gasilci PGD Hlebce, Lesce in 
Radovljica so pogasili poţar, pokrili s PVC folijo poškodovano streho in pregledali kraj 
poţara s termovizijsko kamero. Iz našega društva je na intervenciji sodelovalo 11 
gasilcev z GVC 16/15. 
Vir: pgdhlebce/intervencije 
 
 

 
 

Brusovi pred pogorelo uto 
Gorenjski glas, 28. 6. 2014 

 
Poţar v Lescah. Poţigalec nad gasilca(e). Ţe drugič v devetih mesecih je nekdo 
poţgal vrtno uto druţine Brus v Lescah. Poveljnik leških gasilcev Matej Brus je 
prepričan, da njihova uta ni bila izbrana naključno. 
Lesce – Po krajšem zatišju je bil ta teden v Lescah spet na delu poţigalec, ki očitno 
postaja vse drznejši. V noči na torek, bilo je okoli pol enih zjutraj, so podtaknjeni ognjeni 
zublji popolnoma uničili vrtno uto Cilke in in Lovra Brus v Kravji dolini, ki jo je neznani 
poţigalec zakuril ţe lani jeseni. Njun sin Matej Brus, sicer poveljnik Prostovoljnega 
gasilskega društva Lesce, je prepričan, da je poţigalec njihovo uto izbral z namenom. 
»Ne morem mimo ugotovitve, da je poţigalec dobro vedel, čigava je uta, saj je moral 



 

 

kar trikrat preplezati 1,6 metra visoko ograjo, naša vrtna uta pa tudi ni skrita očem, kot 
so na primer lope v bliţini, ki tudi niso ograjene. Ob tolikšnem tveganju ni dvoma, da je 
poţigalec tokrat poţigal ali zaradi mene ali zaradi gasilcev na splošno,« je v torek 
dopoldne razmišljal poveljnik leških gasilcev, ki imajo (poleg radovljiških) zadnja tri leta 
obilico dela zaradi nočnih poţigov barak, vrtnih ut in nadstrešnic na svojem območju. 
Nazadnje je bil poţigalec na delu v začetku maja, najhuje pa je bilo novembra lani, ko je 
v podtaknjenem poţaru v lopi nedaleč stran zgorelo okoli 50 zajcev in kokoši. 
»Nikdar v ţivljenju nisem nikomur naredila škode, meni pa je takole nekdo ţe dvakrat 
zaţgal vrtno hiško. Upam, da bodo poţigalca končno ţe našli,« je bila nesrečna Cilka 
Brus in pojasnila, da z moţem v Kravji dolini pri Lescah na ţupnijskem zemljišču, ki ga 
imata v najemu, vrtnarita ţe pribliţno šest let. Uto so jima poţgali ţe lani oktobra, a sta 
jo obnovila, da sta vanjo lahko pospravila vrtno orodje, pa manjši kuhalnik sta imela 
notri, je razloţil moţ Lovro. 
Vodja intervencije Jonas Sotler, poveljnik PGD Radovljica, je pojasnil, da je poţar gasilo 
okoli dvajset radovljiških in leških gasilcev. »Ko smo prispeli, je bil poţar ţe popolnoma 
razvit. Kako vroče je bilo, se vidi na ţe zelo načetih plinskih jeklenkah, ki smo ju 
odstranili iz ute,« je razloţil. 
S PU Kranj so potrdili, da je bila vrtna uta Brusovih poţgana, policisti pa okoliščine 
poţara še preverjajo. / Simon Šubic 
Vir: Gorenjski glas, 28. 6. 2014  
 
