
 

 

Gradnja po letu 1960 (Radovljica) 
 
 
Radovljica – gradbišče. / Novi obrati Plamena, Verige in Tovarne čokolade – 
Zaključna dela pri Zdravstvenem domu, avtobusni postaji in pošti – 
Novogradnji: Kulturni dom in trgovska hiša ter obnova Grajskega dvora. Še 
nobeno leto prej gradbena dejavnost v radovljiški občini ni bila tako razgibana kot je 
letos. Kot smo izvedeli, je to predvsem rezultat normaliziranja poslovanja 
gospodarskih organizacij. Toliko bolj razveseljivi pa je, da bo Radovljica dobila vrsto 
novih objektov prav kmalu. 
Večkrat smo že v našem časopisu pisali in objavljali slike, kako urejujejo središče 
Radovljice in gradijo nova poslopja: Zdravstveni dom, avtobusno postajo, pošto in 
klavnico – Gradnja poteka zadovoljivo in vse kaže, da bodo planirani roki v glavnem 
doseženi. Zobna ambulanta (posebni oddelek Zdravstvenega doma) bo vseljiva že 
avgusta, klavnica oktobra ali novembra, vseljivi bodo še letos tudi poslovni prostori 
pošte, avtobusna postaja pa bo letos že povsem dograjena. 
S tem spisek gradenj v radovljiški občini ni zaključen. Razvoj industrije in potrebe na 
tržišču zahtevajo večjo proizvodnjo. Spričo dejstva, da večina tamkajšnjih 
gospodarskih organizacij za to nima primernih delovnih prostorov, so se nekateri 
delovni kolektivi lotili gradenj novih obratov. Med te moramo predvsem uvrstiti večje 
novogradnje v Plamenu in Tovarni čokolade, prav v zadnjih dneh pa so začeli z 
novogradnjo tudi v Verigi. Tu gradijo nov obrat verigarne, v katerem bodo še letos 
začeli s proizvodnjo ladijskih verig. 
Delavski svet Verige je na zadnji seji med drugim sprejel za vse Radovljičane 
pomemben in razveseljiv sklep. Podjetje bo s svojimi sredstvi investiralo gradnjo 
Kulturnega doma v Radovljici. Na isti seji so izvolili tudi iniciativni odbor sestavljen iz 
članov kolektiva in krajevne organizacije SZDL. –  
Razen tega so določili že tudi nekaj sredstev, da bi takoj lahko pričeli z deli (naročilo 
načrtov). Predvidevajo, da bodo že prihodnje leto lahko pričeli z gradnjo. 
Radovljičani pa nadalje razmišljajo še o gradnji trgovske hiše. Investitor naj bi bil 
Občinski ljudski odbor. Tudi s to gradnjo bodo verjetno pričeli že prihodnje leto. V 
trgovski hiši naj bi imela svoje prostore tudi lekarna, v prvem nadstropju pa vse 
družbene organizacije radovljiške občine. 
Prav spričo tolikšnega razvoja turizma, Radovljičani vse bolj razmišljajo tudi o 
primerni ureditvi turističnih zmogljivosti. Zato so že pripravljeni potrebni načrti za 
adaptacijo Grajskega dvora, ki bo zahtevala 55 milijonov dinarjev. Ker je obnova 
gospodarsko povsem utemeljena, računajo, da se bodo v najkrajšem času lahko lotili 
dela. 
Čeprav smo le bežno nanizali novogradnje v radovljiški občini, ni težko zaključiti, da 
bo Radovljica v dveh letih povsem spremenila svojo nekdanjo podobo. Vse 
novogradnje so bolj ali manj veliki objekti, ki bodo Radovljici dali lice pravega mesta. / 
B. Fajon. 
Vir: Glas Gorenjske, 11. 6. 1960 
 
 
 
 
 

☼☼☼☼ 
 



 

 

Avtobusna postaja Radovljica 
 

 
 

Gradnja avtobusne postaje 
 

Radovljica nenehno spreminja svojo podobo, vendar s tolikšno naglico, kot zadnji 
mesec, že dolgo ne. Komaj so zgradili streho na veliki stanovanjski hiši nasproti 
telovadnega doma, so že pričeli z gradnjo kanalizacije. Zadnje dni pa je predvsem v 
središču mesta postalo živahno kot na mravljišču. Tu že nekaj dni brni motor 
buldožerja, ki odstanjuje prst in pripravlja zemljišče, na katerem bosta stala novo 
poštno poslopje in nova avtobusna postaja. Na novo nasutem cestišču pa se že 
prevaža valjar, in kmalu se bodo domačini in gostje po novem odcepu od glavne 
ceste lahko pripeljali v mesto. 
Vir: Glas Gorenjske, 16. 10. 1959 
 

 
 

Začasno, ali kakorkoli že, deske z avtobusnimi voznimi redi, ki jih vidite na sliki, 
turistične Radovljice ne krase. 
Vir: Glas Gorenjske, 16. 10. 1959 
 

 



 

 

 
 

Radovljica dobiva novo lice. V središču Radovljice so pred kratkim začeli z gradnjo 
dveh pomembnih objektov. V ospredju desno bo nova avtobusna postaja, katero 
številni potniki pogrešajo že vrsto let. V ozadju pa vidite začetek gradnje novega 
poštnega poslopja. 
Vir: Glas Gorenjske, 18. 12. 1959 
 

 
 

Zaradi vse večjega turističnega prometa v Radovljici, je treba misliti na boljše 
prometne zveze. 
Vir: Glas Gorenjske, 5. 3. 1960 
 

 
 

Z otvoritve avtobusne postaje v Radovljici / Za razvoj turizma. Radovljica, 17. 
decembra. Danes so tu slovesno odprli novo avtobusno postajo. Slovesnosti so 
prisostvovali predsednik OLO tovariš Vinko Hafner, podpredsednik OLO tovariš 
Bertoncelj Ivan – Johan, predsednik ObLO Radovljica tovariš Jakob Eržen, sekretar 
občinskega komiteja ZKS tovariš Franc Jere in drugi. – Avtobusno postajo je izročil 
svojemu namenu predsednik občine tovariš Jakob Eržen. 



 

 

Uvodoma je zastopnik podjetja »Transturist« iz Škofje Loke, ki je avtobusno postajo 
zgradilo, poudaril, kaj jih je vodilo k graditvi tega postajališča. Ob tej priliki se je 
zahvalil občinskemu ljudskemu odboru, projektantom in gradbenemu podjetuj 
»Gorenjc« Radovljica za razumevanje in pomoč. 
Predsednik ObLO tovariš Jakob Eržen je ob otvoritvi dejal, da sta turizem in mnogo 
se razvijajoči cestni promet terjala, da s zgradi v Radovljici primerna avtobusna 
postaja, v kateri ki imela svoje poslovne prostore tudi turistična agencija. Postaja je 
bila zgrajena na zelo primernem prostoru, posebej še, če upoštevamo, da so bila na 
tem mestu že opravljena vsa kanalizacija in druga komunikacijska dela. Z besedami, 
da predaja novo avtobusno postajo v upravljanje delovnemu kolektivu podjetja 
»Transturist« Škofja Loka, je predsednik prerezal rdeč trak in povabil prisotne na 
ogled nove, prijetno opremljene postaje. 
Avtobusna postaja v Radovljici je že druga postaja, ki jo je zgradilo podjetje 
»Transturist« Šk. Loka. Pred tremi leti so namreč izročili svojemu namenu tudi 
postajo v Škofji Loki. / vk 
Vir: Glas Gorenjske, 19. 12. 1960 
 

 
 

Radovljica, 18. decembra – Včeraj je avtobusno podjetje »Transturist« iz Šk. Loke v 
Radovljici odprlo novo avtobusno postajo.  
Vir: Glas Gorenjske, 19. 12. 1960 

  
 

 



 

 

 
 

Nova radovljiška Avtobusna postaja, 1961 
Vir: Foto-Kino klub »Alpa«, 1961 

 

 
 

Avtobusna postaja v Radovljici, pred 1965 
Vir: Digitalni arhiv Radovljica 

 



 

 

 
 

 
Zadnje čase je sezona turistov pojenjala, kljub temu pa je na avtobusih še vedno 
gneča. Vsi tisti, ki so se poleti vozili s kolesi, motorji in podobno, se sedaj vozijo z 
avtobusom. Naš posnetek kaže sliko na avtobusni postaji v Radovljici. 
Vir: Glas, 18. 11. 1964 

 
 
 

☼☼☼☼ 
 
 
Športni objekti 
 
Mladina bo gradila športne objekte. Radovljica – Mladina radovljiške občine bo 
letos med počitnicami ostala kar doma. Gradili bodo športni park, ki je za ta kraj že 
nujno potreben, saj sploh ni igrišč za mnoge športne panoge. 
Zato se je mladina radovljiške občine odločila, da bo organizirala dve brigadi, ki bosta 
delali pri gradnji športnega parka ob kopališču. Delali bodo v dveh izmenah. Za to 
akcijo bodo v Radovljici skušali pritegniti tudi obveznike predvojaške vzgoje, JLA in 
člane ostalih množičnih organizacij. 
Prav tako bo mladina s prostovoljnim delom zgradila igrišče za odbojko, rokomet in 
košarko tudi v Kamni Gorici. 
Vir: Glas Gorenjske, 18. 6. 1960 
 



 

 

 
 

Košarkarsko-rokometno igrišče 
Gorenjski glas, 11. 6. 1962 

 

 
 

Novo rokometno igrišče, 1967 
Vir: Foto Aleks Čebulj 

 
 



 

 

 
 

Novo košarkarsko igrišče, 1964 
Vir: Foto Aleks Čebulj 

 
 

 
☼☼☼☼ 

 
Kopališče Radovljica 
 
 
Očak med bazeni se pomlajuje / Radovljiško kopališče v adaptaciji – 
Spremenjeni prvotni načrti. Leta 1936 so zgradili radovljiško kopališče. Takrat je 
bilo to drugo kopališče v Sloveniji. Le v Ljubljani imajo starejšega (Ilirija). Radovljiško 
kopališče je bilo grajeno v tipičnem slogu in se je izredno ujemalo s svojo okolico. 
Predvsem je postalo znano. 
Zadnja leta pa je bilo kopališče znano tudi po svojem razpadanju. Njegova lepa 
zunanja podoba tudi ni bila dobro grajena. Pojavile so se razpoke, voda je odtekala, 
lesene kabine so bile dotrajane, bazen ni več ustrezal za zahtevnejša plavalna 
tekmovanja. Zaradi vse večjih pomanjkljivosti ga ni bilo mogoče več vzdrževati in 
tako so pričeli z rekonstrukcijo. 
Začetni načrti so bili veliki. Stari bazen so nameravali pregraditi ter narediti iz njega 
dva manjša: za skoke v vode in otroški bazen. Poleg sedanjega pa so nameravali 
narediti nov moderen olimpijski bazen (20 x 50 m). Pokazalo se je, da bi bila takšna 
gradnja prezahtevna in so prvotni načrt zaradi tega spremenili. 

 



 

 

 
 

Prvoten načrt obnove, 1966 
Vir: arhiv ŠD Radovljica (foto: Aleks Čebulj) 

 
Sedaj rekonstruirajo stari bazen. Razširili ga bodo na 16 metrov (prej je bil širok 13 
m) ter delno poglobili. Prav tako nameravajo narediti nove kabine, ki bodo sicer 
zadržale prvoten stari stil arkad, vendar bodo narejene na sodobnejšem in 
ekonomičnejšem principu (omarice). Glavno vodilo pri adaptaciji pa je to, da bodo 
končno v Radovljici le prišli do prepotrebnih filtrirnih naprav. Tako bo voda v bazenu 
čistejša in toplejša, ker je ne bo potrebno velikokrat menjati. 
In kdaj bo narejen bazen? Jasno je, da letos ne more biti, čeprav je bilo prvotno v 
načrtu, da bo do 15. Julija. Pri preurejanju so sicer plavalci iz Radovljice naredili že 
precej prostovoljnih ur, vendar bomo vseeno lahko zadovoljni, če bo bazen narejen 
do druge sezone. 
Čeprav bi lahko negodovali nad tem, da Radovljica v polni turistični sezoni nima 
bazena, kar se nedvomno pozna tudi na njenem turističnem prometu, smo v 
sedanjem položaju vseeno lahko zadovoljni, ker končno vsaj realno lahko 
pričakujemo, da ga bo dobila. 
Očak med bazeni se pomlajuje. Če bo šlo vse po načrtih, bo imela drugo leto 
Radovljica zopet enega izmed najlepših bazenov pri nas. Dosedanje trimesečno 
delo, ki ga izvaja SGP Gorenjc, mu je že dalo grobe oblike bodočega izgleda. / P. 
Colnar. 
Vir: Glas, 13. 8. 1966 
 



 

 

 
 

Obnova kopališča, 1966-67 
Vir: arhiv PK Radovljica 

 

 
 

Obnovljeno – novo kopališče, 1967 
Vir: arhiv PK Radovljica 

 
Kopališče in kamp v Radovljici. V začetku minulega meseca so pri kopališču v 
Radovljici odprli kamp. Čeprav je na začetku sezone slabo kazalo, so prvi mesec že 
zabeležili boljši obisk kot junija lani. V prihodnjih dneh pa pričakujejo, da bo obisk še 
večji. 
Kopališki odbor pri svetu krajevne skupnosti, ki ga vodi tajnik Lojze Maček, je 
spomladi opravil vrsto del, da bi bila kamp in kopališče v Radovljici čim bolje urejena. 
V kampu so letos obnovili kanalizacijo, uredili električne priključke za šotore in 
prikolice, zazidali zidne ograje in opravili več drugih del v kopališču. 



 

 

Bazen in kopališke ograje so prepleskali ter kupili stroj za čiščenje bazena. V 
recepciji pa so dobili telefon. Za vsa omenjena in še nekatera druga drobna dela je 
krajevna skupnost namenila 800.000 dinarjev. 
Hkrati z ureditvijo kampa in bazena je komisija za komunalne zadeve pri krajevni 
skupnosti poskrbela tudi za lepši videz mesta. Nabavili so kontejnerje za smeti, ki so 
veljali 330.000 dinarjev. Poleg tega so uredili pota in pokrpali asfalt, namestili več 
oglasnih tabel v mestu in koše za smeti. Obnovili so tudi nekatere kanalizacijske 
jaške. 
Vir: Glas, 6. 7. 1974 
 

 
☼☼☼☼ 

 
 
»Oficirski dom« 
 
Nov blok v Radovljici.  Tik ob glavni cesti v Radovljici so nagrmadili kupe opeke. 
Vrteli so se škripci, udarjala so zidarska kladiva in kmalu zatem, ko se je izza 
odstranjenih odrov prikazalo lepo pročelje, se je v veliko hišo vselili 30 srečnih družin. 
Svetle sobe, udobne kuhinje in lepi balkoni nudijo stanovalcem povsem prijetno 
življenje. 
To so zgradile roke delavcev gradbenega podjetja »Gorenjc« v Radovljici. Letos so 
začeli graditi še en tak 30-stanovanjski blok. 
Vir: Glas, 1. 1. 1961 
 
 

    
 

Pred gradnjo … in ko so se stanovalci vselili. 



 

 

Vir: Glas, 1. 1. 1961 
 

 
 

»Oficirski blok« - spredaj, 1961 
Vir: foto Boro Kukič 

 

 
 

»Oficirski blok« - zadaj, 1961 
Vir: Foto kino klub Alpa, Radovljica 

 
 

☼☼☼☼ 
 



 

 

Pošta 
 

 
 

V Radovljici v zadnjem času precej gradijo. Na sliki vidimo gradnjo nove pošte in 
nekaj stanovanjskih blokov. 
Vir: glas Gorenjske, 13. 2. 1960 
 

 
Nova pošta. Pošta v Radovljici že dolga leta domuje v tamkajšnjem gostišču Grajski 
dvor. Toda ti prostori so nujno potrebni turističnemu razvoju. Zato so za potrebe 
pošte že sezidali nove prostore zraven nedavno odprte avtobusne postaje. Poštno 
poslopje, ki ga vidimo na sliki, bodo letos odprli. Nad priličnimi poslovnimi prostori 
bosta tudi dve stanovanji za poštne uslužbence. 
Vir: Glas, 23. 1. 1961 
 

 
 



 

 

Vir: Glas, 23. 1. 1961 
Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 

 

 
 

Gradnja nove pošte v Radovljici, 1961 
Vir: Foto kino klub Alpa, Radovljica 

 

 
 
Nova pošta v Radovljici je že dograjena; otvoritev bo v tem mesecu.  
Vir: Glas, 4. 10. 1961. 

 
V Radovljici so odprli novo pošto. Radovljica, 11. novembra – Današnje otvoritve 
nove pošte v Radovljici so se med številnimi gosti udeležili tudi direktor PTT skupine 
LRS tovariš Jože Gerbec, predsednik republiškega odbora sindikata prometa in 
zveze tov. Humbert Gačnik, tajnik ObLO Radovljica Stane Kajdiž in drugi. 
Objekt nove pošte, ki so ga odprli v Radovljici obsega potrebne prostore za 
poslovanje pošte Radovljica, prostore za avtomatsko telefonsko centralo z 400 



 

 

priključki začetne zmogljivosti, prostore za visokofrekvenčne naprave in ostale 
dodatne prostore za razne vzdrževalne službe na tem območju. Za novo pošto so v 
Radovljici porabili skupaj z opremo 44 milijonov dinarjev. Za opremo avtomatske 
telefonske centrale pa bo potrebno še 1 milijon dinarjev. Nova centrala bo veljala 75 
milijonov dinarjev, krajevno omrežje pa 12 milijonov dinarjev. Skupaj je PTT podjetje 
v Kranju vložilo za vse te naprave 131 milijonov dinarjev, razen sredstev za 
medkrajevno telefonsko mrežo. Zato upravičeno pričakujemo, da bo nadaljnji razvoj 
PTT zvez na območju radovljiške občine še občutneje podprla komunalna skupnost 
komune. 
Novo pošto bo upravljala ekonomske enota, ki ima začasno sedež na Bledu. Ta se 
bo po dokončni gradnji tega vozlišča preselila v Radovljico. Prav z novo pošto v 
Radovljici postaja ta ekonomska enota tudi ekonomsko močnejša. 
Novo poslopje pošte v Radovljici je zgradilo gradbeno podjetje »Gorenjc« iz 
Radovljice, projektant pa je bil ing. arh. Martinc. 
Ob tej priložnosti so ob vhodu v zgradbo odkrili tudi spominsko ploščo vsem med 
NOB padlim PTT uslužbencem z Gorenjske. / M. Živkovič. 
Vir: Glas, 13. 11. 1961 
 
 

☼☼☼☼ 
 
Klavnica 
 
V Radovljici nova klavnica. Danes bodo v Radovljici pridobili nov pomemben objekt 
za področje komunalne dejavnosti. Svojemu namenu bo namreč izročena nova 
klavnica, ki so jo gradili nekaj manj kakor dve leti. Stroški z opremo vred so znašali 
približno 60 milijonov dinarjev. 
Klavnica je moderno opremljena in ima razen glavne klavne dvorane še goveji hlev z 
18 stojišči, hlev za teleta, črevarno, priročno skladišče kož, hladilnice, predelovalnice 
ter garderobo. Delo v novi klavnici bo do skrajnosti mehanizirano in so v ta namen 
montirali 4 električna dvigala z nosilnostjo od 400 do 1000 kg. Ves delovni proces bo 
potekal po tirnem sistemu. Od zakola živali pa do nakladanja mesa na hladilni 
kamion bo drselo meso po tirih. 
Kapaciteta hladilnice je velika. Klavnica je zgrajena predvsem za potrebe sedanje 
radovljiške občine, ker se je vseh dosedanjih 5 mesarskih podjetij združilo v eno 
samo. Vendar je po svoji velikosti in mehanizaciji sposobna oskrbovati z mesom tudi 
ostala področja Gorenjske. / B. M.  
Vir: Glas, 1. 4. 1961 
 



 

 

 
 

Nova klavnica, 1961 
Vir: Foto kino klub Alpa Radovljica 

 

 
 

Nova klavnica, 1961 
Vir: Foto kino klub Alpa Radovljica 

 
 
Do kdaj še v radovljiški občini štiri mesarska podjetja. Aprila letos so v Radovljici 
izročili v obratovanje novo sodobno klavnico, ki je pravzaprav ena najlepših 
komunalnih klavnic. Opremljena je s sodobnimi napravami za klanje, predelavo in 
skladiščenje mesa in mesnih izdelkov. Med drugim ima pet velikih hladilnih komor. 
Njena zmogljivost omogoča v osmih urah zakol 20 goved ali 50 prašičev oziroma 
telet. Mesarsko podjetje Radovljica ima tudi lastne avtomobil-hladilnik »TAM 4500« in 
druge pripomočke, žal pa je doslej klavnica izkoriščena s komaj 30 do 40 odstotki. 
Zakaj? 



 

 

Na območju bivše radovljiške občine je bilo 6 mesarskih podjetih – vsako s svojo 
klavnico in predelavo. To so bile stare nehigienske in zastarele klavnice, v katerih ni 
bilo moč racionalno gospodariti. Ko so začeli graditi novo klavnico so se podjetja 
združila v eno. Tu so delovni pogoji mnogo ugodnejši, zlasti pa je možna točna 
kontrola in to zdravstvena in gospodarska. Grajena je bila za daljšo perspektivo in ni 
nič prevelika, čeprav so trenutno slabo izkoriščene njene zmogljivosti. V začetku 
novembra si je klavnico ogledala tudi komisija zveznega veterinarskega inšpektorata 
in je podjetju odobrila tudi klanje za izvoz. V šestih mesecih letos so v podjetju, ki 
zaposluje 32 ljudi izdelali 60 tisoč kg mesnih izdelkov, medtem ko so v prejšnjih 
pogojih izdelali letno do 40.000 kg. Izdelujejo vse mesne izdelke, razen trajnih salam. 
Nedvomno pa je, da spričo tega nastopajo v podjetju težave. Majhna izkoriščenost 
zmogljivosti, odplačevanje anuitet itd. močno bremenijo sklade podjetja. Znano pa je, 
da so v občini še tri mesarska podjetja, ki pa obratujejo v tehnično in higiensko 
izredno slabih pogojih. V omenjenih podjetjih so zaradi majhnih zmogljivosti in 
nadurnega dela večji dohodki, višji proizvodni stroški in podobni problemi, zato v 
radovljiškem podjetju vse bolj razmišljajo o tem, kam to pelje. Ali sta v Bohinju res 
potrebni dve mesarski podjetji. Slabi delovni pogoji so tudi v Mesarskem podjetju na 
Bledu. Ali ne bi morda kazalo, da bi komuna razmislila o tem vprašanju in rekla svoje 
mnenje, ki naj bo v korist potrošnikom in skupnosti. / J. P. 
Vir: Glas, 1. 4. 1961 
 
 
 
Mesarji včeraj, danes in jutri / Neizkoriščenost klavnice – Specializacija tudi v 
mesarski proizvodnji. Meso in mesni izdelki veljajo za poglavitno hranilo. To skuša 
upoštevati sleherna gospodinja (seveda v okviru družinskega proračuna) pri sestavi 
jedilnika. Meso pa pomeni za nas tudi dragocene devize. Kranjske klobase so 
zaslovele daleč naokoli. Strogo zaupno naj poučim javnost: tako kot so nekoč 
zasloveli kranjski mesarji s svojimi klobasami, tako so tudi letos zasloveli radovljiški 
mesarji izven jugoslovanskih meja. Morda tega prenekateri Gorenjec in tudi 
Radovljičan ne ve. A je res.  
Mesarska pravljica. Nekoč je bilo na področju nekdanje radovljiške občine šest malih 
mesarskih podjetij. Nekega dne so mesarji le spoznali, da ne bodo dolgo posamezno 
kljubovali napredku. Podali so roke in dejali: Nemara bomo skupaj uspeli. 
»Bilo je leta 1957, ko so bili pripravljeni že prvi načrti za novo klavnico, ki bi krila 
samo potrebe Radovljice. Kmalu pa so se spomnili: za vraga, kaj pa soseska, ali 
bodo tudi tam gradili novo. Saj nima smisla – so menili. In možje »od zgoraj« so 
ukazajoče pristavili: zgraditi je treba klavnico, ki bo krila tudi potrebe sosedov – 
Blejcev in Bohinjcev. Te misli so se uresničile 1. aprila 1961. Vse je bilo pripravljeno. 
Le mesarji iz Bleda in iz Bohinja pa so se trmasto držali starih pregovorov. Češ da se 
najboljša pogača doma peče. Če se prav spominjam, se tudi niso dosti zmenili za 
sanitejce. Od sile so bili trmasti. Dokaj denarja so porabili, samo da bi se obdržali in 
ugodili zahtevam sanitejcev. Tisti denar pa bi lahko porabili bolj smotrno za kaj 
drugega. Kako pa je bilo potem, ne vem. Bil sem zrel za pokoj in po takratnih zakonih 
nisem smel več na delo.« - Tako nekako bi pripovedoval na slavju ob petdesetletnici 
Mesarskega podjetja Radovljica – leta 2012. A vrnimo se v sedanjost. 
Problemi in številke. Res je, Mesarsko podjetje Radovljica je začelo obratovati v novh 
prostorih (klavnica z vsemi stranskimi objekti: hlev, črevarna, hladilne komore, pa tudi 
posebni hladilni kamion imajo) z lanskim aprilom. Njena zmogljivost v 8 urah je: zakol 
20 govedi ali 50 prašičev. Ker pa je bilo predvideno, , da bi pristopili še: Mesarija in 