 
Našli poţigalca iz Lesc. Dvaindvajsetletni Leščan Nejc Markelj bo moral zaradi petih 
poţigov, storjenih pomladi 2012, ki jih je na sojenju priznal in obţaloval, opraviti 1460 ur 
druţbeno koristnega dela. 
Kranj – Na Okroţnem sodišču v Kranju so v ponedeljek po hitrem postopku obsodili 22-
letnega Leščana Nejca Marklja, ki ga je kranjsko okroţno toţilstvo obtoţilo dveh 
poţigov in treh poškodovanj tujih stvari. Obtoţeni se je namreč od predobravnavnega 
naroka, ki ga je sodišče opravilo konec septembra, do danes premislil in krivdo za 
očitana dejanja priznal in jih obţaloval, oporekal je le višini nekaterih 
premoţenjskopravnih zahtevkov oškodovancev, zato je okroţna sodnica Marjeta 
Dvornik na glavni obravnavi izvedla le najbolj potrebne dokaze. Zaslišala je tudi 
sodnega izvedenca psihiatra, ki pa pri obtoţenem ni našel t. i. piromanske motnje, na 
kar je ciljala obramba. Sodnica, ki je očitano dejanje prekvalificirala v nadaljevano 
kaznivo dejanje poţiga, je na koncu Marklju izrekla kazen dveh let zapora, ki pa jo bo 
odsluţil s 1460 urami druţbeno koristnega dela po izbiri centra za socialno delo. Če v 
dveh letih alternativne kazni ne bo izvršil v celoti oziroma se bo delu v korist druţbe 
izogibal ali ga odklanjal, bo moral na klasično prestajanje kazni, je Marklja opozorila 
sodnica. Medtem ko je obramba po besedah zagovornika Ţige Novaka, ki je sicer 
predlagal pogojno obsodbo, s sodbo zadovoljna, pa je toţilka Vesna Primoţič, ki je za 
mladega poţigalca zahtevala dve leti in pol zapora, ţe napovedala pritoţbo. »Glede na 
veliko premoţenjsko škodo, ki jo je obtoţeni povzročil s svojimi dejanji, je po našem 
mnenju izrečena kazen prenizka. Toţilstvo bo vztrajalo pri predlagani zaporni ka-zni,« je 
pojasnila. 
Predvčerajšnjim je torej obtoţeni Nejc Markelj priznal, da je 27. junija 2012 zanetil poţar 
v skladiščnih prostorih podjetja Trgos v Lescah, v katerem je po oceni zavarovalnice 



 

 

nastalo za 614 tisoč evrov škode, kar je bil samo vrh njegovega piromanskega pohoda, 
ki je tisto pomlad zelo zaposlovala leške in radovljiške gasilce. Ţe pred tem je namreč 
poţgal še en večji objekt, na katerem je nastalo za okoli sto tisoč evrov škode, ter dve 
lopi in leseno streho obzidja leškega pokopališča. 
Sodnica Dvornikova je v obrazloţitvi svoje odločitve povedala, da ob priznanju 
obtoţenega zakon sodišču dovoljuje, da samo prekvalificira očitano kaznivo dejanje. 
Ker so bili podani vsi zakonski znaki, se je odločila za prekvalifikacijo v nadaljevano 
kaznivo dejanje poţiga, kar je sicer ugodnejše za obtoţenega. Moţna bi bila tudi 
pogojna kazen, vendar se je glede na teţo dejanja in povzročeno premoţenjsko škodo 
odločila za zaporno kazen, ki pa jo bo obtoţeni odsluţil z delom v splošno korist, pri 
čemer dan zapora pomeni dve uri dela, kakor to določa zakon o izvrševanju kazenskih 
sankcij. »Glede na osebnost obtoţenega, predhodno nekaznovanost, njegovo priznanje 
in ugotovitev psihia-tra, da pri njem ne obstaja t. i. piromanska motnja, ocenjujem, da pri 
obtoţenem ni prisotna ponovitvena nevarnost, zato tudi odločitev za druţbeno koristno 
delo. Mi-slim, da bomo pri obtoţenemu, ki je dejanje priznal in obţaloval, pričakovani 
učinek dosegli ţe s tako obliko sankcije,« je dejala sodnica, ki je podjetje Trgos s 
premoţenjskopravnim zahtevkom v višini 723 tisoč evrov napotila na civilno pravdo, saj 
je za nastalo gmotno škodo od zavarovalnice prejelo odškodnino 614 tisoč evrov, 
blejsko podjetje pa je sicer ţelelo uveljaviti še nastalo poslovno škodo. Trije 
oškodovanci so z vloţenimi premoţenjskopravnimi zahtevki uspeli, mladi poţigalec pa 
jim bo moral vrniti skupno 52.110 evrov. 
Vir: Gorenjski glas, 3. 12. 2014  
 
 
Našli še poţigalca iz Bleda. Vsaj šest poţigov vrtnih lop v Radovljici in Lescah naj bi 
zakrivil 59-letni Blejec, ropov banke v Radovljici in pošte na Jesenicah pa so se lotili trije 
29-letniki iz Radovljice in Jesenic, so ugotovili kriminalisti. 
Kranj – Gorenjski policisti in kriminalisti so uspešno preiskali tri rope in serijo poţigov 
vrtnih lop v Radovljici in Lescah, so razkrili na četrtkovi novinarski konferenci Policijske 
uprave Kranj. Vse kriminalistične preiskave so bile uspešno zaključene zaradi 
kvalitetnega dela, informacij s krajev kaznivih dejanj in z zbranimi dokazi v temeljitih 
ogledih teh krajev, so poudarili. Vse štiri so po končanem policijskem pridrţanju in 
opravljenih razgovorih izpustili na prostost. 
Vodja sektorja kriminalistične policije na PU Kranj Boštjan Lindav je pojasnil, da so ropa 
Gorenjske banke v Radovljici 18. novembra lani in ropa pošte na Jesenicah 9. januarja 
letos osumljeni trije storilci: v Radovljici naj bi ropala 29-letna domačina, eden od njiju in 
29-letni Jeseničan pa naj bi izvedla letošnji rop. Lokalni policisti so preiskali še poskus 
uličnega ropa v Radovljici, kjer sta po njihovih ugotovitvah mlada Radovljičana občanki 
iztrgala iz rok torbico, jo pregledala, ko pa v njej nista ničesar našla, sta jo oškodovanki 
celo vrnila. »Skrb vzbujajoča je njuna starost oziroma mladost – eden je star komaj 16 
let, drugi 21 let,« je izpostavil Lindav. 
Ropa banke in pošte sta izvedla po dva zamaskirana in oboroţena moška. Medtem ko 
so po bančnem ropu v Radovljici kriminalisti razpolagali z zelo skopimi informacijami, so 
o storilcih letošnjega ropa pošte na Jesenicah pridobili precej podrobnejše podatke. 
»Eden od očividcev je namreč zelo zbrano opazoval oba storilca in kriminalistom podal 



 

 