 

 

klavnica Bled (zdaj nekaj govorijo, da bodo z novim letom le pristopili) in dve 
mesarski podjetji v Bohinju (kljub dokaj urejeni klavnici en mesar še vedno kolje 
doma!), so se radovljiški mesarji preorientirali na izvoz. To pa samo zato, da bi krili 
stroške; gre za kooperacijo oziroma uslužnostno klanje za »Slovenija – 
živinopremet«. – Uslužnostni zakol pa občasno tudi opravljajo za ostale občine. 
Seveda pa pri tem nikakor ni zapostavljena preskrba z mesom domačega področja. 
V lastne prodajalne – dve v Radovljici in po eno v Lescah, Begunjah, Ljubnem, 
Brezjah in Kamni gorici – dostavljajo meso in mesne izdelke vsak dan. Včasih pa tudi 
dvakrat dnevno. 
(Ko že govorimo o domačem trgu, bi tu lahko omenil, da imajo zaposleni delavci in 
uslužbenci topli obrok, ki jih velja 40 dinarjev. Vajenci (5), ki so večinoma doma iz 
Bele krajine, zakaj mladi Gorenjci silijo v industrijo, pa imajo še zajtrk. Oba obroka sta 
seveda za vajence brezplačna.) 
In še nekaj številk. V lanskem prvem polletju so ustvarili 64 milijonov prometa. Zaklali 
so 306 goved, kar je dalo 70 ton mesa, 645 telet (28 ton teletine), 546 prašičev (33 
ton svinjine) in predelali 25 ton raznih mesnih izdelkov, predvsem poltrajnice 
(klobase, safalade, hrenovke). Letošnji celoletni plan znaša 200 milijonov, v prvem 
polletju pa so že zabeležili 114,823.000 dinarjev dohodka po plačani realizaciji. 
In uslužnostno klanje? Od letošnjega maja pa do danes je bilo iz Radovljiške klavnice 
odposlano skupaj 115.862 kg govejega mesa v Anglijo. Od tega je bilo iz 
radovljiškega območja 19.440 kg in iz jeseniškega 28.863 kg. Ostalo pa je bilo od 
podjetja »Slovenija-živinopromet«. Razen tega pa je šlo iz radovljiške klavnice še v 
Italijo 3908 kg in iz jeseniške 9550 kg. Omenil bi še, da so poslali tudi v Švico 11222 
kg govedine. 
V radovljiškem mesarskem podjetju pravijo, da bi lahko klali za izvoz še več. Zakaj 
nemalokrat se zgodi, da namesto da bi vagon čakal na meso, morajo nanj čakati v 
klavnici. 
Prihodnost mesarske dejavnosti. »Naša klavnica bi zmogla, če bi prišlo do pripojitve 
Klavnice in mesarije Bled in mesarij iz Bohinja kriti vse njihove potrebe« - so nam 
povedali radovljiški mesarji. Torej ima mesarska dejavnost v tem predelu lepe 
perspektive. Lahko bi postal to pravi kombinat s specializiranimi obrati: klavnica, 
hladilnica in predelovalnica. Klalo na bi se v Radovljici, na Bledu pa bi bil nekakšen 
depo, ki bi preskrboval prebivalce z mesom na področju Bleda in Bohinja. Obstaja pa 
tudi nekakšna možnost, da bi se priključili tudi jeseniški mesarji. Na Jesenicah 
namreč gradijo predelovalnico, ki bi bila lahko skupna. Seveda bi bilo potrebno vložiti 
še okoli 50 milijonov. V sami Radovljici pa bi morali povečati predvsem tako 
imenovane »predsmrtne« hleve in hladilnice. 
Ob teh dalekosežnih mislih bi se morali vsekakor resneje zamisliti – ne samo 
radovljiški, temveč tudi jeseniški mesarji. Zlasti še zaradi tega, ker bo, kot je 
pričakovati, »zlata jama« radovljiškega mesarskega podjetja »Slovenija-
živinopromet« usahnila. – To izvozno podjetje se je združilo s sorodnim podjetjem 
»Grudo«. Slutiti je, da se bo dejavnost novo nastalega poslovnega združenja v 
prihodnje spremenila. Napovedujejo namreč, da bo igralo to združenje le 
posredniško vlogo pri izvozu mesa. To se pravi, da ne bo več nabavljalo živine in jo 
pošiljalo v uslužnostno klanje klavnicam. Če se te slutnje in napovedi uresničijo, bo 
moralo mesarsko podjetje v Radovljici misliti na izvoz, ki bi bil dobrodošel v lastni 
režiji. Te napovedi z upoštevanjem sedanjega stanja in seveda tudi pogleda v 
prihodnost pa narekujejo nujnost integracije in specializacije mesarske dejavnosti na 
Gorenjskem. 



 

 

Ekonomika in veterinarji. Dotaknili bi se še veterinarjev. Saj jim pripisujemo 
pravzaprav pomembno vlogo v mesarski dejavnosti. Danes so na področju 
radovljiške komune 3 veterinarske postaje: v Radovljici z dvema veterinarjema, na 
Bledu (1) in v Bohinju (2). Torej na treh veterinarskih postajah, ki ima vsaka še svoj 
5-članski UO, računovodkinjo, je pet veterinarjev. Pet veterinarjev, tri postaje in trije 
upravniki (!). Koliko razdrobljenih sredstev?! – Omenimo naj samo konjača, ki 
opravlja nujne usluge, ki veljajo 300.000 dinarjev na leto. Obstoj postaj pa je odvisen 
od dotacij. Le-te pa so bile s proračunom znatno zmanjšane in dodeljene smo eni 
postaji. Konec razkošja! S tem so se sprijaznili v Radovljici in v Bohinju. UO 
veterinarske postaje na Bledu pa meni, da bi lahko samostojno poslovali, čeprav ne 
bi prejemali dotacij (!). 
Ekonomski račun narekuje združitev treh postaj v eno, ki bi imela sedež v Radovljici. 
Sicer pa bodo o veterinarskem problemu razpravljali odborniki obeh zborov ObLO 
Radovljica na prihodnji seji. / Stane Škrabar 
Vir: Glas, 26. 9. 1962  
 

   
 

Dvakrat na teden, kose iz hladilnic odpremlja meso za izvoz, je »mobilizirano« 
domala vse osebje Mesarskega podjetja Radovljica. Ko pride meso iz hladilnih 
komor, jih pregleda veterinarski inšpektor Marijan Benulič, ki jamči za kvaliteto. (1) 
Nato meso ožigosajo s posebnim pikčastim žigom »Jugoslavija«. Potem ga 
»oblečejo« v specialne prozorne vrečke iz gaze in ga stehtajo. (2) 
 



 

 

 
 
 
 

Tehtanju sledijo še žigi: kvalitete, z registrsko številko radovljiške klavnice, 
veterinarja. Tako ožigosano meso opremijo še s tablico veterinarske inšpekcije 
(številka 108 je registrska številka radovljiške klavnice za izvoz) in s tablico izvoznega 
podjetja »Slovenija-živinopromet«, na kateri je številka vagona, teža itd. (3). 

 

 
 

Ko so vse te procedure gotove, obesijo meso (po predpisih mora meso med 
prevozom viseti) v hladilni kamion in ga odpeljejo na železniško postajo Lesce-Bled, 
kjer čaka vagon-hladilnik. Od tem vagon-hladilnik z okoli 8-10 tonami mesa odpelje 
do Jesenic, kjer se priključi železniški kompoziciji hladilnikov (40), ki prispejo v 4-5 
dneh v Anglijo. (4) 
Vir: Glas, 26. 9. 1962  
 



 

 

 
 
Čeprav je klavnica v Radovljici skoraj nova, se je podjetje odločilo za dozidavo nove 
moderne prekajevalnice, skladišča za mesne izdelke in sanitarij za njihove delavce. 
Dela bodo veljala približno 70 milijonov starih dinarjev, ki jih je podjetje namenilo za 
to iz svojih lastnih sredstev. / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 6. 3. 1968 
 

 
 
Prenovljena in povečana klavnica Bled. Pred kratkim je veletrgovina Špecerija 
Bled odprla prenovljeno in povečano klavnico v Radovljici. Po mnenju strokovnjakov 
je klavnica med najbolje opremljenimi v Sloveniji. Povečali so namreč hladilnice, 
uredili nove pakirnice itd. V okviru 15-letnice so tako tudi v tem obratu Špecerije 
zabeležili lep delovni uspeh. 
Vir: Glas, 18. 11. 1972 
 



 

 

 
 

Vir: Glas, 26. 9. 1975 
 

 
☼☼☼☼ 

 
Skladišče kož Koteks 

 

 
 

Poleg radovljiške klavnice je podjetje Koteks zgradilo moderno skladišče kož.  
Vir: Glas, 13. 4. 1963  
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Zdravstvene ustanove 
 
Nova zobna ambulanta. Radovljica. Za delavski praznik 1. maj bodo tudi v 
Radovljici odprli novo zobno ambulanto. Razen zobne ambulante bo v tej stavbi še 
dispanzer za otroke in šolska poliklinika. V stari stavbi, ki jo prav sedaj adaptirajo, pa 
bo splošna ambulanta in uprava. Gradnja stavbe za zobno ambulanto se je precej 
zavlekla in traja že štiri leta. Sedaj čakajo samo še na izdelavo posebne vrste oken. Z 
otvoritvijo novih prostorov se bo zdravstvena služba v Radovljici precej izboljšala. 
Vir: Glas, 18. 11. 1961 
 

 
 

Vir: Glas, 10. 4. 1961 
Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 

 
 

 
 

Gradnja splošne ambulante, 1961 
Vir: Foto kino klub Alpa Radovljica 



 

 

 

 

Kaj je z gradnjo zdravstvenega doma v Radovljici? / Samovoljne spremembe 
načrtov – gradnja brez prave kontrole – nad 11 milijonov dinarjev večji izdatki. 
Radovljica, maja. – Na zadnji seji Občinskega ljudskega odbora v Radovljici, ki je bila 
preteklo sredo, so med drugim odborniki največ razpravljali o gradnji zdravstvenega 
doma v Radovljici. Zaradi vse večjih zdravstvenih potreb je zdravstveni dom v 
Radovljici nujno potreben, saj sedanji prostori, kjer je splošna ambulanta, sploh ne 
ustrezajo potrebam. 
Zato so se v Radovljici že pred tremi leti odločili za gradnjo novega zdravstvenega 
doma. Toda ta še danes ni dograjen, razen tega pa je že precej prekoračena 
predračunska vsota. Kakšni so vzroki za te nepravilnosti, je pregledala štiričlanska 
komisija in na seji poročala odbornikom ObLO Radovljica. 
Komisija je med drugim ugotovila, da so bili načrti za gradnjo zdravstvenega doma v 
Radovljici 1960 leta na reviziji pri Okrajnem ljudskem odboru v Kranju, še isto leto pa 
je bilo izdano tudi gradbeno dovoljenje. Predračunska vsota projektanta je tedaj 
znašala 18,518.270 dinarjev, izvajalca del pa 22,317.206 dinarjev. Sedaj pa so 
predračunsko vsoto prekoračili že za 11, 739.908 dinarjev. 
Da so porabili toliko več sredstev že doslej, ko dom še ni dograjen, je vzrok ta, ker se 
je neki zdravnik spomnil, da je potrebna še ginekološka in ženska ambulanta. 
Kasneje, ko je prišel v Radovljico nov zdravnik, so spet vse spremenili, in sicer po 
nasvetu strokovnega zdravstvenega kolegija, da jan spodnje prostore zdravstvenega 
doma preuredijo samo v splošno preventivno ambulanto. Vse te spremembe pa so 
prav gotovo vplivale na podražitev gradbenih del. 
Potem so bila tu še razna obrtniška dela na zgradbi, za katera sploh v Jugoslaviji ni 
bilo moč dobiti materiala. Omenimo naj samo primer, da so mislili najprej narediti 
streho iz aluminijaste pločevine, a se je kasneje nekdo premislil, da naj bo streha iz 
valovite aluminijaste pločevine, ki jo edina tovarna »Impol« v Slovenski Bistrici 
serijsko sploh ne izdeluje. Poseben problem so predvideni radiatorji za centralno 
kurjavo, ker so takih dimenzij, ki jih pri nas sploh ne izdelujejo, potem okovja za okna, 
sprememba fasade, itd. 
Vse to se je projektant sproti izmišljeval na samem gradilišču, kjer je tudi sproti risal 
posamezne detajle. Za vsakokratni obisk na gradilišču pa je dobil projektant 
izplačanih 3000 dinarjev in je vsega skupaj dobil že 138.249 dinarjev, za gradbeni 
nadzor pa je bilo izplačanih že 60.275 dinarjev. 
Investitor do 3 faze gradbenih del je bil Zdravstveni dom v Radovljici, od tu naprej pa 
Občinski ljudski odbor Radovljica. Izvajalec gradbenih del je bilo SGP »Gorenjc« iz 
Radovljice. Napaka je bila napravljena tudi v tem, ker po končani 3 fazi gradbenih del 
niso z gradnjo zdravstvenega doma nadaljevali, marveč so čakali polne 4 mesece, da 
so sklenili novo pogodbo z gradbenim podjetjem SGP »Gorenjc«. 
Kdo je pravzaprav kriv za vse te nepravilnosti. Prav gotovo v največji meri projektant, 
saj so dela izvajali kar mimo potrjenega projekta in so v času gradnje stalno nekaj 
spreminjali. Brez dvoma pa velik del odgovornosti nosita tudi oba investitorja: ObLO 
Radovljica in Zdravstveni dom ter nadzornik gradbenih del, ki kot uslužbenec ObLO 
sploh ni obveščal Občinski ljudski odbor o teh nepravilnostih. Razen tega pa so za 
vse te pomanjkljivosti pri gradnji vedeli tudi nekateri drugi odborniki ljudskega odbora, 
vendar niso nikoli o tem povedali na sejah ObLO. Občinski ljudski odbor v Radovljici 
ni imenoval niti gradbenega odbora, ki bi nadzoroval gradnjo in so šle tako vse te 
napake mimo njega. 



 

 

Kot so izrazili željo nekateri odborniki, bi bilo potrebno v prihodnje zaposliti pri 
Občinskem ljudskem odboru v Radovljici gradbenega strokovnjaka, ki bi se ukvarjal s 
temi problemi, da ne bi prišlo več do takih nepravilnosti. Računajo pa, da bodo nov 
zdravstveni doma v Radovljici odprli že 15. junija. / M. Ž. 
Vir: Glas, 20. 5. 1961 
 

 
 

Zdravstveni dom v Radovljici je dograjen. Že v prihodnjem tednu bo v njem razen 
splošnih ambulant obratovala tudi posvetovalnica za matere in otroke. 
Vir: Glas, 30. 9. 1961 
 

☼☼☼☼ 
 
Zdravstveni dom Jesenice – zdravstvena enota Radovljica 
 

 



 

 

 
Jeseni nov zdravstveni dom. Zdravstvenim delavcem v Radovljici se bodo delovni 
pogoji kmalu izboljšali. Po preureditvi nekdanje vzgojno-varstvene ustanove v 
Radovljici in z dograditvijo novega dela bodo dobili nove prostore. S tem pa se bodo 
izboljšali tudi zdravstveni pogoji za prebivalce Radovljice. 
Že nekaj let so imeli v Radovljici precej težav zaradi neustreznih prostorov v 
zdravstvenem domu. Ob različnih variantah pa so nazadnje le našli rešitev. Ko so 
lani zgradili novo šolo, so v staro preselili vrtec, iz neustrezni prostorov v graščini pa 
učence posebne osnovne šole. Po preselitvi vrtca in sedmih družin v nova 
stanovanja so lahko začeli preurejati stavbo, kjer bo v prihodnje zdravstveni dom. 
Predvideno je, da bo nov zdravstveni dom, ki bo veljal okrog 5 milijonov dinarjev, 
končan do letošnje jeseni. 
Takoj po preselitvi pa bodo v starem zdravstvenem domu uredili vzgojno-varstveno 
ustanovo, v kateri bo prostora za okrog 160 otrok. / A. Ž.  
Vir: Glas, 11. 4. 1973 
 

 
 

Čez kakšna dva meseca bo odprt nov zdravstveni dom v Radovljici. Novi prostori 
bodo v obnovljenem otroškem vrtcu, h kateremu so dogradili še prizidek. V novi 
zdravstveni ustanovi bodo zdravstvene in zobozdravstvene ambulante. Po otvoritvi 
bodo prostore sedanjega zdravstvenega doma preuredili za varstvo otrok. / A. Ž. – 
Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 30. 1. 1974 
 
Bo mar gradnja ustavljena? Za spoštovanje poprejšnjih dogovorov se je izrekel 
svet gorenjskih občin, potem ko je razpravljal o prekoračitvi investicije za adaptacijo 
in novogradnjo objekta zdravstvene enote Radovljica. Gradnja gre zdaj že h koncu, 
vendar pa se je pokazalo, da so stroški zelo presegli predvideno vsoto. 
Enota jeseniškega zdravstvenega doma v Radovljici je vse do pred kratkim opravljala 
svoje delo v neprimernih prostorih, menda kar v najslabših med zdravstvenimi 
institucijami na Gorenjskem. Ko je bil pri skupnosti zdravstvenega zavarovanja Kranj 
ustanovljen sklad za izboljšanje in napredek gorenjske zdravstvene službe, se je 
pokazala rešitev problema med drugim tudi za radovljiško zdravstveno enoto. 



 

 

Investitor adaptacije sedanje zgradbe in prizidka je bila sprva skupščina občine 
Radovljica, ki je tako, kot je bilo s sklepom sveta gorenjskih občin določeno, 
prispevala tudi 8 odstotkov investicijske vsote. Kasneje pa je občina investitorstvo 
prenesla na Zdravstveni dom Jesenice. Predračun za gradbena in obrtniška dela je 
leta 1972 znašal 4.3 milijona novih din. Kasneje pa se je ugotovilo, da v tej oceni niso 
bile upoštevane tudi vse napeljave kot so elektrika, centralna kurjava in drugo, razen 
tega pa se je gradbeni program še razširil. Za takšno razširitev pa seveda dodeljena 
sredstva iz sklada ne zadostujejo. Po predračunu naj bi za dokončanje stavbe 
potrebovali 9.2 milijona novih din. Investitor je sedaj zbral 7 milijonov din iz 
prispevkov sklada za lansko in za letošnje leto, sem je vštet tudi prispevek radovljiške 
občine in pa lastni prispevek, vendar pa je zmanjkalo še 2.1 milijona din. Če bi bil ta 
denar zagotovljen, bi bila stavba nared v dveh mesecih. 
Razprava na svetu gorenjskih občin je bila zaradi razširitve te gradnje tako po 
kvadraturi kot zaradi nekaterih dodatnih elementov, ki jih prejšnji idejni načrt ni 
upošteval, dokaj živahna. Člani sveta so menili, da bi bilo treba bolje gospodariti z 
združenimi sredstvi v zdravstvu. Del krivde pade vsekakor na pomanjkljive idejne 
načrte, del pa tudi na samo razdeljevanje investicijskih sredstev med zdravstvene 
zavode, saj kakega pravilnika o tem vse do sedaj ni bilo; osnutek pravilnika je 
pripravljen šele sedaj in bodo o njem razpravljale občine prihodnji mesec. Ker so 
člani sveta gorenjskih občin vztrajali na sklepih sprejetih na eni poprejšnjih sej, med 
njimi je tudi ta, da prekoračene investicije prevzamejo občine, bo o tem svojo besedo 
morala povedati še radovljiška občina. Ker pa je ta prispevala h gradnji že 715.000 
novih din, je težko reči, iz katerega vira bo priteklo še dobrih 2 milijona din za 
dokončanje zgradbe. Ustavitev del ne bi bila ravno najboljša rešitev in ne edini izhod. 
– Da ne bi bilo še kakšnih neljubih presenečenj, je svet gorenjskih občin zahteval 
poročila še o drugih investicijah sklada. / L. M. 
Vir: Glas, 27. 2. 1974 
 

 

 
 

ZD Jesenice – Ambulanta v Radovljici  
Projektanta: arhitekta Janez Žan in Andrej Ravnikar. 

 



 

 

V Kopališki ulici v Radovljici so v petek dopoldne odprli nove prostore Zdravstvenega 
doma Jesenice – zdravstvena enota Radovljica. Nekdanjo stavbo so adaptirali in 
dogradili nov trak. Za okrog 14.000 prebivalcev Radovljice in okoliških krajev v občini 
bo v zdravstveni enoti splošna ambulanta, zobozdravstvena ambulanta, otroški 
dispanzer, dispanzer medicine dela, laboratorij, rentgen in oddelek fizioterapije. 
Gradnja tega objekta skupaj z opremo je veljala prek 8.3 milijona dinarjev. Glavni del 
sredstev, okrog 6 milijonov dinarjev, je prispeval sklad skupščine skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja Kranj, razliko pa radovljiška občinska skupščina in 
kolektiv Zdravstvenega doma Jesenice iz ustvarjenih amortizacijskih sredstev. Delo v 
novih zdravstvenih prostorih bo steklo po prvomajskih praznikih, prostore pa je v 
petek odprl predsednik sveta za zdravstveno in socialno varstvo radovljiške 
skupščine Stanko Meglič. Stare prostore, kjer je bila doslej zdravstvena enota, bodo 
v občini začeli preurejati za vzgojno-varstveno  ustanovo. / A. Ž. 
Vir: Glas, 30. 4. 1974 
 

☼☼☼☼ 
 
 
 

☼☼☼☼ 
 
Stolpnici na Poljski poti 
 

 
 

Temelji za dve stolpnici 
 
Mrzlica nebotičnikov je zajela tudi Radovljico. Za stavbo ObLO ob Poljski poti so 
delavci že zgradili temelje za dve manjši stolpnici, kjer bo 33 družin dobilo udobna 
stanovanja. 
Vir: Glas Gorenjske, 25. 6. 1960 
 
 

 



 

 

 
 

Novi stanovanjski bloki v Radovljici 
Glas Gorenjske, 26. 11. 1960 

Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 
 

 

 
 

Gradnja dveh blokov na Poljski poti, 1961 
Vir: Foto kino klub Alpa Radovljica 

 



 

 

 
 

Nova bloka na Poljski poti, 1961 
V zadnjem času so v Radovljici dogradili dva stanovanjska bloka. V prvega so se 
stanovalci že vselili, drugi pa bo pripravljen v tem mesecu. 