zelo podroben opis, na podlagi katerega smo izdelali fotorobota, ki sta nas pripeljala do 
obeh osumljencev,« je še pojasnil šef gorenjskih kriminalistov. 
Radovljiški policisti so po večmesečni preiskavi na podlagi najdenih sledov in kasnejši 
forenzični analizi ugotovili, da je vsaj šest vrtnih lop na Poljski poti v Radovljici in Lescah 
poţgal 59-letni Blejec. 6. novembra 2013 naj bi ponoči ogenj podtaknil pod štiri lope, od 
katerih sta dve v celoti pogoreli, v eni po naših podatkih tudi 35 zajcev in 18 kokoši. 24. 
junija lani naj bi osumljenec ogenj podtaknil še pod dve lopi. Kot smo tedaj v 
Gorenjskem glasu ţe poročali, je popolnoma pogorela lopa v lasti staršev poveljnika 
leških prostovoljnih gasilcev Mateja Brusa. Ogenj je 6. novembra lani podtaknil še pod 
dve vrtni lopi na tem območju, a so ga pogasili, preden se je poţar do konca razvil. 
Policisti so v več kot dveletnem obdobju na oziroma v okolici Poljske poti sicer 
obravnavali več kot 20 poškodovanj lesenih objektov s podtikanjem ognja. Storilec je za 
vţig lesa uporabljal različne načine, skupno pa je z dejanji povzročil za več kot 30.000 
evrov gmotne škode. »Med domačini so poţari poskrbeli tudi za veliko skrbi,« je 
poudaril komandir Policijske postaje Radovljica Janez Šuštar. Prijetja domnevnega 
poţigalca so se zelo razveselili tudi v vrstah gasilcev v občini Radovljica. Poveljnik 
Gasilske zveze Radovljica Janez Koselj je tako poudaril, da so bili za gasilce ti poţari 
stresni, saj so bili zelo pogosti, dogajali pa so se praviloma ponoči. »Čutiti je bilo tudi 
precej slabe volje, saj dogodkom ni bilo videti konca. Gasilce pa je jezilo predvsem to, 
da so poţari prizadeli skromne ljudi. Med najbolj ţalostnimi zgodbami je bila povsem 
pogorela vrtna lopa, kjer je imel lastnik urejen hlev za kokoši in zajce,« je dejal Koselj. / 
Simon Šubic 
Vir: Gorenjski glas, 9. 2. 2015  
 
 
Poţar v Lescah. Zagorelo pri sesanju poliestrskega prahu. / Lesce – V soboto 
dopoldne se je na regionalni cesti Vrba–Lesce na tovornem vozilu vnel sesalec, s 
katerim so sesali poliestrski prah. Poleg sesalca sta zagorela tudi odpadni karton in 
poliester. Poţar so deloma pogasili ţe delavci sami, jeseniški poklicni gasilci pa so ga 
dokončno ohladili in sanirali. / Simon Šubic 
Vir: Gorenjski glas, 5. 11. 2015  
 

 
 

Delavci ob uničenem razpihovalniku zraka pri radovljiškem bazenu 



 

 

Gorenjski glas, 1. 12. 2015 
 

Poţar v Radovljici. Zagorelo na radovljiškem bazenu. / Radovljica, 26. november 2015 
– V četrtek malo pred pol sedmo zvečer je zagorelo na kopališču v Radovljici. Do 
poţara je prišlo na razpihovalniku toplega zraka pred balonom, ki deluje na plin. Poţar 
so opazili zaposleni in obiskovalci picerije Matiček, ki so takoj poklicali na pomoč gasilce 
in o dogajanju nemudoma obve-stili tudi trenerje, ki so iz bazena v garderobe takoj 
evakuirali 40 otrok. Gasilci PGD Begunje, Radovljica in Lesce so poţar pogasili, mladi 
plavalci in trenerji pa zaradi poţara, ki ga niso niti opazili, ker se je zgodil zunaj balona 
na prostem, niso bili ogroţeni. Dejavnosti na bazenu so ţe naslednji dan potekale 
normalno, saj je eden od obeh razpihovalnikov nemoteno deloval, delavci pa so se ţe 
lotili popravila uničenega razpihovalca zraka. Zakaj je zagorel, še ni znano, je pa takoj 
po izbruhu ognja prenehal delovati, tako da z dimom onesnaţenega zraka ni dovajal v 
balon, pod katerim je bazen. / Marjana Ahačič 
Vir: Gorenjski glas, 1. 12. 2015  
 
 
Poţar v Radovljici. Radovljica, 29. junij 2016 – V sredo popoldne je zagorelo v 
prostorih arhiva podjetja Sportina na Jalnovi cesti v Radovljici. Posredovali so gasilci 
prostovoljnih gasilskih društev Radovljica, Begunje in Lesce, ki so poţar lokalizirali in na 
koncu tudi pogasili. Vzrok poţara pristojne sluţbe še ugotavljajo. / Simon Šubic 
Vir: Gorenjski glas, 3. 7. 2016   
 