Vir: Glas, 4. 12. 1961 
 
 

☼☼☼☼ 
 

Osnovna šola  
 
Zakaj samoprispevek / OŠ v Radovljici - Garderobe v stranišču. Sicer ni za naše 
prilike nič posebnega, če imamo šolo ob cesti, kot je to tudi v Radovljici, vendar je 
komisija ugotovila še celo vrsto nepravilnosti, ki kličejo po novem šolskem poslopju v 
Radovljici. Z novim poslopjem ne bi rešili le vprašanje osnovnega šolstva, ampak tudi 
vajensko šolo, ki dela prav tako v nemogočih razmerah. 
Radovljiška osemletna šola dela v dveh ločenih stavbah. Stavba št. 18 je preurejena 
stanovanjska hiša z ozkimi stopnišči in brez potrebnih prostorov. Ker je vhod obrnjen 
na cesto, po kateri gre dnevno 100 avtobusov in 150 tovornjakov, imajo vhod od 
zadnje strani. 
V stavbi ni potrebnih kabinetov, garderobe pa imajo učenci v straniščih in učilnicah. 
Nevarno ozko stopnišče pripelje 400 učencev (ena izmena) v učilnice, ki morajo biti 
zaradi ropota vedno zaprte (cesta je oddaljena le pet metrov) in so brez tekoče vode. 
Tlaki (parket in kamen) so močno dotrajani, stropi razpokani in nestabilni. Ker so 
dimniki narejeni za privatno stanovanje, je vedno prisotna nevarnost požara. 
Mlečna kuhinja je v kleti in prostori nikakor niti približno ne ustrezajo. Ker je jedilnica 
premajhna, delijo malico po razredih (okoli 750 malic dnevno). Po oceni komisije niso 
kleti primerne niti za shranjevanje kuriva. 
Šola nima telovadnice in gostuje v telovadnih prostorih športnega društva, ki pa so 
odločno premajhni. Prav tako nimajo učilnic za pouk kemije, biologije, fizike itd. 
Zaradi tega je pok v učilnicah brez vode, zatemnitve in potrebne električne napeljave. 
Vtis komisije: »Stavba na Gorenjski cesti 18 nikakor ne ustreza za potrebe šole. Sam 
položaj stavbe in zasilno urejevanje prostorne stiske gre na škodo zdravja otrok in 
kvalitete pouka …« 



 

 

Komisija meni, da je brez pomena morebitna premestitev stavbe, medtem ko bi 
druga stavba na št. 13 lahko služila poklicni šoli, če bi osnovna šola dobila nove 
prostore. 
Vir: Glas, 6. 12. 1967 
 

 
 

Razglas idejnega projekta gradenj osnovnih šol 
Vir: Glas, 8. 3. 1969 

 
 
Šolo v Radovljici že gradijo. Splošno gradbeno podjetje Gorenjc iz Radovljice je 
pred dnevi že začelo z gradnjo šole v Radovljici. Tako v radovljiški občini že gradijo 
dve novi osnovni šoli. V torek pa je posebna komisija pregledala tudi ponudbe 
izvajalcev za gradnjo osnovne šole na Bledu. Komisija se je odločila za Projekt Kranj, 
pregledala pa bo še enkrat predračun gradnje za to šolo. Predsednik občinske 
skupščine Stanko Kajdiž nam je povedal, da bo približno čez en teden znan tudi že 
izvajalec za gradnjo osnovne šole v Bohinjski Bistrici. / A. Ž.  
Vir: Glas, 2. 7. 1970 
 
 



 

 

 
 
Gradnja osnovne šole v Radovljici. – Splošno gradbeno podjetje Gorenjc iz 
Radovljice je pred nedavnim že začelo graditi novo osnovno šolo v Radovljici. Tako 
to radovljiško podjetje gradi že drugo osnovno šolo v občini. Kot smo že pisali, bo 
blejsko osnovno šolo gradilo podjetje Projekt iz Kranja, za gradnjo šole v Bohinjski 
Bistrici pa bo razpis za izvajalca v kratkem končan. / A. Ž.  
Vir: Glas, 18. 7. 1970 
 
 
Tudi radovljiška šola 1. septembra. V radovljiški občini bodo 1. septembra odprli 
dve novi šoli: na Bledu in v Radovljici. Tako se program izgradnje osnovnih šol v 
občini, ki ga financirajo tudi občani s samoprispevkom, postopoma bliža kraju. S 
samoprispevkom občanov in prispevkom delovnih organizacij je namreč že bila 
zgrajena osnovna šola v Lipnici, zdaj sta pred otvoritvijo blejska in radovljiška šola, 
prav tako so že zgradili šolo v Lescah, gradijo pa tudi šolo v Bohinjski Bistrici. 
Nova osnovna šola v Radovljici bo ena najbolj sodobnih pri nas. Trenutne hite z 
zadnjimi deli in urejanjem okolice. Šola bo imela 28 učilnic, prostore za kabinetni in 
likovni pouk, glasbeno šolo in avlo za prireditve. V gradnji pa sta tudi telovadnica in 
bazen. / A. Ž. 
Vir: Glas, 23. 8. 1972 
 
 
Darilo osnovni šoli Radovljica. Občinski odbor rdečega križa v Radovljici je sklenil, 
da bo opremil kabinet prve pomoči v novi osnovni šoli v Radovljici, ki jo bodo odprli 1. 
septembra. Nabavili so najsodobnejšo opremo. Razen tega pa bodo imeli učenci in 
učitelji na voljo tudi strokovno zbirko knjig in učil za higiensko-zdravstveno vzgojo. 
Poleg tega bo v kabinetu tudi propagandno gradivo rdečega križa za spodbujanje 
mladine, da se vključi v to človekoljubno organizacijo in v krvodajalske akcije. 
Vrednost celotne opreme, ki jo bo občinski odbor daroval šoli, znaša prek 10 tisoč 
novih dinarjev. Postopno pa bo občinski odbor rdečega križa opremil tudi druge šole 
v občini. / JR 
Vir: Glas, 26. 8. 1972 
 



 

 

V petek otvoritev novih šol. V petek, 1. septembra, bodo v radovljiški občini odprli 
dve novi osnovni šoli. Ob 9. uri bodo odprli osnovno šolo Antona Tomaža Linharta v 
Radovljici, ob 11. uri pa osnovno šolo prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu. Po otvoritvi 
bo ogled šolskih prostorov in kratek kulturni program. Popoldne ob 16. uri pa bo v avli 
nove šole v Radovljici predstava Linhartove Županove Micke. / A. Ž. 
Vir: Glas, 30. 8. 1972 
 
 

 
 

 
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Odprl jo je predsednik 
izvršnega sveta dr. France Hočevar, ki je v govoru rekel, da je v prihodnje pri nas tudi 
razvoj srednjega šolstva treba uskladiti s kadrovskimi potrebami. Po otvoritvi so 
učenci šole pripravili krajši kulturni spored, v katerem je sodeloval tudi harmonikarski 
orkester iz Radovljice. / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 2. 9. 1972 
 
Novi šoli za 2000 otrok. V Radovljici je novo osnovno šolo odprl podpredsednik 
republiškega izvršnega sveta dr. France Hočevar, na Bledu pa predsednik radovljiške 
občinske skupščine Stanko Kajdiž. 
Radovljica, Bled – 1. septembra – 1967. Leta so v radovljiški občini izdelali program 
izgradnje novih osnovnih šol. Izkazalo se je namreč, da potrebujejo okrog 20 tisoč 
kvadratnih metrov novih šolskih prostorov. Izdelali so načrte za nova šolska poslopja, 
občani in delovne organizacije pa so se z referendumom odločili za samoprispevek. 
Tako bodo občani do konca leta 1974 plačevali 1 odstotek iz osebnega dohodka, 
delovne organizacije pa 1 odstotek od bruto osebnega dohodka zaposlenih. 
V programu je bilo zapisano, da bomo s tako zbranim denarjem, kjer je prispevala 
delež tudi skupščina s sredstvi iz proračuna zgraditi osnovne šole v Lipnici, Lescah, 
Radovljici, na Bledu, v Bohinjski Bistrici in v Begunjah. Šola v Lipnici je bila zgrajena 
leta 1968, v Lescah pa 1970. leta. 
Danes so odprli še dve novi šoli. Ob 9. uri je v Radovljici podpredsednik republiškega 
izvršnega sveta dr. France Hočevar odprl novo osnovno šolo Antona Tomaža 
Linharta. Dve uri kasneje pa je na Bledu predsednik radovljiške občinske skupščine 
Stanko Kajdiž odprl novo osnovno šolo prof. dr. Josipa Plemlja. Poleg predstavnikov 



 

 

družbenopolitičnih organizacij in pedagoških delavcev so se slovesnosti otvoritve 
obeh šol udeležili tudi drugi občani in učenci. 
Šola v Radovljici ima 27 učilnic, 14 kabinetov, moderno dvorano, kuhinjo, klimatske 
naprave itd. Telovadnice so zgrajene do tretje faze. Ko bodo zgrajene še te, bo imela 
šola manjšo telovadnico z bazenom in veliko telovadnico olimpijskih mer, v kateri bo 
400 sedežev. Šola meri 5800 kvadratnih metrov in je v njej prostora za okrog 1200 
otrok. Gradilo je je splošno gradbeno podjetne Gorenjc iz Radovljice, projekta pa sta 
izdelala inž. arh. Andrej Ravnikar in inž. arh. Janez Žan, oba iz urbanističnega 
zavoda Bled. O bodo zgrajene še telovadnice bo vrednost objekta z opremo znašala 
okrog 16,5 milijona novih dinarjev. 
 

 
 

Doslej je Gorenjc zgradil štiri šole. 1. septembra je bila odprta  
osnovna šola Antona Tomaža Linharta v Radovljici. 

 
Šola na Bledu pa ima 22 učilnic, 10 kabinetov, dvorano, kuhinjo itd. Tudi v tej šoli so 
telovadnice zaradi pomanjkanja sredstev trenutno zgradili do tretje faze. Šola meri 
4300 kvadratnih metrov in je v njej prostora za okrog 750 otrok. Gradilo je je splošno 
gradbeno podjetje Projekt iz Kranja po načrtih inž. arh. Rada Jemca in inž. arh. 
Milana Jerale. Po dograditvi bo vrednost te šole znašala okrog 14 milijonov novih 
dinarjev. 
Od sprejetja programa 1967. leta sta tako ostali še šoli v Bohinjski Bistrici in v 
Begunjah. Šola v Bohinjski Bistrici bo letos pod streho, medtem ko trenutno zbirajo 
sredstva, da bi še letos začeli graditi nižje razrede osnovne šole v Begunjah. 
Kljub težavam zaradi velikih podražitev v zadnjih letih se program izgradnje šolskih 
objektov v radovljiški občini uresničuje. Od predvidenim 20 tisoč kvadratnih metrov 
novih šolskih prostorov je zdaj 16 tisoč kvadratnih metrov novih šolskih prostorov že 
gotovih. Današnja otvoritev torej potrjuje uresničevanje začrtanega programa, hkrati 
pa pomeni ob začetku novega šolskega leta lepo darilo občanov, delovni organizacij 
in skupščine radovljiške občine učencem Radovljice in Bleda. / A. Žalar 
Vir: Glas, 2. 9. 1972 
    
Šole bo dogradilo SGP Gorenjc Radovljica. V začetku decembra lani je večina 
temeljnih organizacij združenega dela v radovljiški občini podpisala samoupravni 
sporazum, s katerim so se delavci obvezali, da bodo v prihodnjih petih letih namenili 
po 2 odstotka od bruto osebnih dohodkov za dograditev telovadnic pri osnovnih šolah 



 

 

v občini, za izgradnjo osnovne šole v Begunjah ter za izgradnjo vrtcev in posebne 
šole. Pred nedavnim se je akcija za podpis takšnega sporazuma začela tudi med 
kmetovalci v občini (prispevek naj bi plačali kmetje, ki imajo več kot 2000 dinarjev 
katastrskega dohodka), v kratkem pa bodo sporazum podpisali tudi obrtniki. 
Upravni odbor sklada za dograditev šol in uresničitev programa vzgojnega varstva je 
že zbral ponudbe izvajalcev in gradnjo zaupal Splošnemu gradbenemu podjetju 
Gorenjc Radovljica kot najugodnejšemu ponudniku. Z deli pri dograditvi telovadnic in 
gradnje nove osnovne šole v Begunjah bodo začeli ta mesec. Znani pa so tudi roki 
za določanje del. Telovadnice morajo biti zgrajene do začetka junija, osnovna šola v 
Begunjah pa do začetka avtusta letos. / A. Ž. 
Vir: Glas, 7. 3. 1975 
 
V šolah v radovljiški občini plavalni bazeni. V radovljiški občini so v začetku tega 
meseca začeli dograjevati telovadnice pri nekaterih osnovnih šolah, graditi pa so 
začeli tudi novo osnovno šolo v Begunjah. Denar za nadaljevanje del in za 
uresničitev programa otroškega varstva ter posebnega šolstva bodo zbrali s 
prispevkom delavcev v organizacijah združenega dela, s prispevkom obrtnikov in 
kmetovalcev. Zaposleni v organizacijah združenega dela bodo plačevali 2 odstotka 
od bruto osebnih dohodkov, prav toliko bodo prispevali tudi obrtniki. Kmetje pa bodo 
prispevali 2 odstotka od katastrskega dohodka; in sicer tisi, ki imajo več kot 2000 
dinarjev katastrskega dohodka. 
 V petek ob 13. uri se je v Radovljici sestal izvršni svet občinske skupščine. Med 
drugim je razpravljal tudi o začeti gradnji osnovne šole v Begunjah in o dograditvi 
telovadnic. Temeljito je ocenil finančni načrt celotnega programa in ugotovil, da se bo 
po samoupravnem sporazumu v prihodnjih letih nateklo toliko denarja, da bodo 
začrtani program kljub predvidenim podražitvam zlahka uresničili. Precej denarja bo 
celo še ostalo. Zato so na petkovi seji sklenili, da bodo v vseh šolah v radovljiški 
občini (v tistih, kjer dograjujejo telovadnice in tudi v begunjski) zgradili še pokrite 
plavalne bazene. 
V dosedanjih razpravah o nadaljevanju gradnje telovadnic in begunjske šole je bilo 
sicer v raznih organih in na terenu v občini precej govora tudi o gradnji plavalnih 
bazenov. Vendar je večina takšne predloge zavrnila. Menili so, da bi bilo to za naše 
razmere in ob sedanjih pogojih ter možnostih vseeno preveliko razkošje. Izvršni svet 
pa je bil na zadnji seji drugačnega mnenja. Člani so ugotovili, da bi bilo ob 
predvidenem ostanku denarja škoda zamuditi enkratno priložnost. Zato so sklenili, da 
se do začetka prihodnjega šolskega leta zgradijo tudi plavalni bazeni. / A. Ž. 
Vir: Glas, 1. 4. 1975 
 
 
Zdaj zgrajene tudi telovadnice. Včeraj so v radovljiški občini odprli novozgrajene 
telovadnice pri osnovnih šolah v Radovljici, Lescah, na Bledu in v Bohinjski Bistrici. Z 
izgradnjo teh objektov so v občini tako končali sedemletno obdobje gradnje matičnih 
šol. Zgraditi morajo le še osnovno šolo v Begunjah, v kateri bo pouk na nižji stopnji. 
Tudi ta objekt bo zgrajen še letos. Na sliki: Z včerajšnje otvoritve telovadnice v 
Radovljici. / A. Ž. – Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 30. 9. 1975 
 



 

 

 
 

Otvoritev telovadnice v Radovljici 
Vir: Glas, 30. 9. 1975 

 
 

 
 

Nova osnovna šola v Radovljici 
Vir: Mohorjev koledar 1995 

 
☼☼☼☼ 

 
Gasilski dom Radovljica 
 
 
 
Radovljiški gasilci obnavljajo dom. Pred dobrim tednom so člani Gasilskega 
društva Radovljica začeli rušiti razpadajoči sušilni stolp in pomožne prostore 
gasilskega doma, ki so kazili videz doma in njegove okolice. Hkrati so začeli kopati 
temeljne za nove garaže gasilskih vozil. S prostovoljnim delom so gasilci prihranili 
najmanj poldrugi milijon starih dinarjev. Po zaključku zemeljskih del se bodo lotili 
zidave prizidka za garaže, v primeru zagotovljenega denarja pa tudi novega 
sušilnega stolpa. Nabiralna akcija je stekla že lani, vendar sredstev še ni dovolj. 



 

 

Radovljiški gasilci računajo na podporo občanov, organizacij in delovnih kolektivov. / 
JR. 
Vir: Glas, 18. 3. 1975 
 

 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica ima 20 aktivnih članov, desetino pionirjev in 
blizu 500 podpornih članov. Za obrambo pred požari imajo dve starejši in eno 
najmodernejšo brizgalno. Do letos so imeli dva avtomobila, zdaj pa so dobili še 
avtocisterno. Tako so kar dobro opremljeni. Težave imajo le z domom. Postal je 
premajhen, zato so se odločili, da ga povečajo. Prebivalci so prispevali okrog 30.000 
dinarjev, nekaj pa tudi občinska gasilska zveza. Sicer pa bodo dom v glavnem 
povečali s prostovoljnim delom. Za naprej pa razmišljajo, da bi zgradili tudi požarni 
bazen. / B. B. 
Vir: Glas, 10. 10. 1975 

 
☼☼☼☼ 

 

Javna infrastruktura 
 
 
Ceste skozi Radovljico 
 
Kamen spotike. Ko so v Radovljici grdili novo cesto do glavne ceste Kranj-Jesenice, 
so povsem pozabili na potrošnike. Z odvečnim materialom so zasuli edino pot, ki 
pelje do pekarne. Nepremišljenost, kaj? Potrošniki morajo sedaj čez velike skale, da 
pridejo do kruha, velik kup kamenja pa bodo morali še enkrat premetati (morda ga 
bodo takrat na primernejše mesto), ker bo cesta prav gotovo tudi v prihodnje še 
morala služiti prometu. 
Vir: Glas Gorenjske, 11. 4. 1960 
 



 

 

 
 

Kamenje pred pekarno 
Glas Gorenjske, 11. 4. 1960 

 

 
 

Otvoritev Policije v Radovljici,1964 
Vir: arhiv Policija Radovljica 

Op.: Edina fotografija, ki prikazuje vsaj del nove ceste – priključka do magistralne 
ceste Kranj-Jesenice, je iz arhiva Policije Radovljica. Na tej sliki se v ospredju vidi 
stara cesta skozi Predtrg, zadaj pa novi priključek. 
 



 

 

 
 

Pred pričetkom turistične sezone z vso naglico urejajo zunanjo podobo Radovljice. 
Vir: Glas Gorenjske, 28. 5. 1960 

(foto: Marjan Šimenc) 
 
 

 
 

V številnih mestih in predelih Gorenjske so se letos lotili z vsemi silami ureditve cest. 
– Na sliki: Radovljica bo že zaradi novih cest povsem spremenila nekdanjo podobo. 

Vir: Glas Gorenjske, 9. 7. 1960 
 
 

☼☼☼☼ 
 



 

 

 
 

»Zeleni otok« na križišču. Delavci Komunalne uprave v Radovljici imajo že nekaj 
dni (odkar je lepo vreme) polne roke dela. Močno si prizadevajo, da bodo parki, 
zelenice in okolica spomenikov v Radovljici, Lescah, Begunjah, Kropi in Kamni Gorici 
dobili lepši videz. Posadili bodo vrsto sadik raznega okrasnega grmičevja in drevesc, 
obnovili pločnike in prehode za pešce itd. Poti in steze v parkih bodo tudi posuti s 
peskom. Na sliki: delavca Franc Pristov in Metod Debeljak pri urejanju »zelenega« 
varnostnega otoka na križišču v Radovljici. / St. Š. – Foto: F. Perdan. 
Vir: Glas, 25. 4. 1962 
 

 
 
Priporočljiva iznajdljivost. V mnogih večjih naseljih Gorenjske, predvsem pa v mestih, 
imamo letošnjo zimo precej problemov, kako bi očistili ulice za pešce. Bržkone bi ne 
škodilo, če bi glede po moči našli tesnejše sodelovanje s šolami. V Radovljici prvi 
uspehi niso izostali. Na pobudo vodstvo šole so tamkajšnji otroci sami v okolici svoje 
šole očistili pločnike (Na sliki; kidanje snega pred pošto). 
Vir: Glas, 16. 2. 1963  



 

 

 
 

 
 

Radovljica – Posnetek prikazuje zanimivo »turistično atrakcijo«, ki so ji bili obiskovalci 
Radovljice lahko priča predvsem preteklo sredo. Nekaj deset metrov  ceste pri dcepu 
cesta I. reda je odjuga (in zamašeni kanali) naredila pravo umetno jezero, ki je bilo še 
posebno zanimivo, kadar so ga vzburkala motorna vozila. Skromni poskusi odvoda 
vode so bili sicer opravljeni, vendar po čudnem naključju na terenu – nekoliko višje 
od ceste. 
Vir: Glas, 23. 2. 1963  
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

V veliko zadovoljstvo Radovljičanov so te dni v mestu asfaltirali vse pločnike od doma 
telesnovzgojnega društva do poslopja Ljudske milice. Dela, ki so bila že zelo 
potrebna, so opravili delavci Cestnega podjetja iz Kranja, ki jih vidimo tudi na sliki. 
Vir: Glas, 16. 11. 1963 
 

 
 
Priznati je treba, da v Radovljici v zadnjem času močno skrbijo za urejeno cestišče, 
pri čemer ne pozabljajo tudi na pešce. Zadnje lepe dneve podjetje Slovenija ceste 
koristi za asfaltiranje pločnikov. V smeri proti Lescam, bodo razen pločnikov uredili 
tudi sodobno cestno razsvetljavo. 
Vir: Glas, 9. 12. 1964 



 

 

 
 
Radovljica – Te dni so v Radovljici delavci Komunalnega podjetja začrtali prehode za 
pešce. To pot niso uporabili bele barve, marveč rumeno, ker menijo, da je ta bolj 
vidna na cesti. Vsekakor zelo domiselno, bomo videli, če bo kaj koristilo? / Foto: F. 
Perdan. 
Vir: Glas, 10. 6. 1964 
 

☼☼☼☼ 
Telefonska centrala Radovljica 
 

 
 

Polaganje kabla v Lescah 
 



 

 

Prav tako kot železnice, ceste in vsa prometna sredstva, postajajo v našem hitrem 
ekonomskem razvoju ozko grlo tudi telefonske naprave po Gorenjskem. Zato je letos 
v delu rekonstrukcija telefonskega omrežja, ki bo znatno povečala zmogljivost na 
glavni prometni žili. Tako so že v avgustu dali v promet nov telefonski kabel med 
Ljubljano in Kranjem. Od 24 pogovorov hkrati, kolikor jih je bilo možno na tej relaciji 
prej, se je sedaj zmogljivost povečala na 38 pogovorov. Po končani celotni 
rekonstrukciji, ko bo kabel urejen na visokofrekvenčne prenose, pa bo možnih kar 
120 pogovorov hkrati. Ta telefonska zmogljivost bo, kot predvidevajo, zadostovala za 
celih prihodnjih 15 let. – Sedaj že kopljejo jarke in polagajo kabel naprej proti 
Jesenicam. Na sliki: dela med Lescami in Žirovnico. 
Vir: Glas Gorenjske, 17. 10. 1960 
 

 
Telefonska centrala, 1962 
Vir: Gorenjska 1900-2000 

 



 

 

   
 

Monterji tovarne Iskra postavljajo tudi v Radovljici veliko avtomatično telefonsko 
centralo, ki bo v prometu čez nekaj mesecev. Seveda pa bodo take napravo prišle do 
veljave šele, ko bodo izpolnjene z vsemi ostalimi vodi in napravami ter omrežjem po 
okolici. 
Vir: Glas, 13. 3. 1963  

 

 
 



 

 

V petek bodo v Radovljici spustili v promet novo telefonsko magistralo od Ljubljane 
prek Kranja in Radovljice do Jesenic. S tem bo Gorenjska popolnoma telefonsko 
avtomatizirana. Na sliki avtomatska telefonska centrala v Radovljici, kjer bo eno 
izmed glavnih vozlišč te magistrale. 
Vir: Glas, 6. 5. 1964 
 

☼☼☼☼ 
Javna razsvetljava 

 

 
 

V Radovljici v teh dneh polagajo podzemni kabel za javno razsvetljavo. 
Vir: Glas, 21. 10. 1961 

☼☼☼☼ 
 
 

Vodovod 
 
 
 



 

 

 
 
V središču Radovljice so položili nove vodovodne cevi. Stare cevi so bile že zelo 
slabe. Ker so speljane pod cesto, jih niso izkopavali. 
Vir: Glas, 11. 5. 1963  
 

☼☼☼☼ 
 

Stanovanjsko naselje »Pod Oblo gorico« 
 

 
 

Nadaljevanje gradnje v ulici Staneta Žagarja, maj 1961 
Vir: Foto kino klub Alpa Radovljica 

 



 

 

 
 

 

 
 

»Dvojčki« pod kopališčem Obla Gorica, 1961 
Vir: Foto kino klub Alpa Radovljica 

 
 

 

 
 

Gradnja na Ulici Staneta Žagarja, maj 1961 
Vir: Foto kino klub Alpa Radovljica 

 
V Radovljici so v novem naselju ob cesti proti Bledu začeli graditi šest stanovanjskih 
blokov, od katerih bo vsak imel po sedem stanovanj. Na Občinskem ljudskem odboru 
predvidevajo, da bodo štirje bloki prihodnjega leta jeseni že gotovi. Sredstva za 



 

 

gradnjo so zagotovljena, ker pa je interesentov veliko, bodo v kratkem objavili razpis 
za samoudeležbo pri financiranju. 
Vir: Glas, 23. 10. 1961 
 

 

 
 

Gradnja šestih novih blokov, 1961 
Glas, 23. 10. 1961 

Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 
Opis fotografije: Samokolnice so kovinske, naredila jih je kovinska delavnica pri 
Bastelnu. Naložen material so isospan bloki, ki so jih delali v Bohinju. Dva pokončna 
valja sta silosa za cement, spodaj zraven pa je bil takoj večji mešalec betona (0,50 
m3) in mešalec malte. Silosi in vsi stroji so se selili iz gradbišča na gradbišče. 
Gradnja je zahtevala veliko betona. / Napisal: Franci Valant. 
 
 
Kdo bo že letos dobil stanovanje? Radovljica – Tudi Radovljici ni prizaneseno s 
stanovanjsko stisko. – Nova stanovanja rastejo vzporedno s potrebami, toda toliko za 
njimi, da jih nikakor ne morejo dohiteti. – Stanovanjski problem ostaja iz leta v leto 
skoraj enak. 
Letos je v Radovljici spet v gradnji precej stanovanj. Občinski ljudski odbor s sredstvi 
iz svojih skladov gradi 6 stanovanjskih blokov, v kateri bo okoli 40 stanovanj. Ta 
stanovanja bodo, kot predvidevajo, prodali gospodarskim organizacijam in 
individualnim interesentom, vendar do sedaj še niso izdelani predlogi za način, po 
katerem bi to storili. Del teh stanovanj bodo namenili tudi prosvetnim delavcem, 
uslužbencem občinskih organov in drugim. 
Pred tremi leti je v Radovljici zaživela »Stanovanjska zadruga« Radovljica, za katero 
je bilo zelo veliko zanimanja. Člani so z 1 milijonom in 200 tiso din samo udeležbe in 
1 milijonom din občinskega posojila začeli z gradnjo. Toda, ker je vrednost stanovanj 
preko 4 milijone dinarjev, posojila v ta namen pa ni mogoče več dobiti, zaradi 
pomanjkanja potrebnega denarja člani zadruge ne nadaljujejo z gradnjo. Izmed 12 
stanovanj bosta letošnje poletje vseljiva le dva, ki jih je odkupila Kmetijska zadruga. 
Kmetijska zadruga Jelovica je lansko leto začela graditi tudi dva lastna stanovanjska 
dvojčka. Gradbena dela je izvajala gradbena skupina, ki je bila še lansko leto pri 



 

 

zadrugi. Toda v času, ko je omenjena skupina gradila stanovanja, so se že 
pogovarjali o priključitvi k GP Gorenjc. Vodje te skupine se zato niso v polni meri 
zavzeli za to gradnjo in jo jeseni celo pustili nezavarovano, zaradi česar je na obeh 
dvojčkih nastala precejšnja škoda. Kmetijska zadruga bo letos z gradnjo nadaljevala, 
razen tega pa je že podvzela vse potrebno, da dobi ustrezno nadomestilo za utrpelo 
škodo. 
Vir: Glas, 31. 1. 1962 
 

 
 

V Radovljici je sedaj v gradnji kar 14 dvojčkov. 
Glas, 31. 1. 1962 

 

 
 

Gradnja novih blokov v Radovljici 
Glas, 17. 3. 1962 

 



 

 

 
 
Radovljica – Dva stanovanjska bloka, ki stojita ob Gosposvetski cesti v Radovljici, sta 
prav tako ostala brez strehe. Tu pa je burja napravila za okoli 4 milijone škode. 
Delavci popravljajo preostali del strehe, da ne bi bila škoda še večja. / Foto: F. 
Perdan. 
Vir: Glas, 17. 3. 1962 
 
Še več škode – okoli 4 milijone dinarjev – pa je močan veter povzročil na dveh 
stanovanjskih blokih ob Gosposvetski cesti za kopališčem. Tam je namreč z obeh 
blokov odneslo strehi. 
Vir: Glas, 17. 3. 1962 
 

 
 
Pretekli mesec je bil v avli ObLO Radovljica razobešen program urbanističnega 
načrta za Radovljico in Lesce. Na podlagi pripomb (bilo bi jih lahko več), ki so jih 
vpisali prebivalci bo še razpravljal svet za komunalne zadeve in gradbeništvo ObLO 
Radovljica. Pri tem pa bodo nedvomno upoštevali tudi priporočila Ljudske skupščine 
LRS: da je treba v gradbenih okoliših graditi predvsem stavbe, tako da se čimbolj 
racionalno uporabi zemljišče in doseže ustrezna gostota zazidave in s tem zmanjšajo 
stroški za komunalne naprave: Na sliki: Dokaj nenavaden pogled na novo 
stanovanjsko naselje »Pod Oblo gorico« v Radovljici. Tam gradi oziroma je že 
zgrajeno: KZ »Jelovica« - 4 dvojčke, Stanovanjska zadruga – 4 dvojčke in občinski 



 

 

stanovanjski sklad 56 stanovanj. Štirje tako enonadstropni »bloki« pa so še v gradnji; 
dva sta predvidoma za vselitev še v decembru, dva pa spomladi. / St. Š. 
Vir: Glas, 3. 11. 1962  
 

 
 
Kakor hitro je popustila zmrzal, so oživela dela pri gradnji stanovanjskih hiš v 
Radovljici. Na tem mestu – med cesto in kopališčem, kot kaže slika, morajo 
dokončati tri bloke. Hkrati pa bodo začeli z gradnjo še petih večjih hiš s po 16 
stanovanji (in to zadaj za stavbo občinskega ljudskega odbora). 
Vir: Glas, 11. 3. 1963  
Veletrgovina v ulici Staneta Žagarja 
 

 
 
Veletrgovsko podjetje Živila iz Kranja gradi v Radovljici ob cesti Staneta Žagarja novo 
samopostrežno trgovino. 
Vir: Glas, 15. 6. 1968 
 
 



 

 

 
 
Te dni so v Radovljici razširili cesto Staneta Žagarja. Tako bo cesta odslej široka šest 
metrov na vsaki strani pa bodo tudi poldrug meter široki pločniki. Dela opravlja SGP 
Gorenjc iz Radovljice. 
Vir: Glas, 15. 6. 1968 
 

 
 
Pred dnevi je Cestno podjetje iz Kranja asfaltiralo križišče Gorenjske ceste in ceste 
Staneta Žagarja. Točno v središču križišča pa so pustili električni A drog. Treba si je 
pač zastaviti vprašanje, ali nimajo odgovorni v Radovljici nobenega smisla za varnost 
v cestnem prometu. / Foto: L. Bizjak 
Vir: Glas, 20. 7. 1968 
 



 

 

 
 
Ob cesti Staneta Žagarja v Radovljici Veletrgovina Živila iz Kranja gradi novo 
samopostrežno trgovino z bifejem. V njej bo tudi prodajalna mesa. Zvedeli smo, da 
bo trgovina odprta že konec prihodnjega meseca. / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 21. 9. 1968 
 
 
Moderna trgovina v Radovljici. Podjetje Veletrgovina Živila Kranj je v soboto v 
novem delu Radovljice zraven ceste Staneta Žagarja odprla moderno samopostrežno 
trgovino. Nova trgovina ima ime Živila – market in je ena najmodernejših trgovin na 
Gorenjskem. 

 
 

Nova samopostrežna trgovina (Živila – market) v Radovljici.  Foto: F. Perdan 
 
Čeprav je ime trgovine malo nenavadno, pa jo mirno lahko uvrstimo med druge 
tovrstne trgovine v Sloveniji. V trgovini ne prodajajo le drobnega prehrambenega 
blaga, marveč tudi meso in mesne izdelke, drobno industrijsko blago, v njej pa je tudi 
bife z manjšo restavracijo. Tako se bo kupec zraven dela lahko tudi okrepčal s toplim 
in mrzlim jedilom. Zanimivi pa sta tudi zunanjost in notranjost trgovine. Močno se 
namreč razlikuje od dosedanjih samopostrežnih trgovin na Gorenjskem. Notranjost 
trgovine je urejena in opremljena tako, da je potrošnik lahko čim hitreje postrežen. 
Zgradba pa se lepo prilagaja načinu ostalih gradenj oziroma zgradb na tem področju. 



 

 

Za trgovino je podjetje Živila porabilo 150 milijonov starih dinarjev. Površina prodajnih 
prostorov znaša 150 kvadratnih metrov, skupaj z bifejem pa 220. Živila – market je v 
rekordnem času – petih in pol mesecih – zgradilo Splošno gradbeno podjetje Projekt 
iz Kranja, načrte zanj pa sta naredila inž. Jemc in Jerala iz zavoda za urbanizem na 
Bledu. 
Sobotne otvoritve nove trgovine, ki je bila vključena v radovljiški program 
praznovanja ob 25. obletnici drugega zasedanja Avnoja, so se udeležili predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij in skupščin kranjske ter radovljiške občine. / A. Ž. 
Vir: Glas, 28. 11. 1968 
 
 

 
 

Živila market, od. 1970 
Vir: DAR 

 
 

☼☼☼☼ 
 
 

Bencinska črpalka 
 
 
Nova bencinska črpalka. V Radovljici bo podjetje Petrol zgradilo novo bencinsko 
črpalko. Lokacijo zanjo so že odobrili, postavili pa jo bodo nasproti samopostrežne 
restavracije v bližini kopališča in kampa. / M. H.  
Vir: Glas, 12. 8. 1970 
 



 

 

 
 

Gradnja bencinske črpalke v Radovljici 
Vir: Glas, 16. 10. 1971 

 
 

Bencinska črpalka v Radovljici. Nova Petrolova bencinska črpalka v Radovljici bo 
kmalu odprta. Okolica črpalke je že urejena in po mnenju nekaterih Radovljičanov 
prav nič ne kvari videza tega dela mesta. Menijo, da bo črpalka velika pridobitev, 
posebno še, ker bodo na njej prodajali tudi gorilno olje. 
Vir: Glas, 10. 11. 1971 
 

 

 
 

Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 
Vir: Glas, 19. 1. 1972 

 
25 Petrolovih črpalk na Gorenjskem. Trgovsko podjetje Petrol ima na Gorenjskem 
trenutno 25 bencinskih črpalk. Zadnja, ki so jo zgradili, je v mestu Radovljica. Na 
vseh črpalkah opravljajo tudi normalne servisne storitve (menjavanje olja), na večini 
pa je moč dobiti tudi gospodinjsko olje. V prihodnje namerava Petrol zgraditi 
bencinski črpalki tudi v Kranjski gori in med Javornikom in Žirovnico ali pa v sami 



 

 

Žirovnici. Na sliki bencinska črpalka v Radovljici, ki so jo odprli sredi decembra lani. / 
A. Ž. – Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 19. 1. 1972 
 

☼☼☼☼ 
 
»Iso-span« bloki 
 

 
 

 
Pomanjkanje družbenih stanovanj v Radovljici. Tako na seji komiteja občinske 
konference zveze komunistov kot na torkovem celodnevnem posvetu sekretarjev 
organizacij ZK in predstavnikov vodstev zveze komunistov iz radovljiške občine so 
ugotovili, da se program izgradnje družbenih stanovanj v občini prepočasi uresničuje. 
Poudarili so, da je začetek uresničevanja drugačne stanovanjske politike v občini ena 
osnovnih nalog komunistov in drugih organov v občini. – trenutno gradi splošno 
gradbeno podjetje Gorenjc Radovljica na zgornjem delu Radovljice proti Lescam (pod 
Volčjim hribom) večji stanovanjski blok, v katerem bodo stanovanja za trg. Večina 
stanovanj v tem bloku je prodanih. V okolici bloka pa gradijo občani zasebna 
stanovanja. / Foto: A. Žalar 
Vir: Glas, 11. 10. 1972 
 
Iso-span.  Zgradimo si … Leta 1972 je podjetje Lesna industrija LIP Bled začelo 
izdelovati nove vrste zidakov, imenovane ISO SPAN opažni zidaki. Ime je povzelo po 
zahodnonemški firmi ALPINE iso-span G. m. b. H., od katere je LIP Bled leta 1971 
kupilo licenco za izdelavo teh zidakov. V Zahodni Nemčiji grade s tem zidakom že 15 
let, v sosednji Avstriji pa približno 10 let.  
Majhna reklama – velika prodaja. Leta 1972 se je podjetje LIP le nekajkrat pojavilo s 
svojo reklamo za te zidake na TV in v časopisih, gradbeni strokovnjaki doma pa niso 
bili kaj dosti seznanjeni z novim gradbenim materialom in njegovimi kvalitetami. Toda 
prodali so 300.000 zidakov, kar pomeni približno 400 hiš; 70% je šlo za zasebno 
gradnjo, 15% za blokovno in 15% za gospodarska poslopja, hleve itd. 
Za zdaj najboljši porabniki v Prekmurju. Prekmurski delavci so se z ISO-SPAN 
opažnimi zidaki seznanili tudi na delu v Avstriji in danes peljejo iz LIP Bled 3 do 4 



 

 

avto vlaki dnevno v Prekmurje. Poceni, hitra in lahka gradnja je to in če si vsaj malo 
ročen, kaj hitro sam pozidaš hišico, garažo, hlev in druga gospodarsa poslopja. 
Kakšen je ta zidak? Dolg je 1,20 m, širok 24 cm za močnejše zidove ali pa 17,5 cm 
za tanjše. Za obe velikosti izdelujejo tudi vogalnike, in sicer za debelejše zidove 114 
cm dolge, za tanjše pa 107 cm. Višina pa je za vse enaka – 25 cm. Za oblaganje vezi 
pri stropni konstrukciji, oblaganje eventualnih zunanjih stebričkov, izolacijo preklad, 
izdelavo robov pri okenskih rolojih itd. pa izdelujejo izolacijske plošče, debeline 4.5 
cm, dolžine 120 cm in širine 25 cm. 
Iz česa je? Osnova je les. V podjetju so se prav zaradi tega odločili za ta proizvod. 
Lesni ostanki, ki se nabirajo pri vsakem lesnem podjetju, so se kopičili. In ker se 
danes povsod trudimo, da bi kar najbolj ekonomično in rentabilno gospodarili, so tudi 
v LIP prisluhnili, kako te ostanke uporabijo zunaj. In našli so ISO-SPAN. 
Kako ga izdelujejo? Na posebnem rezalniku s cik-cak noži les zdrobe v paličaste 
oblike, tako, da zrnatost lesnih delcev omogoča dobro vezavo s cementom in 
optimalen pristop mineralizatorja in zaščitnih sredstev. Zdrobljeno maso namreč 
potope v posebno koloidno-kemično tekočino potem, ko so ji s posebnimi separatorji 
odvzeli ves prah. Tako obdelano iverje je sedaj sposobno za vezavo s cementon in 
les je omrtvičen; ne odziva se zunanjim spremembam: temperaturi, vlagi, in v njem 
se ne morejo zarediti insekti, glive itd. Uporabljajo le smrekov les, ker je od vseh 
najbolj primeren za te vrste obdelave: pri mineraliziranju se najbolje prepoji. Tako 
zaščiteno maso zvežejo z odličnim portland cementom in posebna stiskalnica da iz 
modela gotov izdelek – zidak z vmesnimi prečnimi vezmi. 
Kako zidamo? Podlaga mora biti gladka, če ni, jo izravnamo s slojem malte. Kot pri 
vsaki gradnji začnemo tudi tu z vogalom. Prvo vrsto je potrebno z vodno tehtnico 
točni izravnati in nato zaliti z betonom do nekako 5 cm pod vrhom. Beton je treba s 
primerno letvico ali železno palico dobro zbiti in zgostiti, tako da se pojavi na betonu 
značilno cementno mleko. Vse naslednje sloje pa zidamo »na suho«, t. j. brez malte, 
nato pa po dva sluja skupaj zalivamo. Postavljamo jih enega na drugega, tako, da 
gornje glede na spodnje za 30 cm zamikamo. Pred postavljanjem vsakega 
naslednjega sloja moramo posebej paziti na čistost gornje porvšine spodnjega sloja, 
kajti če enkrat pogrešimo, bo steno težko ali pa sploh nemogoče spet izravnati. 
POZOR! Zidati moramo vse zidove hkrati. Tudi dimnike, le da jih ne zidamo z ISO-
SPANOM, temveč z opeko varno pred ognjem. S tako gradnjo dobimo trdno 
povezanost vseh delov zidu na stavbi. 
Prednosti ISO-SPANA. Strokovnjaki, ki so preizkušali ta zidak, so ugotovili, da bodo 
lastniki stanovanj, grajenih s temi oblikovniki, prihranili pri kurjavi, pridobili na 
prostoru, kajti debelina zidu 24 cm ustreza opečnemu širine 30 cm in v tem zidu se 
ne bo nabirala vlaga, razen če niso napravljene grobe napake. Pa tudi drobne 
živalice se ne bodo zarejale. 
Material je izredno pripraven za izdelavo utorov za električne in vodne inštalacije. 
Utore lahko napraviš z malo tršim ali ostrejšim predmetom, za večje utore, kot na 
primer za kanalizcijo, odtoke, pa zidake enostavno prerežemo za širino utora. Da 
preprečimo iztekanje betona, moramo v utor vložiti opaž, ki ga po zalivanju oz. 
vezanju betona vlečemo vavzgor za betoniranje naslednjih slojev. 
Če pa hočemo imeti pri zdanju krajše konce, zidak enostavno prežagamo z običajno 
žago za les. 
Čeprav je zidak iz lesa, je zelo odporen proti ognju in spada glede na to v I. vrsto teh 
materialov. Vse potrebne prizikuse o nosilnosti, prevodnost toplote in širjenju 
plamena je izdelal Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij v Ljubljani. Dobili so 
same odlične rezultate. 



 

 

Pa še nekaj. Ta gradnja ni občutljiva za manjše temperature pod ničlo. Do – 5 stopinj 
lahko mirno zidamo. Cement se strdi prej, kot pa bi lako zmrznil, ker je toplotna 
izolacija tako močna, da cement prej veže. S tem materialom bomo torej lahko gradili 
prek cele zime! 
ISO-SPAN je eden redkih materialov, ki združuje v sebi kar 3 elemente: nosilnost, 
toplotno in akustično izolacijo.  
Izredno pripraven je za prevažanje, kajti pri opeki ni vprašanje teže, ampak 
prostornina. Prej je bilo potrebnih 10 kamionov zidakov za hišo, danes pa en sam. 
Investicijski prihranek pri zidavi cele hiše in prihranek na gorivu in prostoru pomeni 
80-100 din prihranka pri m3 zidu! 
Sedaj pa samo še pglejmo, kje se ta novi material dobi in koliko ga je na tržišču. 
Letna proizvodnja je sedaj 530.000 kosov, z uvedbo druge izmene pa jo bodo 
povečali na 1,200.000 kosov. Zidaki pa se dobijo pri Slovenijalesu, Lesnini, Gramexu, 
v Ptuju pri Panoniji, na Gorenjskem pa za zdaj v domači prodajalni na Rečici pri 
Bledu. In cene so glede na velikost zidaka res nizke. 
Načrti. Podjetje LIP Bled bo najprej povečalo proizvodnjo, potem pa začelo najprej 
prodajati garaže, potem pa tudi stanovanjske hiše v paketih. In potem, saj poznate 
tisto – naredi si sam … 
Vir: Glas, 31. 1. 1973 
 

 

 
 

V Radovljici grade nov blok, tokrat iz ISO-SPANA. 
Vir: Glas, 31. 1. 1973 

Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 
 
 



 

 

 
 

Nov stanovanjski blok. Pred nedavnim je splošno gradbeno podjetje Gorenjc 
Radovljica v vzhodnem delu Radovljice zgradilo nov stanovanjski blok. Prvi 
pričakovalci so se že začeli vseljevati v enosobna in dvosobna stanovanja. Nekaj 
stanovanj je bilo kupljenih iz sredstev solidarnostnega stanovanjskega sklada, 
preostalo pa so odkupila različna podjetja. Podjetje Gorenjc gradi zraven novega 
bloka še en podoben stanovanjski objekt, ki bo kmalu pod streho. / A. Ž. – Foto: f. 
Perdan 
Vir: Glas, 17. 11. 1973 
 

 
 
V Radovljici Splošno gradbeno podjetje Gorenjc končuje gradnjo še dveh blokov s 85 
stanovanji v tako imenovani soseski iso-span. Eden od blokov, v katerem so kupili 
stanovanja podjetja, samoupravna enota za družbeno pomoč pri stanovanjski 
skupnosti in občani radovljiške občine, bo vseljiv za dan republike. Drugi blok pa bo 
gotov do konca leta. / J. U. 
Vir: Glas, 26. 10. 1976 



 

 

 
 
Med Radovljico in Lescami (na desni v smeri proti Lescam) je v zadnjih letih zraslo 
novo stanovanjsko naselje. V zasebne stanovanjske hiše se lepo vključujejo tudi novi 
bloki. / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 12. 7. 1974 
 

 
 

Splošno gradbeno podjetje Gorenjc gradi v Radovljici v blokih stanovanja za prodajo 
in iz sredstev solidarnostnega sklada. Lani novembra sta bila zgrajena in vseljiva dva 
bloka. Sredi tega tedna pa bo gotov še en blok, v katerem je 40 stanovanj, enak 
drugi blok pa bo gotov čez mesec dni. V obeh blokih bodo dobili stanovanja kupci in 
najemniki iz solidarnostnega stanovanjskega sklada. / A. Ž. – Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 17. 12. 1974 
 



 

 

 
 

V Gradnikovi ulici v Radovljici v smeri proti Lescam že stojijo štirje stanovanjski bloki. 
Zgradilo jih je Splošno gradbeno podjetje Gorenjc Radovljica. Z gradnjo bodo na tem 
področju nadaljevali in bodo zgradili še štiri takšne bloke. Pravijo, da bodo ti bloki, v 
katerih bodo tako imenovana stanovanja za trg in zgrajena iz solidarnostnega sklada, 
zgrajeni do prihodnje pomladi. / A. Ž. – Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 7. 3. 1975 
 

 
 
V Radovljici, v smeri proti Lescam, je Splošno gradbeno podjetje Gorenjc doslej 
zgradilo štiri stanovanjske bloke, v katerih je skupaj 160 že vseljenih stanovanj. Zdaj 
gradijo dva enaka stanovanjska bloka, ki bosta vseljiva predvidoma marca prihodnje 
leto, pripravljajo pa temelje za še dva. Nekaj stanovanj bo odkupil solidarnostni sklad, 
nekaj delovne organizacije, ostala pa gradijo za trg. / A. Ž. – Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 22. 8. 1975 
 
 

☼☼☼☼ 
 
Tapetništvo (v Novakovi hiši) 
 
Tapetništvo je imelo svoje prostore v Vidičevi hiši (začetki pa so bili v Graščini). 
Potem so skupaj s Ključavničarstvom zgradili svojo tovarno v Predtrgu. Tapetništvu 
je v novih prostorih delovalo zelo dobro, Ključavničarstvu pa žal (po smrti vodje 
Kristana) ne tako dobro. Prostori, ki so bili že pri gradnji preveliki, so bili tako po 
»političnem ukazu« dodeljeni Almiri, Tapetništvo pa se je kljub negodovanju in 



 

 

pripombam moralo izseliti – v stare prostore Almire, pred vojno Novakovo tovarno 
pletenin (Gorenjska cesta). 
 
»Tapetništvo-sedlarstvo« je v zameno dobilo prostore »Almire« v Novakovi hiši, na 
Gorenjski cesti. Tu so bili prostori veliko manjši in sčasoma so postali pretesni. 
»Tapetniki« so se zopet odločili, da zgradijo novo tovarno (kasneje je bil v tej stavbi 
Železnina Radovljica ali Merkur Radovljica). 
Vir: Napisal Adi Fink (december 2016) 

 
 

Prostori v Novakovi hiši 
Vir: Bilten »25 let Almire« 

Op.: Na vrhu stavbe se še vidi svetlobni napis »Almira«! 
 
 

 
 

Oglas Tapetništva Radovljica 
Vir: Glas, 30. 4. 1969 



 

 

 
 

Gradnja nove stavbe Tapetništva 
Vir: arhiv družine Potočnik 

 
 

☼☼☼☼ 
 
 
Ključavničarska delavnica Sartori 
 
Ključavničarska delavnica – kovačnica kadrov. Prejšnjo soboto popoldne so se v 
Radovljici v gostilni pri Kunstlju sestali nekdanji vajenci, ki so se pri mojstru Sartoriju 
izučili za ključavničarje. Srečanje je bilo najlepše priznanje mojstru, ki je z lepim 
odnosom do učencev v obrti ostal le-tem v lepem spominu. 
Mojster Leopold Sartori je prevzel ključavničarsko delavnico v Radovljici po smrti 
strica leta 1923. Sam Sartori se je izučil 1917. leta doma pri očetu na Bledu. 
V dobi od 1923. leta pa do danes se je pri Sartoriju izučilo 44 fantov ključavničarske 
obrti. V dolgi dobi 45 let dela se nobeden izmed vajencev ni ponesrečil pri delu, če 
sem ne štejemo razna manjše prakse. 
Življenjska pot je nekdanje vajence peljala širom po Sloveniji in so se nastanili v 
Kopru, Ljubljani, Kočevju, Kranju, Lescah, Radovljici, na Jesenicah itn. Medtem ko 
mojster Sartori še vedno dela, je njegovih prvih šest vajencev že upokojenih. 
Nekateri med njimi so mojstri v Verigi Lesce, drugi so mojstri ali ključavničarji v 
Železarni, trije so direktorji, eden je vodja izobraževalnega centra, drugi so šoferji ali 
pa pri sorodnih poklicih. Zanimivo je ,da je samo eden izmed izučenih vajencev odprl 
samostojno ključavničarsko delavnico v Lescah. Osem nekdanjih vajencev je umrlo, 
dva pa sta v tujini. 
Mojster Sartori je primer obrtnika, ki v svoji delavnici ni samo krivil pločevino, temveč 
je bila njegova delavnica tudi kovačnica kadrov. Sedanja službena mesta nekdanjih 
vajencev to trditev potrjujejo. Tako mojster kot vsi njegovi vajenci so vedno pripadali 
naprednim političnim strujam in zato nihče ni sodeloval z okupatorjem, bili pa so v 
partizanih ali pa preganjani. Tudi Sartori je bil nekaj časa zaprt v Begunjah, nato pa v 
izgnanstvu na prisilnem delu. 



 

 

Še enkrat naj poudarim, da je bilo sobotno srečanje priznanje mojstru, ki je s 
človeškim odnosom vedno osvajal simpatije mladih fantov in jim pomagal doseči 
življenjski cilj. Sartorijevi učenci so bili vedno in povsod cenjeni kot dobri delavci, zato 
so vsi, brž ko so se izučili obrti, dobili dobro službo. 
Nekdanji učenci so mojstru Sartoriju poklonili lepo umetniško sliko, nato pa jih je 
Slavko Vengar slikal. 
Mojster Sartori bo še dve leti delal, nato pa bo odšel v zasluženi pokoj. / J. Vidic 
Vir: Glas, 8. 5. 1968 
 
 

☼☼☼☼ 
 
Maroltova hiša 
 
 

 
 
V četrtek, 15. Oktobra, nekaj pred šesto uro zjutraj, je začelo goreti gospodarsko 
poslopje Jožefe Urevc iz Radovljice, Kosovelova 17. Ogenj se je razširil tudi na 
ostrešje stanovanjske hiše. Ogenj sta po vsej verjetnosti zanetila dva mladoletnika. 
Škode je za 40.000 din. / Foto: F Perdan. 
Vir: Glas, 17. 10. 1970 
 

☼☼☼☼ 
 
 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica 
 
 
Knjižnica v novih prostorih. V sredo dopoldne so v prenovljenih prostorih nekdanje 
restavracije Triglav v Radovljici odprli matično knjižnico radovljiške občine. Njeni 
prostori so bili doslej v stavbi radovljiške graščine. Knjižnica ima ime po Antonu 
Tomažu Linhartu, odprl pa jo je predsednik sveta knjižnice Miran Kenda. 
V sodobno opremljenih prostorih (prenovitvena dela je opravilo podjetje Gorenjc) je 
sedaj velika izbira knjig za odrasle, razen tega pa imajo tudi oddelek za potujočo 



 

 

knjižnico. V prihodnje pa nameravajo preurediti tudi prvo nadstropje stavbe, kjer je 
predvidena čitalnica. Razen tega pa bodo v stavbi uredili tudi prostore za druge 
kulturne ustanove. 
 