 
Poţar v Kropi. 16. avgust 2016. V torek zvečer pa je zagorelo v Kropi, kjer je nekdo na 
vklopljenem štedilniku pozabil hrano, ki se je začela smoditi. / Simon Šubic 
Vir: Gorenjski glas, 23. 8. 2016   
 
 
Travniški poţar v Slatni. 8. marec 2017. Slatna – Radovljiški policisti so v sredo 
popoldan v Slatni obravnavali travniški poţar, ki ga je povzročilo nekontrolirano kurjenje 
suhega rastlinja. Ker je med kurjenjem pihal tudi veter, je to povzročilo širjenje ognja po 
travniku. Pogorelo je nekaj sto kvadratnih metrov površine. Ogenj so pogasili gasilci, 
dejanje pa je prekršek. »Opozarjamo, da mora biti vsako kurišče v naravi, tam, kjer je 
kurjenje dovoljeno, urejeno tako, da se ogenj ne more razširiti. Nekateri ukrepi so: 
kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom, okolica mora biti očiščena gorljivih 
snovi, kurišče pa mora ves čas kurjenja nadzorovati polnoletna oseba. Če je vetrovno, 
je treba prenehati s kurjenjem, prepovedano pa je poţigati travišča in ledine na 
območju, kjer ogenj lahko ogrozi gozd. Ko zagori oziroma ko zagori in ognja ni mogoče 
pogasiti z razpoloţljivimi sredstvi, je treba poţar takoj prijaviti na interventno številko 
112,« opozarjajo policisti. / Vilma Stanovnik 
Vir: Gorenjski glas, 11. 3. 2017   
 
 



 

 

Intervencija v Lescah. 20. julij 2017*. Včeraj ob 12.42 so v Finţgarjevi ulici v Lescah v 
občini Radovljica gasilci PGD Lesce s tehničnim posegom vstopili v stanovanje, kjer so 
našli mrtvo osebo. 
Vir: pgd-lesce.si 
 
 
Osje gnezdo v Lescah. 8. avgust 2017. Ob 14.30 na Trati v Lescah so gasilci Lesce s 
peno proti insektom začasno odstranili ose, ki so bile neposredno nad vhodom v hišo. 
Gasilci so obvestili pristojno sluţbo, katera bo v prihodnjem tednu odstranili osje 
gnezdo. 
Vir: pgd-lesce.si 
 
 
Prometna nesreča v Lescah. 16. avgust 2017. Ob 9.46 je na relaciji Lesce–Radovljica 
vlak do smrti povozil osebo. Posredovali so gasilci GARS Jesenice in PGD Lesce ter 
reševalci NMP Bled in Radovljica, na kraju je bila prisotna tudi policija. 
Vir: pgd-lesce.si 
 
 
Travniški poţar v Lescah. 21. oktober 2017. Ob 18.46 je ob Hraški cesti v Lescah, 
občina Radovljica, zagorelo grmovje. Ogenj so pogasili gasilci PGD Lesce. 
Vir: pgd-lesce.si 
 
 
Veter v Lescah. 25. oktober 2017*. Včeraj ob 05:01 je na Hraški cesti v Lescah veter 
odtrgal reklamni pano. Gasilci Lesce so pano odstranili.   
Vir: pgd-lesce.si 
 
 
Poţar v Begunjah. 26. oktober 2017. Ob 16.56 je v naselju Begunje, občina 
Radovljica, zagorelo v podjetju Elan. Poţar, ki je zajel izolacijo med ostrešjem in dušilno 
komoro, so pogasili gasilci PGD Radovljica, Begunje, Hlebce, Lesce, Brezje, Ljubno, 
Mošnje, Podgora, Podnart, Lancovo, Srednja Dobrava, Kamna Gorica, Kropa in GARS 
Jesenice. Poţarno straţo po končani intervenciji izvaja PIGD Elan. 
Vir: pgd-lesce.si 
 