 
 

Da je osrednja knjižnica radovljiške občine končno dobila ustrezne prostore, je velika 
zasluga občinske skupščine, kulturne skupnosti in kolektiva knjižnice. Sredine 
otvoritve so se udeležili predstavniki kulturnih ustanov, družbenopolitičnih organizacij, 
občinske skupščine, gorenjski knjižničarji in predstavniki republiškega 
bibliotekarskega društva. 
Vir: Glas, 22. 1. 1972 
 

  
 

Knjižničarka Rezka Šubic 
Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 

 



 

 

»Že v osnovni šoli sem imela rada knjige. Najbrž je tudi učiteljica v Lescah malo 
pripomogla, da sem se odločila za poklic knjižničarke. Začela sem pred devetimi leti 
in zdaj teče že osmo leto, ko delam v osrednji knjižnici v Radovljici.« 
Pred dobrim tednom je knjižnica v Radovljici dobila nove, lepe in funkcionalne 
prostore. »Končno se nam je uresničila ta velika želja. Prostori v graščini so bili res 
nemogoči. Žal pa je takšnih neprimernih prostorov v občini še precej. Na Bledu in v 
Begunjah je še veliko slabše. Zato bi prav v teh dveh krajih morali čim prej urediti, da 
bo knjiga spet lahko našla pot do bralcev.« 
Takšna je Rezka Šubic. Skromna in prizadevna. »Pišite raje o knjižnici, o knjigah, ne 
o meni. O tem, da imamo okrog 900 rednih bralcev v Radovljici. Glede mene pa: 
zadovoljna sem in ni mi žal, da sem se odločila za ta poklic.« / A. Ž.  
Vir: Glas, 29. 1. 1972 
 
 
Knjižničarstvo v radovljiški občini. Poleg osrednje knjižnice v Radovljici, ki je pred 
nedavnim dobila nove prostore, deluje v radovljiški občini še 14 podružničnih knjižnic 
na Bledu, v Lescah, Begunjah, Kropi, Podnartu, Stari Fužini, Bohinjski Bistrici, Srednji 
vasi, Gorjah, Zasipu, Kamni gorici, Mošnjah, na Brezjah in na Gorjušah. Vse te 
knjižnice imajo 39.300 knjig, lani pa so jih izposodili 57.100. To pomeni, da prebivalci 
radovljiške občine radi segajo po knjigah in obiskujejo knjižnice. Med knjižnicami, ki 
imajo največjo zalogo so Radovljica (10.600 knjig), Bled (8.000) in Lesce (4500). Vse 
druge knjižnice so manjše in zalogo dopolnjujejo s potujočo knjižnico. Slednja ima 
zdaj 3400 knjig. 
Dobrih deset let je tega, ko so v enotno mrežo vključili vse ljudske knjižnice v občini. 
Pred tem so namreč vaške knjižnice nekako životarile pri prosvetnih društvih. 
Trenutno pa sta na področju knjižničarstva v radovljiški občini dve težavi. Če 
odštejemo prizadevanja, da bi v prihodnjih letih povečali nabavo novih knjig, potem 
so to kadri in prostori. Pred leti je nabava knjig precej upadla in šele lani, ko je 
kulturna skupnost dodelila knjižnicam enkrat več sredstev kot prejšnje leto, so 
nabavo lahko povečali. 
Trenutno so zaposleni v knjižnicah trije redni in 14 honorarnih delavcev. V prihodnje 
imajo v programu, da bi dobili strokovno usposobljene delavce najprej v Lescah in 
nato še na Bledu. Potrebovali bi tudi strokovnega delavca za potujočo knjižnico. 
Vendar, kot sami pravijo, so izgledi, da bi uresničili ta program za zdaj majhni. 
Glavna težava so predvsem sredstva. 
Še večji pa so problemi glede prostorov. Najslabše prostore imajo trenutno na Bledu, 
v Begunjah in tudi v Zasipu. Na Bledu, kjer na leto izposodijo okrog 14 tisoč knjig, je 
knjižnica stisnjena v dve majhni sobi. Bilo je že več predlogov, da bi rešili ta problem. 
Zdaj se dogovarjajo o odkupu vile Valenta. Vilo naj bi odkupila občinska skupščina. V 
knjižnici pa pravijo, da malo upajo, da bo ta varianta kaj kmalu uresničena. 
Podobno pa je tudi v Begunjah, kjer je knjižnica v provizorično zaprti verandi in kjer 
so razmere za normalno delo tako rekoč nemogoče. Pa vendar v tem kraju na leto 
izposodijo okrog 3400 knjig. V Zasipu pa so pred leti knjižnico iz prijazne sobe 
prestavili v kuhinjo kulturnega doma. 
Sodelavci knjižnice v Radovljici pravijo, da glede teh problemov sami ne morejo 
ničesar ukreniti. Odvisni so od sredstev, od prizadevnosti krajevnih organizacij in 
včasih tudi od dobre volje posameznikov na terenu. / A. Žalar 
Vir: Glas, 9. 2. 1972 
 

 



 

 

 
 

Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 
Zdaj je v radovljiški občini poleg knjižnice v Lescah najbolje urejena osrednja 
knjižnica v Radovljici. / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 9. 2. 1972 
 
Gorenjske knjižnice ob mednarodnem letu knjige / Nemogoči pogoji dela v 
begunjski (in blejski) knjižnici. Sredi januarja se je matična knjižnica radovljiške 
občine preselila v nove prostore. Dobila jih je v prenovljeni stavbi nekdanje 
restavracije Triglav na Gorenjski cesti v Radovljici. Knjižni hram so poimenovali po 
Antonu Tomažu Linhartu. Lepa oprema in velika izbira čtiva tako za odrasle kot za 
pionirje privablja vse več obiskovalcev. Lani so si Radovljičani izposodili 57.000 knjig, 
letos pa vse kaže, da bo obiska še veliko več. 
Poleg matične je v radovljiški občini tudi petnajst podružničnih knjižnic. Največji sta v 
Lescah in na Bledu, manjše pa so v Begunjah, Kropi, Podnartu, Bohinjski Bistrici, 
Srednji vasi, Stari Fužini, na Gorjušah, v Gorjah, Zasipu, Mošnjah, v Kamni gorici, 
Ljubnem in na Brezjah. V njih pogoji dela še zdaleč niso tako ugodni kot v matični 
knjižnici. O tem smo se pogovarjali z upravnico radovljiških knjižnic Rezko Šubičevo. 
»Vse podružnične knjižnice se stiskajo v pretesnih prostorih. Izjema je le knjižnica v 
Lescah. V tem kraju je Tovarna Verig leta 1966 zgradila kulturni dom, v katerem je 
dobila mesto tudi ta kulturna ustanova. Tovarna Verig jo je tudi opremila. Sicer je v 
enem samem prostoru, vendar je ta dovolj velik za potrebe kraja. 
Najbolj kritičen pa je položaj knjižnice na Bledu in v Begunjah. Blejska knjižnica je 
bila ustanovljena že leta 1946. Namestili so jo v privatni hiši, kjer je še sedaj. V 
začetku je imela le nekaj sto knjig, sedaj pa je v istem prostoru natlačenih že prek 
8000 knjig. Prostor tudi ni primerno opremljen in v zimskem času tudi zelo slabo 
ogrevan.« 
»Ste poskušali dobiti primernejše prostore?«  
»Obrnili smo se že na vse mogoče kraje in ustanove, vendar brez uspeha. Če so 
nam prostor ponudili, je bila najemnina tako visoka, da je naša ustanova nikakor ne 
bi zmogla. Ali pa je bila lokacija neprimerna – preveč oddaljena od središča Bleda. 
Od krajevne skupnosti smo celo dobili odgovor, da naj knjige uskladiščimo, če so 
pogoji dela res tako slabi. Ti pa so res takšni, da v zadnjem času resno razmišljamo, 



 

 

da bo treba knjižnico zapreti. To kljub temu, da za Blejce veliko pomeni, saj si vsako 
leto izposodijo nad 15.000 knjig. 
»Kako pa je s knjižnico v Begunjah?« 
»Tudi begunjska knjižnica deluje že vsa povojna leta in se prav tako kot blejska 
stiska v stanovanjski hiši, le da še v mnogo manjšem prostoru. Ob ustanovitvi so jo 
namreč namestili v nekakšen provizorij nekdanje verande. Stene so lesene iz zlasti 
pozimi je delo knjižničarja skoraj nemogoče. V prostoru ni ogrevanja in niti prostora 
za peč. Sicer pa je dovolj zgovoren že podatek, da je v sobici s površino dobrih 5 
kvadratnih metrov natlačenih prek 2000 knjig.« 
»Kakšen pa je obisk?« 
»Lahko trdim, da je prav ta knjižnica med najbolj obiskanimi. Lani je bilo izposojenih 
prek 4000 knjig, kar za kraj kot so Begunje, nikakor ni malo.« 
»So možnosti, da bi dobili večji prostor?« 
»Tudi v Begunjah bi radi dobili prostor v nekdanji osnovni šoli, vendar se sliši, da jo 
nameravajo prodati neki trgovski hiši. Obrnili smo se tudi na krajevno skupnost, 
vendar kljub zavzetosti občanov še nismo uspeli.« 
 

 
 
Begunjska knjižnica se stiska v sobici, ki meri komaj 5 kvadratnih metrov. V tem 
prostoru je natlačenih prek 2000 knjig. / Foto. F. Perdan 
 
»Kakšno pa so načrti?« 
»Tudi naša knjižnica naj bi postala splošno izobraževalna ustanova. Prehod ne bo 
težak, ker imamo že sedaj precej strokovnih in poljudnoznanstvenih knjig. Vključili pa 
smo že tudi v medknjižnično izposojo knjig, ki jih potrebujejo študentje pri študiju. 
Izposojamo si jih v študijskih knjižnicah v Ljubljani in v Kranju. Poleg tega pa upamo, 
da bomo v prihodnjih letih v zgornjih prostorih knjižnice v Radovljici uredili čitalnico, 
kje bodo obiskovalci lahko dobili tudi časopise in revije. 



 

 

Seveda pa ob tem ne bomo smeli pozabiti na podružnične knjižnice, vendar menim, 
da bomo uspeli le ob večji zavzetosti krajevnih skupnosti družbenopolitičnih 
organizacij in občine.« / L. Bogataj 
Vir: Glas, 15. 11. 1972 
 
Odslej članstvo v knjižnicah. Na zadnji seji delovne skupnosti matične knjižnice A. 
T. Linhart v Radovljici, ki so se je udeležili tudi knjižničarji iz vseh krajevnih knjižnic v 
občini, so sprejeli nov poslovnik o dejavnosti. Odslej bodo bralci namesto 
vsakokratnega plačevanja izposojenih knjig lahko enkrat na leto plačali članarino in si 
potem čez leto sposodili neomejeno število knjig. Članarina znaša za odrasle v 
knjižnicah na Bledu, v Lescah in v Radovljici 30 dinarjev, v vseh drugih krajevnih 
knjižnicah pa 20 dinarjev. Članarina za učence je 5 dinarjev. Celoletno naročnino je 
moč plačati v dveh obrokih. Še naprej pa bodo bralcem, ki ne bodo želeli postati člani 
knjižnice, izposojali knjige po isti ceni kot doslej. 
V matični knjižnici bodo v kratkem ustanovili tudi nov oddelek vojno-poljudne in 
vojaško-strokovne literature. Po teh knjigah naj bi segali predvsem rezervni vojaški 
starešine in seveda tisti občani, ki se zanimajo za vojaško tematiko. Pogoji za 
izposojanje teh knjig bodo enaki kot za druge knjige. / JR 
Vir: Glas, 16. 1. 1974 

☼☼☼☼ 
 
 
Ljubljanska banka – Poslovna enota Radovljica 

 

 
 

V sredo popoldne so v poslovni enoti Ljubljanske banke v Radovljici odprli nove 
oziroma prenovljene prostore. V njih bodo uredili modernejši bančni servis in 
prebivalcem tega območja Gorenjske omogočili hitrejše in modernejše bančno 
poslovanje. Sredine otvoritve novih prostorov so se udeležili tudi predstavniki vseh 
bančnih enot na Gorenjskem in predstavniki Ljubljanske banke iz Ljubljane. / Foto: F. 
Perdan. 
Vir: Glas, 12. 2. 1972 
 

☼☼☼☼ 



 

 

 
☼☼☼☼ 

 
Trgovsko-poslovna stavba 
 

 
 

Gradnja trgovske in poslovne stavbe, 1961 
Za avtobusno postajo v Radovljici so pred kratkim začeli s pripravljalnimi deli za 
gradnjo velike trgovske in poslovne zgradbe. 
Pomanjkanje takih prostorov je v Radovljici že vrsto let zelo pereče, z združitvijo treh 
občin pa se je potreba po novih poslovnih prostorih še povečala. V novi zgradbi bodo 
prostori za trgovino s sadjem in zelenjavo, za samopostrežno trgovino, manufakturo 
itd. Rezen teh pa bodo v teh zgradbi še prostori za Delavsko univerzo, Zavod za 
socialno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje delavcev in za nekatere družbene 
organizacije. Zgradba naj bi bila zgrajena že v letu 1963. 
Vir: Glas, 6. 12. 1961 
 
 
Stavba za radovljiške »brezdomce«. Ko se je vreme nekoliko izboljšalo, so v 
Radovljici pospešili pripravljalna dela za gradnjo trgovske poslovne zgradbe ob 
avtobusni postaji. Dograditev te zgradbe številne gospodarske in druge organizacije 
težko pričakujejo, saj bodo novi prostori nudili zatočišče vsem tistim, ki sedaj 
gostujejo v neprimernih prostorih. 
Predvsem gre tu omeniti trgovske lokale, ki so ena najšibkejših točk mesta. V pritličju 
nove stavbe bo špecerijska trgovina, delikatesa, mesarija, trgovina s sadjem in 
zelenjavo in mlekarna z mlečno restavracijo. V prvem nadstropju bo trgovina s 
tekstilom, prodajalna obutve in razstavni prostor za pohištvo. Vsi trgovski prostori 
bodo imeli skupaj 603 m3 površine. 
V drugem nadstropju bodo pisarne Zavoda za socialno zavarovanje, Zavoda za 
zaposlovanje delavcev, Delavske univerze in prostori za delo mestnih organizacij.  
Po predračunih naj bi gradnja te stavbe veljala 163 milijonov dinarjev. 
Vir: Glas, 4. 4. 1962 
 



 

 

 
 

Staro se mora velikokrat umakniti novemu. Tudi hišica ob radovljiški avtobusni postaji 
je bila obsojena na podiranje, ker bo na njenem mestu zrasla velika trgovska in 
poslovna zgradba. 
Vir: Glas, 4. 4. 1962 
 
Hišica ob postaji je stara radovljiška domačija Makac, ki je pri tej gradnji morala 
»plačati davek« napredka. (Op. p. – DAR) 
 

 
 

V Radovljici, kjer so s trgovskimi lokali sedaj še prav posebno na slabem, gradijo 
sodoben trgovsko poslovni center. 
Vir: Glas, 24. 10. 1962  
 



 

 

 
 
Te dni v Radovljici nadaljujejo z gradnjo trgovsko-poslovne zgradbe. Pravijo, da bo 
letos dograjena. 
Vir: Glas, 29. 5. 1963  
 
 

 
 
Domače gradbeno podjetje »Gorenjc« gradi v Radovljici veliko poslopje, v katerem 
bo špecerijska samopostrežna trgovina, mesnica, mlekarna in manufakturna 
prodajalna. Računajo, da bo izgradnja objekta, ki ga financira občinska skupščina 
Radovljica, soinvestitorji pa so trgovsko podjetje Murka, radovljiško mesarsko 
podjetje in kmetijska zadruga, zaključena do konca leta. 
Vir: Glas, 28. 8. 1963  
 



 

 

 
 

Najnujnejše lokale v radovljiškem trgovskem centru bodo odprli že do turistične 
sezone – 1. maja. Tu bo manufakturna in samopostrežna trgovina, mesarija, mlečna 
restavracija ter prostori za turistično društvo. 
Vir: Glas, 22. 2. 1964 
 

 
 

Radovljica je iz dneva v dan bolj moderna. 
Glas, 16. 11. 1963 

 



 

 

 
 
Prvi del blagovnice dograjen. Radovljica, 6. junija – Danes dopoldne bosta trgovski 
podjetji Murka Lesce in Špecerija Bled odprli nove trgovske lokale v radovljiški 
trgovsko poslovni zgradbi. Objekt je sicer še v gradnji in urejujejo v njem še prodajne 
prostore tovarne Almira in Mesarskega podjetja ter več pisarniških prostorov. 
Vir: Glas, 6. 6. 1964 
 
Prva samopostrežna trgovina. Radovljica, 8. junija – V trgovsko poslovni zgradbi v 
Radovljici so v soboto odprli veliko samopostrežno trgovino – prvo v tem kraju in 
radovljiški občini. Nad njo je prodajni prostor s konfekcijo, preprogami, zavesami, 
perilom, odejami, plastičnimi oblogami tal in podobnim. Kot je znano, je investitor 
trgovsko poslovne zgradbe občinska skupščina Radovljica, za opremo obeh 
prodajaln pa sta poskrbeli podjetji Špecerija Bled in Murka Lesce. 
Za Radovljico, kjer so trgovski prostori z eno samo izjemo kar po vrsti slabi in majhni, 
sta obe novi prodajalni zelo velika pridobitev. Podjetje Špecerija sicer zaradi 
pridobitve nove samopostrežnice ne namerava opustiti nobenega izmed starih 
lokalov, pač pa jih bo skušalo postopoma preurediti v specializirane prodajalne. 
Najprej bodo uredili prodajalno sadja in zelenjave. 
O samopostrežni trgovini je tudi bife in predvidevajo, da bosta skupaj vsak mesec 
dosegla nad 15 milijonov dinarjev prometa. Prodajalna je razen s špecerijskim 
blagom dobro založena tudi z izdelki iz plastičnih mas, s posodo, steklenino, papirjem 
in zvezki ter podobnim. V sklopu podjetja se uvršča kot njegova 25. prodajalna. 
Poslovala bo ves dan, pa tudi v nedeljah dopoldne. 
Podjetje bo v bližnji prihodnosti pridobilo še eno samopostrežno trgovina in sicer na 
Bledu ob Prešernovi cesti, kjer v ta namen preurejajo staro prodajalno. Predvidoma 
jo bodo lahko odprli prihodnjo pomlad. 
Vir: Glas, 10. 6. 1964 
 
 



 

 

 
 

Center Radovljice hitro spreminja svojo podobo. Te dni hitijo z zaključnimi deli na 
novi trgovsko poslovni zgradbi, ki jo bodo v kratkem dali svojemu namenu. Istočasno 
zaključujejo tudi z deli nove zgradbe, v katero se bo preselila postaja ljudske milice. 
Vir: Glas, 12. 9. 1964 
 
 

 
 
Pred dnevi so se v prostore nove poslovne zgradbe v Radovljici preselili naslednje in 
podjetja: zavod za zaposlovanje, podružnica socialnega zavarovanja, posredovalnica 
za delo, upravne službe podjetja TIO iz Lesc, urbanistično-projektivna skupina z 
Jesenic. V zgradbi bo dobila svoje prostore tudi občinska turistična zveza. 
Vir: Glas, 10. 3. 1965 
 



 

 

 
 

Nove stavbe, ok. 1965 
Vir: delcampe 

Op.: Pošta, telefonska centrala, avtobusna postaja, trgovsko-poslovna stavba 
 

 

 
 
Ljudje, ki so prišli iz službe ob 14. uri, so pred eno izmed radovljiških trgovin čakali do 
pol treh in v tem času kramljali in izražali željo, da bi se trgovine prilagodile njihovemu 
prostemu času. 
Vir: Glas, 23. 1. 1965 

 



 

 

 
 

Oglas Blagovnice – Murke Lesce 
Vir: Glas, 3. 12. 1966 

 
 

 
 
Parkirni prostor. – Te dni urejajo v Radovljici ob avtobusni postaji ter pred Grajskim 
dvorom nove parkirne prostore. Na sliki: delavci med delom ob avtobusni postaji. / 
Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 25. 3. 1967 
 



 

 

 
 

Urejen parkirni prostor 
Vir: Glas, 2. 8. 1969 

 

 
 

Urejeno križišče 
Vir: Glas, 28. 4. 1973 

Op.: Levo je vidno parkirišče za avtobuse, dograjen hotel Grajski dvor, tabla Almira .. 
 

 
 

Urejeno križišče 



 

 

Vir: Glas, 4. 8. 1973 
 
 

 
 

Trgovsko-poslovni center, ok. 1970 
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka 

 

 
 
Pred prazniki je Trgovsko podjetje Murka Lesce pri avtobusni postaji v Radovljici 
odprlo novo »mini« trgovino. Dan pred otvoritvijo so pripravili pred trgovino modno 
revijo, kjer je tovarna Rašica prikazala svoje izdelke. / Foto: F. Perdan. 
Vir: Glas, 7. 5. 1969 

 



 

 

 
 

Trgovsko-poslovna stavba, od. 1972 
Vir: DAR 

 

 
 

Vir: Glas, 2. 8. 1974 
 
 

☼☼☼☼ 
 
 
Trgovski lokal – Železnina Radovljica 

 

 



 

 

 
V središču Radovljice bodo kmalu odprli nove trgovske lokale, 

Vir: Glas Gorenjske, 18. 6. 1960 
Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 

 
 
Želje specializirane trgovine / Razgovor v radovljiški »Železnini. Radovljica, 4. 
septembra – Včeraj so v novi poslovalnici«Elektromaterial« trgovskega podjetja 
»Železnina« postregli prvim kupcem. 
Izrabili smo to priložnost za pomenek z direktorjem tega podjetja. »Želja, da bi imeli 
specializirane trgovine, je že stara – je povzel Anton Šolar in nadaljeval: »Elektro – 
Žirovnica« nam je odstopila lokal v svojem bloku (oprema nas je veljala okoli 800 
tisoč dinarjev) in tako smo razbremenili trgovino v upravni zgradbi, kjer smo doslej 
prodajali vse od vijakov do televizorja. Mimogrede naj omenim, da bo »Elektro – 
Žirovnica« v sosednjih prostorih začel z elektroservisom, ki so ga Radovljičani 
pogrešali.  
Težave? – »Te so izražene v želji, da bi stregli kupcem v sodobnih, specializiranih 
prostornih trgovinah, saj so naše poslovalnice (7) v turističnih mestih – Radovljica, 
Bled. Samo primer: v naši poslovalnici na Bledu, v stavbi »Špecerije«, so zastopani 
vsi artikli naše prodajne dejavnosti. Pripomnim naj, da smo pripravljeni sodelovati pri 
gradnji bodočega potrošniškega centra na Bledu. Želje? Optimistične so! Če bi prišlo 
do nekakšne združitve z blejskim »Elektroservisom«, bi v tem lokalu bila 
specializirana trgovina z elektromaterialom. Razen tega pa bi radi v centru Bleda 
uredili prodajalno z gospodinjskimi potrebščinami …« 
In realizacija plana? – »Lani smo ustvarili – brez blejske poslovalnice – 388 milijonov 
dinarjev prometa, letošnji letni plan pa znaša 520 milijonov. Do danes, vključno z 
avgustom smo imeli 350 milijonov dinarjev prometa in mirno lahko rečem, da bo do 
konca leta dosežen. 
Kaj pa ljudje največ kupujejo? – »Omejimo se na letošnjo prvo polletje: za 33 
milijonov smo prodali samo motornih koles in mopedov (skupaj 151), dalje 143 koles, 
119 radijskih in 21 televizijskih sprejemnikov in 48 hladilnikov ter za 32 milijonov 
raznega elektromateriala. 
Občutno pa upada prodaja usnja, ki ga vedno bolj izpodrivajo umetne mase.« / S. 
Škrabar. 
Vir: Glas, 5. 9. 1962  
 
 



 

 

 
 
Sedma poslovalnica radovljiške »Železnine« (kjer prodajajo radio-aparate, 
televizorje, kuhalnike, skratka – elektromaterial), v kateri bodo nagradili stotega 
kupca, ki bo plačal za kupljeno tisočaka. Še v tem tednu pa bodo verjetno v izložbi 
namestili televizijski sprejemnik, tako da bodo lahko Radovljičani na prostem ob 
večernih urah gledali razne televizijske prenose in igre. 
Vir: Glas, 5. 9. 1962  

 
 

 
 

Zadnji oglas Železnine Radovljica 
Vir: Glas, 27. 12. 1969 

 
☼☼☼☼ 

 
 
Merkur 

 
Merkur in Železnina združena.  V ponedeljek so se zaposleni v vele železnini 
Merkur Kranj in železnini Radovljica na referendumu odločili za združitev. V Merkurju 
je za združitev glasovalo 92 odstotkov, v Železnini pa 98 odstotkov zaposlenih. Do 
dejanske združitve bo prišlo 1. januarja, ko bo Železnina Radovljica začela poslovati 
kot samostojna poslovna enota podjetja Merkur Kranj. V obeh kolektivih so se odločili 
za združitev zaradi boljše preskrbe s tehničnim, kovinskim in gradbenim materialom 



 

 

na Gorenjskem. Vele železnina Merkur ima sedaj sedem trgovin v Ljubljani, sedem v 
škofjeloški občini, dve v Kranju, pet v Radovljici in po eno na Bledu ter na Jesenicah. 
Novo trgovina pa gradijo v Ljubljani in v Lescah. / A. Ž. 
Vir: Glas, 27. 12. 1969 
 

 
 

Požar v Merkurju. V torek, 5. Januarja, ob 3.20 je izbruhnil požar v 
elektroposlovalnici Veleželeznine Merkur, poslovna enota Železnina v Radovljici. 
Škoda še ni ocenjena, je pa velika. Vzroke požara še raziskujejo. / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 6. 1. 1971 

 
Požar v Merkurju. V torek, 5. januarja zgodaj zjutraj, so opazili v trgovini Železnina v 
Radovljici požar. 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 prižgani reklamirani električni 
ogrevalni blazini. 
Vir: Glas, 9. 1. 1971 
 



 

 

 
 

V Radovljici grade novo trgovino Merkur. / Foto: B. Blenkuš 
Vir: Glas, 10. 7. 1971 
 

☼☼☼☼ 
 

Frizerski salon Nada 
 

   
 



 

 

   
 

Tako rekoč v središču starega mesta smo posneti štiri fotografije, kjer je zob časa 
precej pokvaril videz tega dela. Slike od leve proti desni: Na nasprotni strani brivsko-
frizerskega salona (v podaljšku stavbe na Gosposvetski 7) je vogal stavbe (pa tudi 
pločnik) precej načet. – Nič boljši tudi ni vogal stavbe, v kateri ima prostore brivsko-
frizerski salon »Nada«. – Kdor pa pogleda za brivsko-frizerski salon (na dvorišče), 
kjer je vhod v delovne prostore Ključavničarstva Radovljica, pa nehote dobi občutek, 
da se bo tod v kratkem nekaj podrlo. – Zraven brivsko-frizerskega salona »Nada« 
tale na pol podrta stebra ograje najbrž nista ravno v okras. Razen tega pa stara 
cisterna, ki ima po mnenju nekaterih celo muzejsko vrednost, tudi ne sodi na takšen 
razstavni prostor. 
Morda so problemi le na videz majhni in bi bilo zanje treba odšteti tudi določeno 
vsoto denarja. Najbrž pa bi bilo vseeno prav, da bi se ta sredstva vseeno kmalu 
našla. 
Sicer pa, da ne bomo dlakocepci. Zvedeli smo, da tudi okolica Radovljice ni najlepša. 
Žal prenekaterih smetišč nismo mogli obiskati. Zaradi bližnje zime in snega, ki se 
ponuja, bomo to naredili prihodnjo pomlad, čeprav upamo, da bodo takrat skopnela 
tudi »pokopališča smeti.« / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 23. 11. 1968 
 

☼☼☼☼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Blagovnica / Moda – Murka Lesce 
 

 
 
V trgovskem podjetju Murka Lesce so se odločili, da bodo preuredili prodajalno 
Blagovnica v Radovljici. V preurejeni hiši nameravajo uvesti nekatere novosti. Tako 
bodo na primer v prvem nadstropju prodajali žensko konfekcijo in druge artikle za 
ženske, v pritličju bo oddelek za moške, v kletnih prostorih pa bodo imeli dekorativno 
blago. Preurejati so začeli decembra lani, dela pa bodo končali do srede junija. / A. Ž. 
– Foto: F. P. 
Vir: Glas, 10. 4. 1974 
 
 
Murka in njena Moda. Pretekli teden so delavci Murke v okviru svoje 20-letnice 
slavili še eno delovno zmago: v Radovljici so odprli prenovljeno in razširjeno 
prodajalno Moda. Sicer so imeli tu že dvajset let svojo prodajalno, ki je bila daleč 
naokrog poznana po bogati izbiri metrskega blaga. Z izredno iznajdljivostjo in s 
smislom za vse lepo in ubrano pa so projektant zgradbe, domačin, arh. Peter Dalla 
Valle, razvojni oddelek Murke, ki ga vodi Jože Malej, in sodelavci Alposa iz Šentjurja 
iz trgovinice, ki je 50 let delala na 90 kvadratih, ustvarili sodobno, privlačno in 
funkcionalno prodajalno s 390 kvadrati prodajne površine. In še štirinajst novih 
parkirnih prostorov so pridobili. 
V tri etaže je razdeljena nova prodajalna. V spodnjih prostorih je Dekorativa, kjer 
dobite vse vrste dekorativnih tkanin, obloge za tla, odeje, posteljno perilo, namizne 
garniture, brisače, komplete za kopalnico in še in še. 
Moškim, ki v trgovinah največkrat nimajo obstanka, so dodelili pritličje. Tu je vse 
zanje. Lahko bi rekli: vse od vezalke do kravate. Še celo za moške parfume so 
poskrbeli. In še nekaj so uredili tu spodaj: mini bonboniero. Tu boste lahko izbrali 
kvalitetna sladka darila in kakšno steklenico boljšega. Prijazne prodajalke vam bodo 
darilo po želji tudi aranžirale. 
Zgoraj pa je raj za ženski svet. tu boste dobile vse zase; konfekcijo, perilo, metrsko 
blago, volno, kozmetiko in še marsikaj. Še nekaj so uredili v tem oddelku; mini 
espresso. Tu gre omeniti, da bo vsak obiskovalec, ki bo kupil za več kot 300 din, 
dobil povrhu bon za kavo. 



 

 

V stavbi je sedaj poskrbljeno tudi za zadosti velika skladišča in prodajalke so dobile 
svoj dnevni prostor, lepo in praktično garderobo v kleti, v mansardi pa je bilo prostora 
poleg skladišč še za pisarno in celo za prepotrebno govorilnico. Zares dosti dela in 
truda je bilo vloženega, da je iz stare hiše nastala takale »blagovnica v malem.« 
 

 
 

Moda 
 
Tinca Ravnik, poslovodkinja prodajalne, ki je okolišani kaj dobro poznajo, bo še 
naprej vodila delo v hiši. Tudi zanjo je to lep jubilej. Dvajset let je pri Murki in dvajset 
let v teh hiši, deset let je že poslovodkinja. Nekakšna duša hiše se zdi; veno in 
povsod je prisotna, pomaga, svetuje. Z novimi prostori in novimi kadri bo njena 
odgovornost seveda temu primerno večja. Toda s pravo organizacijo, s pravim 
pristopom k človeku, kot Tinca to res zna, bo s svojimi dekleti uspela. Kar trideset jih 
je zdaj v hiši in vse po vrsti so prijazne in uslužne. Vse so tudi obiskale 6-dnevni 
uvajalni seminar, ki ga je vodstvo podjetja posebej za to organiziralo v Podvinu. Zdi 
se, kot da bi v Murki imeli za kadre še posebno srečno roko. 
Če vas bo pot kdaj zanesla v Radovljico, ne pozabite si ogledati te prijetne 
prodajalne. Vsa je v toplih rjavo-oranžnih barvah Murke, police, tla, svetila, senčnik 
pred hišo in še celo enotno oblečena dekleta. Človek že ob vstopu v trgovino dobi 
občutek prijetne ubranosti. Naj povemo še to, da je bila ob otvoritvi prodajalna 
pohvalno sprejeta in lahko verjameta, da se bodo vsi v hiši potrudili, da bo asortiment 
vedno bogat in da bodo vedno imeli kaj posebnega naprodaj. Le pridite, ves dan 
imajo odprto. / Os 
Vir: Glas, 6. 7. 1974 
 
 
 

☼☼☼☼ 
 
 
(Stari) Hotel Grajski dvor 
 



 

 

 
 

Hotel »Grajski dvor« - pred prenovitvijo, od. 1963 
Vir: DAR 

 
Hotel »Grajski dvor« bo obnovljen. Po dolgoletnih prizadevanjih je končno tudi 
marljivemu kolektivu Grajskega dvora v Radovljici uspelo zagotoviti sredstva za 
obnovo hotela. Preuredili bodo kuhinjo, restavracijske in kavarniške prostore, 
napeljali v hotelske sobe toplo vodo in zamenjali peči s centralno kurjavo. 
Seveda pa tudi tu ne gre brez težav. Stranke še vedno zasedajo v hotelskem 
poslopju pet stanovanj, to pa bi lahko preprečilo izvedbo obnovitvenih del po 
programu. Čeprav je občina obljubila stanovalcem nova stanovanja, ki bodo 
dograjena prihodnjo pomlad, je sedaj težko najti začasne zasilne premostitve. 
Kolektiv Grajskega dvora pa je kljub temu prepričan, da mu bo s pomočjo občinske 
skupščine uspelo rešiti ta problem. 
Obnovljeni hotel bo imel kapaciteto 90 ležišč (doslej 45) in kategorijo B. Za turistično 
Radovljico bo to pomenilo veliko pridobitev, ki bo omogočila širši razmah tudi 
inozemskemu turizmu. / MIK 
Vir: Glas, 24. 11. 1965 
 
»Grajski dvor« septembra odprt. Iz Grajskega dvora v Radovljici, ki ga že vse 
letošnje leto preurejajo, so končno z velikimi težavami in sitnostmi le spravili dve 
stranki, ki sta dolgo ovirali adaptacijo. S posredovanjem najvišjih vojaških organov 
sta se končno preselili v enakovredni stanovanji, ki sta bili že dolgo pripravljeni zanju. 
Zdaj delajo s pospešenim tempom, čeprav so seveda že zamudili letošnjo glavno 
poletno sezono (julij in avgust). Predvidevajo, da bo preurejeni hotel odprt 1. 
septembra in da bodo v času svetovnega prvenstva v veslanju že lahko sprejeli 
goste, s katerimi imajo že sklenjene pogodbe. / t 
Vir: Glas, 16. 7. 1966 
 



 

 

 
 
Dela pri urejanju Grajskega dvora v Radovljici dobro napredujejo. Kaže, da bo 
prenovljeni Grajski dvor septembra že lahko sprejel prve letošnje goste. / Foto: F. 
Perdan. 
Vir: Glas, 30. 7. 1966 
 

 
 
 
Prenovljeni »Grajski dvor«. V soboto, 29. oktobra, dopoldne je predsednik 
skupščine občine Radovljica Franc Jere odprl prenovljeni hotel Grajski dvor v 
Radovljici. Celotna investicija je veljala 240 milijonov starih dinarjev, projektant pa je 
ing. arh. Zrimc iz Radovljice. 
Prenovljeni hotel je B kategorije in ima 42 sob z 83 ležišči in dva apartmaja. Razen 
zaprtih restavracijskih in kavarniških prostorov z 200 sedeži je še poseben prostor za 
dnevno bivanje gostov in dve terasi z 80 sedeži na restavracijski in 40 sedeži na 
kavarniški strani. Hotel ima tudi centralno ogrevanje, novo kuhinjo in lastno pralnico, 
gostom pa je na voljo tudi deset garaž. Cena penziona v zimski sezoni je 3500 starih 
dinarjev. Večje število gostov bo sprejel hotel že čez nekaj dni, ko bo poslovno 



 

 

združenje Interplet iz Ljubljane organiziralo za približno 40 ljudi pet nekajdnevnih 
seminarjev. 
Za prihodnjo poletno sezono, in sicer od 1. maja do 30. septembra pa je že sklenjen 
dogovor za bivanje 60 turistov s švedsko agencijo Jugotur. 
Nedvomno prenovljeni hotel v centru mesta s svojo zunanjostjo v resnici zasluži ime 
Grajski dvor in je velika pridobitev za nadaljnji razvoj v radovljiški občini. / S. Š. 
Vir: Glas, 5. 11. 1966 
 

 
 

Grajski dvor – po adaptaciji, od. 1969 
Vir: DAR 

 
☼☼ 

 
Razširitev hotela grajski dvor 

 

 
 
Po podatkih gorenjske turistične zveze so imeli lani na Gorenjskem prenočitvene 
zmogljivosti najbolj zasedene v hotelu Grajski dvor v Radovljici. Zaradi tega so se pri 
vodstvu hotela in razumljivo tudi pri skupščini odločili, da je treba urediti še nove 
prostore s posteljami. Kot vidimo na sliki so delavci gradbenega podjetja Gorenjc 



 

 

poleg dosedanjega hotela do četrtega nadstropja že zgradili skelet nove zgradbe, ki 
bo imela 6 nadstropij in bo s tem tudi najvišja stavba v Radovljici. Do sedaj so v 
hotelu imeli 86 postelj, ko bo nova zgradba nared, pa jih bo približno še enkrat toliko. 
V spodnjih prostorih bodo uredili še zimski bazen, avtomatsko kegljišče, konferenčno 
sobo in restavracijo. Vodstvo hotela si je zasedbo svojih zmogljivosti zagotovilo s 
tem, da ima posebno pogodbo z elektronskim centrom IBM, ki od jeseni do spomladi 
tu pripravlja seminarje za pouk osebja, ki dela z kompjutorji. Denar za graditev je 
prispeval kolektiv hotela z lastno udeležbo, drugi del pa bodo krili s krediti. / B. 
Blenkuš. 
Vir: Glas, 30. 9. 1970 
 
 
Hotel Grajski dvor kmalu večji. Kaže da se bo gradbeno podjetje Gorenjc držalo 
roka in do 1. julija končalo v hotelu Grajski dvor razširitvena dela. Grajski dvor bo 
namreč po razširitvi imel 80 novih postelj, 120 novih restavracijskih sedežev, zimski 
bazen (6 x 12 metrov), savno, dvostezno avtomatsko kegljišče. V hotelu bo imela 
okrog 300 kvadratnih metrov tudi Veleželeznina Merkur, kmetijska zadruga Bled pa 
cvetličarno. Razen tega pa bo imel IBM center za svojo šolo 7 učilnic in konferenčno 
dvorano za 120 ljudi. Tako bo imel hotel Grajski dvor po dograditvi 140 postelj in 240 
restavracijskih sedežev.  
V hotelu so z dosedanjim obiskom gostov oziroma sezono zadovoljni. Te dni imajo 
precej gostov iz Nizozemske in Anglije, za glavno sezono pa imajo vse zmogljivosti 
že oddane. Pravijo, da bodo morali najbrž goste celo odklanjati. / A. Ž.  
Vir: Glas, 12. 6. 1971 
 

 
 
Kaže, da bo gradbeno podjetje Gorenjc Radovljica z deli na hotelu Grajski dvor v 
Radovljici končalo do 1. julija. / Foto: A. Zalar 
Vir: Glas, 12. 6. 1971 
 

 



 

 

 
 

Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 
 
Hotel Grajski dvor večji. V okviru prireditev ob radovljiškem občinskem prazniku 
bodo jutri ob 17. uri v Radovljici odprli prenovljeni in povečan hotel Grajski dvor. 
Grajski dvor bo imel sedaj 80 postelj več, 120 novih restavracijskih sedežev, zimski 
bazen, savno, dvostezno avtomatsko kegljišče. V hotelu bo imela okrog 300 
kvadratnih metrov tudi veleželeznina Merkur, kmetijska zadruga Bled pa cvetličarno. 
Razen tega bo imel IBM center za svojo šolo 7 učilnic in konferenčno dvorano za 120 
ljudi. Tako bo imel hotel Grajski dvor zdaj 140 postelj in 240 restavracijskih sedežev. 
– Razširjena dela je opravljalo gradbeno podjetje Gorenjc iz Radovljice. 
Tako kot v večini turističnih krajev in v hotelskih podjetjih so te dni tudi v hotelu 
Grajski dvor v Radovljici s sezono in obiskom zadovoljni. / A. Ž.  
Vir: Glas, 4. 8. 1971 
 
 

 
 



 

 

 
V prenovljenem hotelu Grajski dvor v Radovljici so pred kratkim odprli tudi plavalni 
bazen. Bazen je dolg 12, širok pa 6 metrov. Odprt je vsak dan razen ponedeljka. Ob 
delavnikih je odprt od 13. do 19. ure, ob nedeljah pa od 9. do 19. ure. Vstopnina za 
kopanje je 15 dinarjev. Obiskovalci lahko proti odškodnini dobijo tudi brisačo, 
plavalno kapo in kopalke. Ob sredah in sobotah od 16. Do 19. Ure se obiskovalci 
lahko poslužijo tudi masaže. / A. Ž. – Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 17. 11. 1971 

 
 

Obnova hotela Grajski dvor končana. Pred nedavnim so v hotelu Grajski dvor v 
Radovljici odprli tudi dvostezno avtomatsko kegljišče. To je prvo tovrstno kegljišče v 
Radovljici in je zato že na začetku postalo zelo priljubljeno prebivalcem Radovljice. Z 
otvoritvijo oziroma ureditvijo kegljišča pa je bila končana tudi obnova hotela Grajski 
dvor. Hotel je povečal število postelj, ima kopališče, savno in kegljišče. V okviru 
objekta pa ima sedaj nove prostore tudi IBM center, v spodnjih prostorih pa je 
trgovina. 
Za kolektiv hotela Grajski dvor je bila letošnja obnovitev prav gotovo uspeh, ki ga je 
kolektiv proslavil na manjši slovesnosti 29. novembra. Ob tej priliki so namreč 7 
članov kolektiva, ki so zaposleni v hotelu že nad 15 let, nagradili z ročnimi urami in 
hranilnimi knjižicami. Hranilne knjižice pa so poklonili tudi vsem tistim članom, ki so v 
hotelu že več kot pet let. / A. Ž. 
Vir: Glas, 11. 12. 1971 
 

 

 
 

Bazen v hotelu Grajski dvor 
Vir: DAR (založil hotel Grajski dvor) 

 



 

 

 
 

Dvostezno avtomatsko kegljišče v hotelu Grajski dvor 
Vir: DAR (založil hotel Grajski dvor) 

 
☼☼☼☼ 

 
Intertrade IBM šolski center v Radovljici 
 
Letos že 5500 slušateljev. Oktobra meseca 1969. leta je v stavbi hotela Grajski dvor 
v Radovljici začel poslovati Intertrade IBM šolski center. Ta šolski center je ustanovilo 
podjetje za mednarodno trgovino Intertrade v Ljubljani. To podjetje ima namreč v 
svoji organizaciji tudi IBM sektor in zastopstvo IBM za vso Jugoslavijo. V šolskem 
centru pa se šolajo člani kolektivov, ki so uvedli v svojo organizacijo poslovanja IBM 
računalnike. 
Ob ustanovitvi je imel šolski center eno učilnico, različne tečaje pa je takrat poslušalo 
3500 slušateljev iz vse države. Od takrat naprej pa je že vrsto podjetij v naši državi 
uvedlo za uspešno organizacijo poslovanja IBM računalnike. Tako bo letos 
obiskovalo razne tečaje v šolskem centru v Radovljici že 5500 slušateljev oziroma 
članov različnih kolektivov, ki bodo po končanem izobraževalnem programu delali v 
podjetjih na IBM računalnikih. Za usposabljanje tovrstnih kadrov pa bo šolski center 
letos pripravil vsega okrog 220 tečajev. 
V nekaj letih so potrebe po izobraževanju tovrstnih kadrov v naši državi tako narasle, 
da so bili prostori šolskega centra že premajhni. Zato se je podjetje Intertrade 
odločilo, da bo ob preurejanju hotela Grajski dvor povečalo tudi svoje prostore za 
šolanje bodočih strokovnjakov IBM. Tako so pred nedavnim dobili sedem novih 
učilnic, tri občasne učilnice, prostor za stroje itd. V prihodnje pa je predvidena tudi 
zveza z računalniškim centrom v Ljubljani. 
Direktor šolskega centra Zvone Vreček nam je pojasnil, da po končanih tečajih 
slušatelji ne opravljajo izpitov. Preverjanje slušateljevega znanja ali izpit se dejansko 
začne v podjetju, ko delavec opravlja posel, o katerem je dobil osnovo na tečaju. 
Ostrejši pa je izbor pri sprejemu delavcev v tečaj oziroma takrat, ko se podjetje odloči 
za IBM računalnik. Takrat morajo bodoči strokovnjaki opraviti poseben test. Za 
področje IBM poslovanja v šolskem centru izobražujejo različne vrste strokovnjakov. 
To so različni programerji, organizatorji, operaterji sistema, operaterji pripravljalnih 



 

 

strojev in drugi. In še nekaj je zanimivo. Kadar govorimo o IBM računalnikih navadno 
pomislimo, da tisti, ki delajo v podjetjih pri takšnih strojih, morajo predvsem obvladati 
matematiko. To pa ni niti najmanj res, ker je osnova za pravilno delovanje IBM 
računalnika predvsem logika. Od logične priprave podatkov je namreč odvisno 
pravilno delovanje stroja, s pomočjo katerega potem dobimo pravilne oziroma, 
logične podatke, ki jih potrebujemo. / A. Žalar. 
Vir: Glas, 30. 10. 1971 
  
 

☼☼☼☼ 
 

Razširitev telovadnice (TVD Partizan) 
 

 
 
S športnimi objekti so v Radovljici še vedno slabo preskrbljeni. Zlasti na tesnem so 
športne organizacije in šole v zimskih mesecih, ker je bila za vso dejavnost sedanja 
telovadnica odločno premajhna. Kmalu pa bo glede tega zadeva precej drugačna, saj 
bodo dosedanjo telovadnico občutno povečali in jo tudi sodobno opremili. 
Vir: Glas, 17. 11. 1962  
 
V Radovljiški komuni je vse premalo športnih objektov in drugih naprav, ki bi 
omogočile bolj organizirano rekreativno telesno vzgojo delovnih ljudi. Temu 
vprašanju sploh posvečajo premajhno skrb tudi telovadna društva, ki imajo možnosti 
za to. Po ugotovitvah predstavnikov občinske zveze za telesno kulturo se bolj aktivno 
ukvarja s telesno vzgojo od prek 27.000 občanov le kakih 2.200, kar je vsekakor zelo 
malo. 
Vir: Glas, 13. 4. 1963  
 



 

 

 
 
Dom telesnovzgojnega društva v Radovljici, v katerem že drugo leto preurejajo 
telovadnico. 
Vir: Glas, 26. 10. 1963  
 
 
Telovadnica »odprtega tipa«.  Že dve leti v Radovljici obnavljajo telovadnico 
Partizana, v kateri sicer vadijo tudi učenci radovljiških šol. Čeprav so zidarska dela v 
njej opravljena (če ne upoštevamo sten, ki sta še vedno odprti), je dokončna ureditev 
še vedno stvar nekaj mesecev, tako da tudi to zimo v njej še ne bo učnih ur in 
rekreativne telovadbe. Tovariš Čebulj z občinske zveze za telesno kulturo, ki je bil 
svojčas v Radovljici učitelj telovadbe, meni, da je stanje glede telovadnic nevzdržno, 
četudi bi bila telovadnica že adaptirana. Izračunal je namreč, da učenci z oblačenjem 
in s hojo do toliko oddaljene telovadnice na leto izgubijo kar 30 odstotkov časa, ki je 
predviden za telesno vadbo. 
Vir: Glas, 26. 10. 1963  
 

 



 

 

 
 
V Radovljici dokončujejo zadnja dela pri ureditvi telovadnice in nekaterih manjših 
prostorov, ki so v sklopu telovadnice. Ostale prostore v domu TVD Partizana pa bodo 
uredili kasneje. Stroški bodo znašali 30 milijonov. Investitor je Krajevna skupnost 
Radovljica, dela pa izvaja Komunalno podjetje iz tega kraja. 
Vir: Glas, 21. 10. 1964 
 
 

 
 
Naš fotoreporter se je pred dnevi mudil v Radovljici in napravil naslednji posnetek. 
Radovljiški otroci so se z veliko vnemo oprijeli dela pri urejevanju športnega parka v 
neposredni bližini doma TVD Partizan. 
Vir: Glas, 21. 11. 1964 
 



 

 

 
 
Že pred nedavnim so v Radovljici odprli novo telovadnico. Uporablja jo športno 
društvo in šole. Vendar pa se je že sedaj pokazala potreba po gradnji nove 
telovadnice. Kolikor bodo gradili novo šolo, bodo morali poleg nje zgraditi tudi nove 
športne objekte. Naša slika prikazuje učence radovljiške šole pri telovadni uri. 
Vir: Glas, 10. 3. 1965 
 

☼☼☼☼ 
 
Drsališče ob TVD Partizan 
 

 
 
Drsališče v Radovljici je spet oživelo. Če bi sklepali po sliki, morda lahko 
pričakujemo, da bomo na Gorenjskem dobili še en nov hokejski kolektiv. 
Vir: Glas, 19. 1. 1963  

☼☼☼☼ 
 



 

 

Postaja Ljudske milice 
 

 

 
 
V Radovljici že dalj časa gradijo novo postajo LM. Zdaj so z gradnjo pri kraju in 
predvidevajo, da se bodo vselili že v prvih dneh novembra. V zgradbi bo razen 
upravnih prostorov LM še nekaj stanovanjskih sob za samce in soba za kulturno 
življenje. 
Vir: Glas, 21. 10. 1964 
 

 
 

Otvoritev postaje LM v Radovljici, 1964 
Vir: arhiv Policija Radovljica 

 
☼☼☼☼ 

 
 



 

 

Stanovanjsko naselje »Cankarjeva ulica« 
 
 
Radovljica – Minuli teden so zakoličili gradbeno območje, na katerem bodo zgradili 
štiri stolpnice, te dni pa so pričeli že z izkopom za temelje. Gradi občinska skupščina 
iz sredstev stanovanjskega sklada. Dela pa je prevzelo gradbeno podjetje Gorenjc iz 
Radovljice. V vsaki stolpnici bo dvajset stanovanj ali skupaj osemdeset. Zgradili jih 
bodo predvidoma v treh letih. 
Vir: Glas, 6. 11. 1963  
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 
 
V Radovljici so pričeli z gradnjo štirih 5-nadstropnih stanovanjskih stolpičev. V 
vsakem bo 20 stanovanj, tako da bo vprašanje stanovanjskih površin spet izboljšano. 
Vir: Glas, 11. 4. 1964 

 



 

 

 
 

Stanovanjska stiska v Radovljici narekuje gradnjo novih blokov. Na sliki dva bloka, ki 
ju gradi gradbeno podjetje »Gorenjc« Radovljica, financira pa občinski stanovanjski 
sklad. / Foto: Franc Perdan 
Vir: Glas, 5. 9. 1964 
 

 
 

Prva bloka v Cankarjevi ulici, 1965 
Vir: DAR 

 



 

 

 
 
V Radovljici dograjujejo dva stanovanjska bloka, ki jih iz stanovanjskega sklada 
financira stanovanjsko podjetje. Eden bo v kratkem vseljiv, drugi pa približno čez 
mesec dni. Nekaj stanovanj v enem izmed teh dveh blokov bodo dobile stranke iz 
Grajskega dvora. / Foto: Perdan. 
Vir: Glas, 27. 7. 1966 
Op.: Na fotografiji sta bloka Cankarjeva 6 in 8! 
 