 
Podrto drevo v Lescah. 28. oktober 2017. Ob 9.19 se je na Alpski cesti v Lescah, 
občina Radovljica, podrlo drevo in padlo na pokrito teraso gostinskega objekta. Gasilci 
PGD Lesce so s pomočjo avto dvigala odstranili in razţagali podrto drevo. 
Vir: pgd-lesce.si 
 
 
Poţar v Radovljici. 18. november 2017. Ob 18.14 smo bili obveščeni da na Poljski poti 
v Radovljici gori vrtna uta. Ko smo prispeli na kraj smo ugotovili, da poleg ute, katero je 
ogenj popolnoma zajel, gori še druga uta. Gasilci PGD Lesce in Radovljica smo poţar 



 

 

pogasili. Ena uta je popolnoma zgorela, drugo jim je uspelo skoraj v celoti rešiti. Primer 
preiskuje policija. 
Vir: pgd-lesce.si 
 
 
Neurje / poplave na Lancovem. 13. december 2017*. Včeraj ob 10. uri po dogovoru s 
poveljnikom GZ, smo aktivirali člane, da smo začeli polniti protipoplavne vreče. Vreče 
so se odpeljale na Lancovo, kjer so skupaj z ostalimi društvi ogradili hišo. 
Vir: pgd-lesce.si 
 
 

 
 

Prometna nesreča v Lescah. 23. december 2017*. Včeraj ob 7:10 se je zgodila 
prometna nesreča. Posredovali smo skupaj z GARS Jesenice, GRS Kranj, PGD 
Radovljica. Na intervenciji smo zavarovali kraj nesreče, počistili cestišče in prestavili 
vozili iz cestišča. 
 
 
Poţar v Begunjah. 11. marec 2018. V petek 9.3 je ob 10.20 je v Begunjah na 
Gorenjskem, občina Radovljica, zagorelo v industrijski hali podjetja. Gasilci PGD 
Begunje, Hlebce, Radovljica, Lesce in Mošnje 
Vir: pgd-lesce.si 
 
 
Zlitje vode v Lescah. 18. marec 2018. Včeraj ob 11.40 smo bili obveščeni, da je v 
stanovanjskem objektu voda. Gasilci Lesce smo vodo izčrpali. Aktiviranje gasilcev je 
bilo po telefonskih klicih. 
Vir: pgd-lesce.si 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 



 

 

Op.: Iskanje v digitalnem GG. Iskal sem z iskalnim pojmom »poţar« in pregledal 192 
(od 481 časopisov od 1. 10. 1948 do 12. 5. 2009) časopisov, ki so se ponudili. Od teh 
pa sem pregledal le tiste, kjer se je v podnapisu pojavil kraj iz naše občine. Te časopise 
je potrebno pogledati prav vse. Odpreti časopis, ga preleteti in izpisati vse članke o 
poţarih (in ostalih intervencijah) in vse članke o obletnicah, odprtjih domov in nakupih 
gasilske opreme. 
 
 
Pomoč: 
 
info@gasilci-radovljica.si                        Prošnja in exell (22. 3. 
2018) 

Odgovorili še isti dan. Načelno domenjeni za sodelovanje! 
 

info@gzor.si                          Prošnja in exell (22. 3. 
2018) 

Odgovor: niso odgovorili (a sem na spletu našel seznam intervencij, 2007-2012): 
 

gasilci.lesce@gmail.com       Prošnja (4. 4. 2018) 
 

 
http://www.gzor.si/category/intervencije/ 

https://sites.google.com/site/pgdhlebce/intervencije 
http://www.gasilci-radovljica.si/intervencije 

http://www.pgd-lesce.si/category/intervencije/ 
 
 

Tu so vse intervencije (Posredoval Matej Burgar, PGD Hlebce) 
http://spin.sos112.si/spin2/javno/ 

 
 
 
 
Sestavil: Goran Lavrenčak –DAR 
 
Prvič objavljeno: 18. 5. 2020 
 
glavrencak@gmail.com 
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