 
Vila bloki v Radovljici. SGP Gorenjc je te dni v Radovljici začelo zidati dva vila 
bloka. V vsakem bo 30 stanovanj in 15 garaž. Bloke zidajo za občinsko skupščino, 
kjer so v zadnjih letih zgrajeni tudi drugi stanovanjski bloki. 
Stanovanjsko podjetje Radovljica je letos že oddalo blok s 27 stanovanji, v katerega 
so se vselili delavci iz Verige, Almire, občinske skupščine, pet stanovanj so zasedli 
borci, šest občanov pa je stanovanja odkupilo. 
Decembra bo zgrajen novi blok, v katerem bo 25 stanovanj. Nekatera podjetja so že 
rezervirala stanovanja za svoje delavce, nekaj stanovanj pa je še prostih. / J. Vidic 
Vir: Glas, 5. 10. 1968 
 
Devet novih vila blokov. V zadnjih treh letih je Gorenjc sezidal v radovjiški občini 
100 novih stanovanj. 
Trenutno gradijo vila blok za 36 stanovanj. Računajo, da bodo že naslednji mesec 
začeli graditi drugi vila blok. Po zazidalnem načrtu bo na Cankarjevi cesti v Radovljici 
devet vila blokov, od katerih ima vsak blok tri objekte z garažami. Višina objektov bo 
različna: od tri do pet etaž. Projekt je izdelal zavod za urbanizem Bled, ki ga je 
Gorenjc odkupil za 15 milijonov S din. 
V vila blokih sta dva tipa trosobnih stanovanj: prvi ima 80 m2, drugi pa 67 m2 neto 
površine. Večje trosobno stanovanje obsega: spalnico 14.26 m2, spalnico 13 m2, 
dnevno sobo 18,67 m2, kuhinjo 8,39 m2, jedilni kot 7,47 m2, kopalnico, 2,31 m2, 
sanitarije (WC) 2,31 m2, predprostor 7,82 m2, loggia 5,43 m2. 
In cena (ta verjetno bralce najbolj zanima)? 186.000 S din za kvadratni meter 
stanovanjske površine. Kljub razmeroma visoki ceni so skoraj vsa stanovanja v 
prvem vila bloku že razprodana. Pri ceni ne smemo pozabiti, da imajo stanovalci 
centralno kurjavo, da so objekti razmeroma nizki in na veliki površini (eden od 
objektov v vila bloku ima samo eno nadstropje in dve stanovanji). 



 

 

Poglejmo, kaj obsega enosobno stanovanje v vila bloku: soba 13,58 m2, kuhinja 7.41 
m2, kopalnica z WC 2,86 m2, garderoba 3,38 m2 in predprostor 5,02 m2. 
V prva stanovanja v vila blokih se bodo stanovalci lahko vselili že konec tega leta. 
Podrobnejše podatke za stanovanja interesenti lahko dobijo pri SGP Gorenjs ali pa 
pri stanovanjskem podjetju Radoljica. 
Vir: Glas, 31. 5. 1969 
 

 
 

V Radovljici SGP Gorenjc gradi vila bloke 
Vir: Glas, 31. 5. 1969 

 

 
 
Splošno gradbeno podjetje Gorenjc in Stanovanjsko podjetje v Radovljici gradita tri 
stanovanjske objekte, v katerih bo 36 stanovanj. trenutno so prosta le še tri 
stanovanja, vsa druga pa so že prodana. Povprečna vrednost enega stanovanja 
znaša 180 tisoč dinarjev. Vse stanovanja pa bodo vseljiva decembra. Razen teh 
stanovanj pa bo decembra vseljiv še en stanovanjski blok z osmimi stanovanji za 
upokojence v Lescah. Tako bo letos v družbeni gradnji v radovljiški občini zgrajenih 
44 stanovanj. Za prihodnje leto pa nameravajo zraven sedanjih blokov v Radovljici 



 

 

zgraditi še šest stanovanjskih objetktov, kjer bo 66 stanovanj, v Bohinjski Bistrici pa je 
predviden blok z 11 stanovanji. / A. Z. 
Vir: Glas, 12. 11. 1969 
 
 

 
 

Cankarjeva ulica, ok. 1970 
Vir: arhiv družine Vobovnik 

Op.: Na desni sta bloka Cankarjeva 10 in 12, na levi pa vila bloki! 
 

 
 
Vila bloki v Radovljici – projektanta: arhitekta Janez Žan in Andrej Ravnikar. 
Vir: Glas, 2. 8. 1974 
 



 

 

 
 

Vila bloki v Radovljici. 
Vir: Glas, 9. 5. 1975 

 
 

☼☼☼☼ 
 
 
 
 
 
Obnova kulturnih objektov 
 

 
 

Obnova fasade graščine, 1961 
Radovljiška »graščina« bo spet dobila novo lice, s tem pa seveda tudi stari del 
mesta, ki ima iz leta v leto vse večji turistični pomen. 
Vir: Glas, 1. 7. 1961 
 



 

 

 
 

Obnovljena graščina, od. 1967 
Vir: DAR 

 
☼☼☼☼ 

 
Radovljica je dobila novo dvorano. V soboto, 24. maja, ob 20. uri bo v radovljiški 
graščini otvoritev nove dvorane. Gostoval bo ansambel Scola Labaensis iz Ljubljane, 
hkrati pa bo odprta razstava reprodukcij srednjeveških in renesančnih mojstrov risbe. 
Manjši prostor za razstave in druge kulturne prireditve komornega značaja je 
Radovljica že dolgo pogrešala. Dvorana kina pač ne more zadoščati kulturnim 
potrebam nekega mesta. V njej lahko gostujejo večji vokalni ali vokalno-
instrumentalni ansambli zabavnega značaja, tudi gostovanja poklicnih gledališč so v 
radovljiški dvorani kina lepo obiskovana, vendar pa center občine kot je Radovljica, 
prav gotovo zasluži tudi svoj prostor za likovne razstave, bodisi reprodukcij starih 
mojstrov, živih umetnikov ali zgodovinskih razstav, ki bi jih Radovljici lahko 
posredovale večje poklicne institucije drugih mest. 
Če Radovljica lahko posreduje zabavno-glasbene oddaje, ki jim ne gre oporekati, je 
gotovo treba upoštevati tudi tiste občane, ki si žele resne glasbe, literarnih večerov, 
poljudno-znanstvenih predavanj in podobnih prireditev, za kar pa dvorana kina 
nikakor ni primerna. 
Nova dvoranica v graščini, ki žal še ni gotova in trenutno še ni jasno, kdo bo poravnal 
račune za tisto, kar je že storjenega, nudi radovljiškim kulturnim delavcem lepo 
priložnost, da pokažejo, kaj lahko nudijo, in ali si znajo poiskati potrošnikov. 
Po načrtih arhitekta Marjana Gašperšiča preurejen prostor v starejšem delu sicer 
baročne graščine, kjer je prej gostovalo tapetništvo, je tudi sam na sebi zanimiv in 
vreden ogleda. / M. Avguštin. 
Vir: Glas, 24. 5. 1969 
 



 

 

 
 

V novo urejeni dvorani radovljiške graščine je 24. maja gostovala znana 
instrumentalno-vokalna skupina iz Ljubljane Schola Labacensic. / F. Perdan 
Vir: Glas, 4. 6. 1969 
 

 
☼☼☼☼ 

 
 
Ureditev starega dela Radovljice. Staro mestno jedro Radovljice sodi med najlepše 
in najbolje ohranjene na Slovenskem. Da bi se občani seznanili z dosedanjimi deli in 
s prihodnjimi načrti urejanja starega dela mesta, je krajevna konferenca socialistične 
zveze Radovljica skupaj s svetom krajevne skupnosti prejšnji mesec organizirala 
javno tribuno. Poleg številnih prebivalcev Radovljice so se je udeležili tudi 
strokovnjaki s področja umetnostne zgodovine, spomeniškega varstva, arhitekture in 
predstavniki občine. 
Na tribuni so občani zahtevali, da jih je treba v prihodnje z vsemi odločitvami bodoče 
ureditve starega dela mesta sproti seznanjati in upoštevati tudi njihova mnenja. 
Zavzeli so se za postopno urejanje najnujnejših del (kanalizacije, razsvetljave, 
ureditve ulic, tlakovanja Linhartovega trga), še prej pa je treba opraviti sondiranje 
trga, ker domnevajo, da je tu nahajališče antičnih arheoloških primerkov. 
Zahtevali so tudi, da se uredi promet in prepreči parkiranje na Linhartovem trgu. 
Graščina naj se postopoma ureja za kulturne namene s primernimi lokali v pritličju, in 
je ne bi smeli preurediti v hotel. Poleg nove obvozne ceste proti mestu čez Savo pri 
Lancovem naj bi se hkrati uredila tudi pot na pokopališče. Tam naj bi zgradili tudi 
mrliško vežico. Preprečiti je treba vsako samovoljno spreminjanje obstoječih stavb. 
Pri popravilu in ureditvi hiš pa je treba upoštevati predpise o spomeniškem varstvu. 
Predlagali so, naj bi se, če je le mogoče, spet usposobil vodnjak Josipine Hočevar na 
Linhartovem trgu in graščinski vrt. 
Občani so tudi poudarili, da je vse projekte o ureditvi starega dela mesta treba najprej 
prilagoditi življenjskim potrebam in se šele potem lotevati ostalih del in akcij. Sklenili 
so, naj krajevna skupnost ustanovi posebno komisijo, ki bo zbirala predloge in 
priporočila občanov in jih potem posredovala strokovnim službam – urbanistom, 
zavodu za spomeniško varstvo in občinski skupščini. Ko bodo programi narejeni, je o 
njih treba spet povesti javno razpravo. / JR 
Vir: Glas, 23. 6. 1973 
 

☼☼☼☼ 



 

 

 
Šolsko telovadišče 
 

 
 

Lahko rečemo, da so se zdaj šolarji po počitnicah že privadili šolskih klopi. Tekanje 
po travnikih in livadah se je preneslo na šolska dvorišča in igrišča. Le-ta so bila čez 
počitnice nekoliko zanemarjena in jih je treba očistiti, urediti in pripraviti, zakaj tod se 
ne bodo samo lovili med šolskimi odmori, temveč na njih bodo ure telesnovzgojnega 
pouka. Na sliki: učenci radovljiške osnovne šole so sklenili, da si ga kar sami uredijo. 
Ali so tudi v ostalih šolah tako pridni? 
Vir: Glas, 22. 9. 1962  
 

☼☼☼☼ 
 
 
Vrtec Radovljica 
 
 
Samo deset odstotkov / Večina otrok med petim in sedmim letom nima 
predšolske vzgoje. V radovljiški občini imajo samo pet vzgojno varstvenih ustanov 
ali vrtcev. Po zadnjih podatkih obiskuje te vrtce le 164 otrok med petim in sedmim 
letom starosti, kar pomeni, da ima v radovljiški občini le 10 odstotkov otrok potrebno 
predšolsko vzgojo. Vrtce imajo le na Bledu, v Radovljici, Kropi, Kamni gorici in v 
Lescah. 
Omenjenih nekaj skromnih podatkov kaže, da sta vzgoja in varstvo predšolskih otrok 
v radovljiški občini precej aktualen problem. Zadevo pa moramo bržkone obravnavati 
z dveh plati. 
Varstvo otrok je bilo v ospredju že na številnih zasedanjih raznih organizacij v občini, 
predvsem pa so omenjeni problem obravnavali na posebnem seminarju v bližnji 
preteklosti predsedniki in tajniki krajevnih organizacij SZDL, precej živahna razprava 
o varstvu otrok pa je bila tudi na enem izmed razširjenih plenumov ObO SZDL. 
Večina razprav in zaključkov je bila, da je potrebno zagotoviti varstvo predvsem tistim 
otrokom, katerih starši so zaposleni v proizvodnji. In če bi želeli takšen zaključek tudi 
uresničiti, potem bi morali na območju celotne občine zagotoviti večje zmogljivosti 



 

 

vzgojno-varstvenih ustanov in zadostno število vzgojiteljev. Čeprav bodo zaključki 
stari že skoraj eno leto, pa je zadeva ostala prav takšna, kot je bila, če se ni še 
poslabšala. 
Pred dnevi smo se razgovarjali z upravnico vzgojno-varstvene ustanove v Radovljici, 
Pavlo Žagarjevo. Med drugim nam je povedala naslednje: »Število otrok, ki 
obiskujejo naš vrtec, je v zadnjem času močno upadlo. Lani smo imeli v začetku leta 
62 otrok, ob zaključku leta pa le še 25. Trenutno jih imamo 35, kar pomeni, da so 
naše zmogljivosti le polovično zasedene. Starši se izgovarjajo, da otrok zato ne 
pošiljajo v vrtec in jim ne nudijo prepotrebne predšolske vzgoje, ker so naše usluge 
predrage. Izgovor ni povsem točen, ker dobro poznamo razmere v Radovljici. V vrtec 
ni prav tistih otrok, ki bi bili najbolj potrebni dobre vzgoje in varstva.« 
(V razgovoru smo nadalje zvedeli, da je vrtec odprt vsak dan od sedme do štirinajste 
ure in da znašajo stroški za enega otroka mesečno 3.300 dinarjev.) 
In sedaj smo pred vprašanjem, kakšen je ta znesek. Morda je za nekoga res 
previsok, toda v najbolj perečih primerih je pripravljena dati tudi občina svojo pomoč, 
za večino pa bržkone ne bi smel biti previsok. In če že gre za previsoko ceno, potem 
bi morali ta problem reševati drugače kot doslej. Konkretno v Radovljici znaša 
najemnina za prostore, vodarino in podobno dnevno za enega otroka 230 dinarjev. 
Prav gotovo bi kazalo, da bi sredstva za te stroške na takšen ali drugačen način 
zagotoviti prizadeti občinski forumi. V tem primeru bi morali zagotoviti, da bi bile 
najprej zasedene obstoječe zmogljivosti, bržkone pa bi bilo potem tudi lažje iskati 
nove možnosti, kako čim več predšolskim otrokom omogočiti potrebno predšolsko 
vzgojo. / B. F. 
Vir: Glas, 16. 1. 1963  
 

 
 

V skrbno urejenem vrtcu v Radovljici je še dovolj prostora, da bi otroci lahko dobili 
potrebno predšolsko izobrazbo, starši pa bi bili brez skrbi, kdo varuje njihove otroke, 
kadar so na delu. Čeprav gre za načrtno vzgojo v varstveno-vzgojnih ustanovah, 
imajo otroci prav zaradi tega na razpolago tudi dovolj igrač in veselih iger, česar bi 
marsikdo sicer doma močno pogrešal. 
Vir: Glas, 16. 1. 1963  
 

 



 

 

 

 
 

Vrtec, 1967 
Vir: ŠZ Radovljica (Foto: Aleks Čebulj) 

 
 
V Radovljici bodo gradili vrtec. V Radovljici bodo čez kakšen mesec na prostoru, 
kjer je bila zobozdravstvena ambulanta, začeli graditi nov vrtec za 160 otrok. Gradnjo 
bo financiral sklad za otroško varstvo, gradilo pa ga bo Splošno gradbeno podjetje 
Gorenjc iz Radovljice. Gradnja vzgojno-varstvene ustanove v Radovljici je 
predvidena že v desetletnem programu razvoja otroškega varstva v občini. Računajo, 
da bo vrtec gotov do junija prihodnje leto. Zatem pa pride na vrsto tudi gradnja vrtca 
na Bledu in v Kropi. / A. Ž. 
Vir: Glas, 10. 9. 1974 
 

 
 



 

 

V Radovljici s sredstvi prispevka za otroško varstvo gradijo vrtec, v katerem bo 
prostora za 160 do 180 predšolskih otrok od tretjega leta starosti naprej. Vrtec gradijo 
na kraju, kjer je bila nekdaj zobozdravstvena ambulanta. Gre pravzaprav za 
novogradnjo, saj bodo od nekdanje ambulante ostali samo zidovi. Sicer pa je gradnja 
tega vrtca usklajena s programom ureditve otroškega varstva v radovljiški občini. Kot 
je znano pa naj bi preostali del programa uresničili z 2-odstotnim prispevkom od 
bruto osebnih dohodkov zaposlenih v občini. S takšnim načinom zbiranja denarja naj 
bi dogradili še šole oziroma telovadnice in uredili posebno šolstvo v občini. O tem je 
na zadnji seji razpravljala občinska skupščina, o predlogu pa pravkar razpravljajo tudi 
v temeljnih organizacijah združenega dela. Medtem ko potekajo v občini tovrstne 
razprave, pa gradnja vrtca v Radovljici (gradi ga Splošno gradbeno podjetje Gorenjc) 
dobro napreduje. Kaže, da bo okrog 60 malčkov, katerih starši najteže čakajo na 
organizirano predšolsko varstvo, lahko začelo obiskovati novi vrtec okrog 1. julija 
prihodnje leto. / A. Ž. – Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 22. 11. 1974 
 
 

☼☼☼☼ 
 
 
Novo naselje pod Radovljica (d. Jelovška ulica) 
 

 
 
Kot samorastnik se je v zadnjem času na hitro razvilo novo naselje na Kajuhovi ulici v 
Radovljici. Toda po prvem veselju je že prišlo do razočaranja, ker tam niso urejene 
komunalne naprave. Prebivalci se pritožujejo, da z vozilom ni več možen niti dostop, 
ker ni urejena cesta, še bolj pa negodujejo pešci. Ljudje se sprašujejo kaj je s 
komunalnim prispevkom in urbanistično ureditvijo sploh v tem naselju. 
Vir: Glas, 16. 2. 1966 
 
Ko sem se odločil za gradnjo nove hiše in si ogledal zazidalni načrt občine 
Radovljica, je bila v programu pozidava te terase. Po ogledu terena mi je bila ta 
terasa zelo všeč. Ko sem se odločil za gradnjo, so mi prijatelji očitali, pa da greš v ta 
graben. Na začetku je občina na tej terasi odobrila le štiri parcele za zidavo, kasneje 
pa je dovoljevala zidavo tudi na preostalih parcelah. Za zadnje parcele so se na 
koncu kandidati skoraj stepli, jaz pa odločitve nisem nikoli obžaloval. 



 

 

Ko so gradili HE Moste (pri Žirovnici) je občina dala zemljišča v najem gradbenem 
podjetju »Gradis« Jesenice, ki je tu postavilo dve leseni stavbi, vsako z dvema 
štirisobnima stanovanjema, zelo »konfortna« za njihove inženirje. Po izgradnji HE so 
se odselili. Kasneje je stavbi prevzelo GP Gorenjc Radovljica za svoje uslužbence. 
Kasneje so z novimi državnimi zakoni lahko stanovalci stanovanja iz zemljišča 
odkupili. 
Takrat današnje ceste še ni bilo. Od Kajuhove ulice se je odcepila makadamska 
poljska pot, široka 2.40 m. Pot je vodila po zgornji ravnini, nekam metrov nato zelo 
strm in kratek klanec, ki je nato zavil desno pod vznožje brega hiše št. 16. Nato je pot 
zavila levo proti železnici, do Savnikove parcele, danes hiše št. 17. 
Vir: Kronika Jelovške ulice (napisal Adi Fink, 2013) 
 

☼☼☼☼ 
 
 
Transportni biro Radovljica 
 

 
 

Vir: Glas, 28. 11. 1967 
 

 
 
Te dni je podjetje Transport biro Radovljica nabavilo dva večja avtomobila za prevoz 
težjih tovorov z nosilnostjo 18 in 22 ton. / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 6. 3. 1968 
 



 

 

 
 

Vir: Glas, 28. 11. 1968 
 

 
 
Pred kratkim je Transport biro v Radovljici dobil pet novih kamionov. Medtem ko so 
avtomobile uvozili (dela jih tovarna MANN), pa so prikolice nabavili pri tovarni Vozila 
v Novi Gorici. Cena za en takšen avtomobil s prikolico je 40 milijonov starih dinarjev, 
skupna nosilnost pa 40 ton (avtomobil 22 in prikolica 18 ton). 
Vseh pet avtomobilov bo v ponedeljek ali torek odpeljalo v Irak. Peljali jih bodo po 
kopnem skozi Bolgarijo, Turčijo, Sirijo v Irak (4000 kilometrov). V Iraku bodo delali do 
začetka gradnje ceste Šentilj-Nova Gorica, ko se bodo vrnili in pomagali pri gradnji te 
avtomobilske ceste. 
Podjetje Transport biro iz Radovljice ima trenutno 10 takšnih avtomobilov, letos 
jeseni pa jih bodo kupili še pet. / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 16. 4. 1969 

 



 

 

 
 

Vir: Glas, 22. 4. 1970 
 

Transport Radovljica pod prisilno upravo. Oba zbora radovljiške občinske 
skupščine sta na sredini popoldanski seji potrdila predlog oddelka za gospodarstvo in 
finance občinske skupščine, da se nad podjetjem Transport Radovljica uvede prisilna 
uprava. Za prisilnega upravitelja sta zbora imenovala za eno leto uslužbenca podjetja 
Ljubljana Transport Staneta Žagarja. 
Podjetje Transport Radovljica je bilo ustanovljeno februarja 1969. Opravljalo je 
različne vrste prevozov in s težkimi kamioni in prekucniki sodelovalo pri gradnjah 
velikih objektov (ceste, mostovi in podobno) doma in v tujini. Podjetje se je iz 
kooperacijskega podjetja s tujim voznim parkom hitro razvilo v prevozniško podjetje s 
svojim prevoznim parkom. Povečevanje osnovnih in obratnih sredstev so mu 
omogočali različni komercialni krediti (z neugodnim rokom vračanja: 2 leti in 8-
odstotne obresti). Prav to, težave pri delu v tujini in ne nazadnje tudi pomanjkanje 
ustreznega finančnega kadra je podjetje 17. julija lani pripeljalo do blokade žiro 
računa. Od takrat naprej je imelo podjetje neprekinjeno blokiran žiro račun. Zato je 
služba družbenega knjigovodstva obvestila upravni organ občine, da bo 17. januarja 
letos potekel z zakonom določen 6-mesečni rok, po katerem se nad podjetjem lahko 
uvede prisilna uprava, če je bilo le-to ves čas nelikvidno. 
Težave v podjetju so se kopičile. Tako sta oddelek za gospodarstvo in finance 
radovljiške občinske skupščine na podlagi opozoril pri pregledu poslovanja ugotovila, 
da podjetju Transport manjka prek 7,7 milijona novih dinarjev za pokritje osnovnih 
sredstev. Ob tem pa ni upoštevano kritje obratnih sredstev in nekatere druge 
obveznosti. Za kolikšen znesek gre, bosta namreč ugotovili šele komisiji za 
primopredajo in za pregled zaključnega računa, ki so ju na seji imenovali. 
V obrazložitvi je tudi poudarjeno, da podjetje v takšnem položaju ne more izvesti 
sanacije, prav tako ne more izpolnjevati družbenih in poslovnih obveznosti, in je zato 
odločba o uvedbi prisilne uprave upravičena in utemeljena. / A. Žalar 
Vir: Glas, 24. 4. 1971 

 
☼☼☼☼ 

 
 
Tržnica v Radovljici 
 



 

 

 
 
Trgovsko podjetje »Agraria« urejuje v Radovljici ličen paviljon za prodajo sadja. Če 
bodo občani tudi z izbiro sadja tako zadovoljni kot so s paviljonom že med njegovo 
gradnjo, potem bo Agraria napravila res koristen kora. 
Glas, 21. 8. 1963  
 
 

 
 
Morda bodo odgovorni spomladi bolje uredili radovljiško tržnico. / Foto: F. Perdan. 
Vir: Glas, 3. 3. 1971 
Opis fotografije: Podrta stojnica je na vrtu Kosmačeve hiše! 
Vir: Franci Valant, p. d. Benč 
 



 

 

 
 

Nova tržnica v Radovljici. Pred nekaj tedni so končno tudi v Radovljici dobili novo 
tržnico. Blizu hotela Grajski dvor, kjer so spomladi porušili staro hišo, so postavili 
pokrite stojnice, na tržnici pa uredili tudi tekočo vodo. Izgradnjo tržnice je financirala 
krajevna skupnost Radovljica. V teh dneh je tržnica dobro založena in je ne 
obiskujejo le prebivalci Radovljice, temveč tudi številni turisti. / A. Ž. – Foto: F. 
Perdan 
Vir: Glas, 11. 8. 1973 
 
Tržnica, ki komaj zasluži ime. V Radovljici so tržnico postavili nedaleč od 
avtobusne postaje oziroma hotela Grajski dvor. Po velikosti se ne da primerjati s 
kranjsko ali tržiško, pa še tistih nekaj »štantov« ni bilo zasedenih. Pravzaprav je bil 
zaseden le eden. Prodajalec, ki se je vrtel za njim, je ponujal slive po 10 dinarjev, 
hruške po 12, jabolka po 10 dinarjev, belo grozdje po 11, kumare po 5, paprike po 6 
dinarjev. Poleg tega pa še zelje po 5, korenček po 8 dinarjev, stročji fižol po 8 
dinarjev in še nekatere druge vrste povrtnin. Cene so bile v povprečju za dinar do dva 
višje kot v Tržiču. Najbrž zato, ker je bil edini prodajalec, kupcev pa je bilo kar precej. 
Predvsem so povpraševali po paprikah. 
Ko sem kupce povprašala, če bi radi večjo ponudbo, večjo založenost, so menili, d 
ase vse to, kar je branjevec ponujal lahko dobi tudi v trgovinah in tudi ceneje. Zato bi 
bilo dobro, da bi bilo več ponudnikov. Tako bi bila boljša kvaliteta in zaradi 
konkurence najbrž tudi nižje cene. Pa je tržnica polna le spomladi, ko pridelovalci 
prodajajo sadike in poleti, ko Primorci pripeljejo češnje in breskve. Drugače pa 
stojnice večino časa samujejo. / Besedilo: L. Bogataj – Fotografije: F. Perdan 
Vir: Glas, 3. 10. 1975 
 



 

 

 
 
V Radovljici se ne morejo pohvaliti z dobro založenostjo tržnice. Tudi cene so visoke. 
/ Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 3. 10. 1975 
 

☼☼☼☼ 
 
Slaščičarna Vrba 
 

 
 

V Radovljici so že dlje časa pogrešali slaščičarno in mlečno restavracijo. Prav zato se 
je Pekarna Lesce, ki je delovna enota kombinata Žito Ljubljana, odločila, da bo 
preuredila prostor, v katerem je bila nekdanja Perčeva pekarna in slaščičarna. Za 
preureditev so namenili 700 novih dinarjev in so dela že končana. Tako so v 
ponedeljek ob 10. uri v nekdanji prodajalni kruha v Radovljici odprli prenovljeno 
prodajalno in slaščičarno. V prodajalni bodo poslej vsak dan prodajali kruh in druge 
konditorske izdelke kombinata Žito, v slaščičarni, kjer je 35 sedežev, pa bodo vsak 
dan na voljo slaščice, brezalkoholne pijače, mleko, jogurt itd. Tako bo slaščičarna 
hkrati nadomeščala tudi mlečno restavracijo. Kot rečeno so prodajalno in slaščičarno 



 

 

z imenom Vrba odprli v ponedeljek dopoldne. Oba lokala bosta odprta vsak dan (tudi 
v nedeljah) ob 6. do 20.30. / A. Ž. 
Vir: Glas, 22. 8. 1973 
 

☼☼☼☼ 
 
Knjigoveznica in tiskarna 
 
Desetletnica Knjigoveznice in tiskarne Radovljica. 40-članski kolektiv 
Knjigoveznice in tiskarne Radovljica bo danes v hotelu Grajski dvor v Radovljici 
proslavil 10-letnico obstoja. Na pogled sicer skromen, vendar pomemben jubilej, saj 
se je kolektiv z lastnimi močmi prebil iz neznatne in zakotne delavnice v stari Lerhovi 
hiši v pomembno delovno organizacijo, ki s svojo dejavnostjo bogati gospodarstvo 
radovljiške občine. 
Začetki knjigoveštva v Radovljici segajo v leto 1920, ko je pričel s to obrtjo v bivši 
Hamerlicovi hiši pri cerkvi Franc Lerh. Kasneje se je preselil v hišo na današnji 
Kolodvorski cesti, kjer so tudi sedanji prostori Knjigoveznice. Lerh je opravljal obrt 
vse do 1951, ko je šel v pokoj. 1962. leta se je potem majhen obrat knjigoveznice 
spojil s knjigarno v enotno podjetje Državne založbe Slovenije. Že po dobrem letu se 
je osamosvojil v obrtno podjetje z imenom Knjigoveznica Radovljica. To je bilo 10. 
oktobra 1963. leta. 
Podjetje, v katerem je bilo devet zaposlenih, je začelo poslovati v majhnih prostorih v 
nacionaliziranem delu stare Lerhove hiše. Na voljo so imeli 80 kvadratnih metrov, 
star tiskarski stroj na ročni pogon, ki so ga kasneje delavci sami preuredili na 
električni pogon, ročni rezalni stroj za papir in najnujnejše naprave za izdelovanje 
razglednic v majhni temnici. Prvo leto poslovanja so ustvarili nekaj nad 23 milijonov 
starih dinarjev dohodka, poprečni osebni dohodek zaposlenega pa je takrat znašal 
okrog 38.500 starih dinarjev. 
Potem pa se je podjetje postopoma začelo razširjati. Še isto leto so v sosednji 
Avguštinovi hiši odkupili del pritličnih prostorov za stavnico, foto delavnico in ekspedit 
ter podstrešne prostore za pisarno računovodstva. Sicer pa je takrat tiskarna komaj 
zaslužila takšno ime, saj so razen razglednic in čestitk lahko tiskali le črte in številke. 
Povpraševanje po njihovih izdelkih pa je bilo iz leta v leto večje, zato so začeli počasi 
nabavljati nove stroje in se opremljati. Danes imajo šest sodobnih tiskarskih strojev, 
celotna vrednost osnovnih sredstev pa se je v desetih letih povečala od 77.155 novih 
dinarjev na prek poldrugi milijon. 
 



 

 

 
 

Veliko zaslug za to ima prizadevni kolektiv, v katerem je danes 40 članov in 
prevladujejo ženske. Po drugi strani pa je rezultat uspešnega desetletnega 
poslovanja dosledno izpeljano delavsko samoupravljanje in vedno živahna dejavnost 
sindikalne organizacije. Danes podjetje nima več foto delavnice. Pred sedmimi leti so 
jo zaradi nerentabilnosti ukinili. Vendar pa se je po drugi strani njihova celotna 
dejavnost močno povečala in je Knjigoveznica Radovljica danes znana ne le v občini, 
marveč tudi zunaj Gorenjske in tudi prek meje. 
Danes se lahko pohvalijo tudi že z zelo zahtevnimi izdelki in tudi večmilijonskimi 
nakladami v vseh tehničnih variantah in barvnih odtenkih. Delajo tiskovine, lepake, 
razne obrazce, propagandne edicije, prospekte, kataloge in drugo. Krog naročnikov 
se je iz leta v leto večal. Tako so zabeležili tudi že pomembna naročila knjigoveških 
in grafičnih storitev za naročnike v Avstriji, Nemčiji in Franciji. 
Čeprav so se v desetih letih ves čas zavestno odrekli delu dohodka in ga namenjali 
za modernizacijo in razvoj, vseeno niso pozabili na delavca. Uredili so družbeno 
prehrano, skrbeli za razreševanje stanovanjskih problemov svojih članov, v zadnjem 
času pa so se začeli zavzemati tudi za izobraževanje. 7 članov kolektiva je dobilo za 
obnovo zasebnih stanovanj 184.000 dinarjev posojila. Pred leti pa smo prvič podelili 
tudi štipendije. Trenutno štipendirajo tri učence. 
In načrti? Direktor podjetja Jože Poljanec pravi, da nameravajo v podaljšku 
sedanjega objekta na Kolodvorski cesti zgraditi nove obrate kjer bodo imeli sodobno 
ročno in strojno stavnico. S sodobnimi stroji in napravami bodo opremili še druge 
prostore. Nameravajo povečati tudi število zaposlenih. Upajo, da jim bo pri uresničitvi 
teh načrtov priskočila na pomoč tudi širša družbena skupnost in banka. / J. R. 
Vir: Glas, 24. 11. 1973 
 
 
Radovljiška Knjigoveznica in tiskarna nabavila agregat. Zaradi nič kaj obetajoče 
energetske situacije in redukcij električnega toka se je kolektiv Knjigoveznice in 
tiskarne Radovljica odločil za nakup lastnega 40 KW agregata znamke Rade Končar. 
Spričo vedno večjih tiskarskih in knjigoveških naročil, ki so največkrat povezana z 
zelo omejenimi časovnimi roki, bodo lahko v bodoče bolj brezskrbni v zadovoljevanju 
strank. Naročila bodo lahko opravili ne glede na redukcije in pomanjkanje toka. Za 



 

 

agregat so morali odšteti 120.000 din, vendar bodo s povečano proizvodnjo in 
razširitvijo svoje dejavnosti ta sredstva kmalu povrjena. / JR 
Vir: Glas, 26. 12. 1973 
 
 
Knjigoveznica in tiskarna Radovljica gradi nov obrat. Zaradi vse večjega širjenja 
dejavnosti Knjigoveznice in tiskarne Radovljica, ki je edina tovrstna delovna 
organizacija v radovljiški občini, je prek 40-članski kolektiv že pred leti začel 
razmišljati o razširitvi prostorov. Lani in predlanskim so potem le dobili celotni 
gradbeni projekt, ki so ga potrdili pristojni občinski organi in zavod za spomeniško 
varstvo Kranj. Slednji je namreč moral dati soglasje zaradi sedanje lokacije obratov v 
zaščitenem starem delu mesta Radovljice. 
Z gradbenimi deli, ki jih izvaja Splošno gradbeno podjetje Gorenjc Radovljica, so 
začeli maja letos. Dela dobro napredujejo in kaže, da bo gradnja gotova do avgusta 
letos. 
Bodoči objekt, v katerem bodo uredili sodobno ročno in strojno stavnico in tiskarski 
oddelek s pomožnimi prostori, bo stal v podaljšku stare stavbe na vrtu proti železniški 
postaji. Gradnja bo veljala okrog milijon dinarjev. Ta denar pa je kolektiv zagotovil iz 
lastnih sredstev. 
Kolektiv pričakuje, da jim bo tokrat priskočila na pomoč tudi Ljubljanska banka, da bi 
s posojilom nabavili opremo. / JR 
Vir: Glas, 24. 6. 1975 
 
 

☼☼☼☼ 
 
Triglavska ulica 
 

 
 
Okrog 60 stanovanjskih hiš na Triglavski cesti v Radovljici sodi med najbolje 
komunalno urejen del Radovljice. Prebivalci tega dela so tudi sami precej prispevali k 
asfaltiranju cest, ureditvi kanalizacije in električnega omrežja. Podobno nameravajo v 
prihodnje v radovljiški občini urejati tudi druga stanovanjska naselja. / foto: S. Hain 
Vir: Glas, 30. 1. 1974 
 
Na fotografiji so (od leve) hiše lastnikov: Lapuh, Križnar, Prezelj, Pogačnik, Šiftar in 
Podobnik.  
Napisal: Jože Janša (december 2016) 
 

☼☼☼☼ 
 
Mrliška vežica 



 

 

 
Radovljičani zahtevajo mrliško vežico. Na zboru občanov v Radovljici so 14. 
februarja izvolili 16 delegatov iz sedmih volilnih okolišev v bodočo krajevno 
konferenco socialistične zveze, ki se bo konstituirala še ta mesec. Razpravljali so tudi 
o razvoju in dejavnosti krajevne skupnosti. Odločno so se zavzeli, da mora 
Radovljica takoj dobiti mrliško vežico, saj je nevzdržno, da mesto, ki se je po vojni po 
številu prebivalcev potrojilo in dobilo več novih naselij, še vedno nima tega objekta. 
Zahtevali so, naj svet krajevne skupnosti takoj naroči idejni projekt za gradnjo vežice 
na odobreni lokaciji pri sedanjem pokopališču. V gradbeni odbor za izgradnjo so na 
seji izvolili albina Jensterla in Mira Komana. Svet krajevne skupnosti bo pri službi 
družbenega knjigovodstva v Radovljici odprl tudi žiro račun, na katerega bodo občani 
lahko nakazovali denarne prispevke. Predlagali pa bodo tudi naj krajevna konferenca 
SZDL organizira širšo akcijo za zbiranje prostovoljnih prispevkov. 
Razen tega so na zboru občanov razpravljali tudi o urejanju kanalizacijskega 
omrežja, asfaltiranju cest in komunalnem vzdrževanju naselij Predtrg ter vasi Vrbnje, 
Gorica in Nova vas. / JR 
Vir: Glas, 25. 2. 1975 
 

♣♣♣♣    
 
Smetišča sredi Radovljice 
 

 
 

Leto dni bo tega, ko je krajevna skupnost Radovljica kupila tri kontejnerje za odvoz 
večjih smeti in odpadkov. Sklenili so pogodbo s Komunalnim podjetjem Grad Bled, da 
bo smeti redno odvažalo, zadnje čase pa se dogaja, da so kontejnerji polni in da je 
tudi okrog njih veliko različne navlake. Prav bi bilo, da bi se odgovorni čim prej 
dogovorili za normalen odvoz smeti, saj takšnile kupi (na sliki) kot so pod hotelom 
Grajski dvor v Radovljici ne kažejo ravno urejeno okolico. / A. Ž. – Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 3. 10. 1975 
 

 
 

♣♣♣♣    ♣♣♣♣ 



 

 

 
 

Gradnje v Predtrgu (po 1960) 
 
 
Tapetništvo in Ključavničarstvo (k. Almira Radovljica) 
 

 
 

Delavci SGP Gorenjc iz Radovljice ob Ljubljanski cesti nadaljujejo v jeseni začeto 
gradnjo objekta, kjer bosta končno dobili primerne prostore obrtni podjetji Tapetništvo 
in Ključavničarstvo. 
Vir: Glas, 23. 3. 1963  
 
Fotografija predstavlja gradnjo tovarne Almira, stebri so od konstrukcije. Hiša ki se 
cela vidi je Senicova ima št. Žale 2B, tista levo ki se le malo vidi je hiša Žale 2A. 
Slikano je z Ljubljanske ceste, od tam kjer je bila gostilna Hiršman. 
Napisal: Franci Valant, p. d. Benč (september 2016) 
 
 

 
 

Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 



 

 

 
V Radovljici je zrasel takle objekt, ki ga nameravata zasesti obrni podjetji 
»Tapetništvo-sedlarstvo« in »Ključavničarstvo«. V tem delu stavbe je prostora za 
številne pisarne, ki pa jih podjetji najbrž ne bosta potrebovali toliko. 
Vir: Glas, 18. 4. 1964  
 
Prevelika streha za dve obrti. Radovljica – Gradnja reprezentančne stavbe, ki jo za 
obrtni podjetji Tapetništvo – sedlarstvo in Ključavničarstvo gradi tukajšnje gradbeno 
podjetje, je že v zadnji fazi. V zadnjem času je zelo hitro napredovala, ker sta 
investitorja izvajalce najela brez posrednika, s čimer sta dosegla tudi to, da bo objekt 
cenejši kot bi bil sicer. 
Sedaj, ko bo stavba zgrajena, pa se je pojavilo vprašanje, če bosta omenjeni obrtni 
podjetji, ki sta se pred dvema letoma odločili za novo stavbo, res potrebovali toliko 
površine kot jo bo pod streho tega poslopja. Tapetniki in ključavničarji so sprva hoteli 
imeti le prostor za nekaj delavnic in štiri pisarne, kasneje – ko je projektant napravil 
načrt za precej večjo in dokaj poceni stavbo – pa jim je bila zadeva tako všeč, da so 
osnutek potrdili. 
Sedaj so prostori za delavnice precej razsežni in bi v njih lahko našla prostor še 
kakšne obrtna panoga, medtem ko je v domiselno zgrajenem upravnem traktu 
prostora kar za 14 pisarn! V obeh podjetjih so menili: zakaj ne bi imelo tudi obrtno 
podjetje sejne dvorane, svoj prostor, kjer bi se delavci hranili … razen tega pa so na 
tolikšno gradnjo pristali tudi zato, ker bi se v prihodnosti podjetjema lahko pridružile 
še ostale obrtne dejavnosti in bi v tem delu Radovljice nastal nekakšen obrtniški 
center. 
Vendar pa kaže, da tako združevanje tu ne bo potrebno, ker bi sicer obrt izgubila svoj 
prvotni pomen in bi lahko postala industrija. Razen tega so v neposredni bližini tega 
objekta že sedaj zvrščene različne obrtne delavnice v dokaj dobrih prostorih, tako da 
bo treba za rešitev vprašanje preobsežne novogradnje poiskati drugo pot. Za stavbo 
se zanima kovinarsko podjetje TIO, ki je v primeru, da bi mu jo investitorja odstopila, 
pripravljen zanju zgraditi novo – ustreznejšo. Ker ima dejavnost podjetja TIO dobre 
perspektive, je tudi občinska skupščina zainteresirana za tako rešitev. 
Prizadeti obrtni podjetji ob vsem tem še vedno precej oklevata. Trdita namreč, da bi 
se nekako ob istem času ustanovljeni TIO prav tako lahko že prej odločil za 
novogradnjo. Vse pa utemeljujeta še s tem, da sta bili podjetji v letih gradnje svoje 
skupne stavbe na težki preizkušnji in da se njihovih naporov na tak način ne da 
poplačati. Investitorjema je uspelo zagotoviti, da bo celotno poslopje veljalo le okrog 
80 milijonov dinarjev, kar je razmeroma malo, saj bo njihov kvadratni meter površine 
stal le 50 tisoč dinarjev, medtem ko se pri drugih gradnjah giblje okrog 120 tisoč 
dinarjev! Graditeljema je treba vsekakor šteti v dobro, da predračun izgradnje 
poslopja v resnici ne bo veliko presežen; drugo vprašanje pa je, če tolikšen objekt v 
resnici potrebujeta. – Upamo, da epilog vsega tega ne bo kakšen nepotreben spor! 
Vir: Glas, 18. 4. 1964 
 



 

 

 
 
Dve radovljiški obrtni podjetji, Tapetništvo in Ključavničarstvo, sta zgradili nove 
upravne in proizvodnje prostore. V novih objektih je toliko prostora, da ga bodo lahko 
odstopili tudi nekaterim drugim podjetjem. Upajo, da bo gradnja zaključena še to 
zimo, z delom v novih prostorih pa nameravajo pričeti že v prihodnjih dneh. 
Vir: Glas, 12. 12. 1964 
 

☼☼☼☼ 
 
Almira Radovljica 
 

 
 
Streha na strehi. Svojevrstna radovljiška zanimivost je dvojna streha na novem 
obratu Almire. Prvotna streha, pokrita s pločevino, je puščala vodo, zato je gradbeno 
podjetje Gorenjc lani jeseni napravilo čez drugo, ki je boljša. Menda jih je druga 
streha veljala 5 milijonov S din. Pa kaj zato, pravijo ljudje, ena streha je za Almiro, 
druga pa za Tapetništvo Radovljica, ki še gostuje v eni hali. Zakaj ne bi imelo vsako 
podjetje svoje strehe nad glavo, kajne? Pravijo pa, da je ta druga streha koristna tudi 
še zaradi toplotne izolacije. / Foto: Perdan. 



 

 

Vir: Glas, 25. 2. 1967 
 

 
 

Oglas Almire – Linhartov trg 3 
Vir: Glas, 28. 11. 1967 

 
Dvajset let Almire. V soboto popoldan je radovljiški kolektiv Alpske modne industrije 
Almira praznoval 20. obletnico obstoja. Tudi ob tej priliki ni pozabil povabiti na 
proslavo vse dosedanje upokojence. Sploh je ta kolektiv do upokojencev zelo 
pozoren. Že četrto leto po vrsti se upokojence iz tekočega leta povabi za dan 
republike, 29. novembra, na zakusko in se jih posebej obdari. 
Kljub skrajno slabim vremenski razmeram se je udeležilo zbora prek 300 članov 
kolektiva tudi iz naj oddaljenega obrata v Novi Gorici. Zbranim samoupravljavcem je 
spregovoril o razvoju podjetja, trenutnem stanju in perspektivah direktor Miro Kavčič. 
Opisal je poslovne dogodke, ki so Almiro pripeljali v sam vrh najbolj priznanih 
trikotažnih proizvajalcev Jugoslavije. Prav v jubilejnem letu se je Almira še posebej 
izkazala. Na oktobrskem mednarodnem »Sejmu mode v svetu« v Beogradu so prejeli 
najvišje priznanje »Zlato košuto«, ki je Almiri še bolj utrdila že tako visok renome 
bodisi na domačem ali tujem tržišču. Za ta uspeh je zbrani kolektiv z močnim 
aplavzom nagradil svojo kreatorko, akademsko slikarko tov. Gabrščik Vesno in njene 
naj ožje sodelavke iz vzorčnega oddelka. 
Ob ustanovitvi pred 20 leti je ta kolektiv razpolagal le z 2,400.000 S din poslovnega 
sklada in je izključno z lastnimi sredstvi dosegel v jubilejnem letu le nekaj tisočakov 
manj kot milijardo celotnega kapitala. 
Obratna sredstva, ki predstavljajo prek polovico vsega kapitala si že domala sam 
financira, saj predstavlja lastni vložek v vseh razpoložljivih obratnih sredstvih celih 88 
%. Pri tem moramo omeniti, da je komaj 4 leta nazaj predstavljal vložek tovarne v 
obratna sredstev vsega skupaj le 35 %. Kljub temu je v zadnjih letih kolektiv z 
lastnimi sredstvi rešil vso modernizacijo oz. vlaganja v investicije in je danes 
praktično brez anuitet za vložke v opremi in ima le majhne anuitete v gradbeni 
dejavnosti. 
Posebno kritično je bilo za Almiro leto 1963 po hudi krizi iz leta 1962, ko niti 
integracijski poizkusi najprej s tovarno Sukno Zapuže, zatem s Tovarno Čipk in 
vezenin Bled niso uspeli rešiti krize, temveč se je rezultat še poslabšal. S ponovno 
osamosvojitvijo je v slabih 4 letih kolektiv dosegel visoko stopnjo rentabilnosti, saj je 
stopnja rasti od 1964-1966 rasla v celotnem dohodku za 28%, v ostanku dohodka za 
80% in v osebnem dohodku za 55%, ter se s tem povzpela po rentabilnosti na sam 
vrh trikotažnih proizvajalcev v Jugoslaviji. Osebni dohodki so sicer v letu 1968 padli 



 

 

za 3%, to pa iz razloga, ker se tovarna ne more odpovedati vlaganjem v obratna 
sredstva, bančni sistem pa ne dovoljuje večjih kreditov, da bi se s tem lahko bolj 
sprostila sredstva za osebne dohodke. 
Prizadevnost vseh članov kolektiva je očitna, saj skuša kolektiv izključno s 
prizadevnostjo nadomestiti boljšo tehnično opremljenost, ki ni redka v konkurenčnih 
tovarnah, predvsem drugih republik. Zato teče proizvodnja v nekaterih obratih v 4 in v 
3 izmenah. Prav iz teh razlogov kljub volji kolektiva da ukine 4. In 3. Izmeno, ker so 
le-te sestavljene izključno iz žensk, ne more realizirati dokler ne zamenjamo 
zastarele stroje. 
Veliko pozornost kolektiv posveča tudi družbenemu standardu članov saj je v slabih 4 
letih kupil prek 40 stanovanj in usposobil z individualnimi krediti v novogradnjah ali 
adaptacijah nadaljnjih 25 stanovanj. 
V govoru se je direktor dotaknil tudi trenutnega položaja in dejal, da bo letošnji 
poslovni rezultat kljub hudi konkurenčnosti na domačem tržišču in nizkih cen na 
tujem tržišču relativno ugoden. Asortiman artiklov je zelo dober in je celo v nekaterih 
artiklih tako veliko povpraševanje, da tovarna ne zmore ustreči željam trgovske 
mreže. To predvsem velja za artikle iz svetovno priznane kvaliteta angleškega 
shetland materiala, ki ga Almira uvaža naravnost iz Anglije. 
Ti artikli se namreč po končanem pletenju in konfekciji v Radovljici v predzadnji fazi 
apretirajo v zelo priznani tovarni v tujini. 
Nadaljnji razvoj Almire je odvisen izključno od hitrega vlaganja v investicijsko opremo 
– modernizacijo, ki bo v dveh že moderniziranih obratih predstavljal dopolnilo 
obstoječemu strojnemu parku, v drugih dveh obratih pa zamenjavo obstoječega, 
sicer ne iztrošenega, vendar zastarelega strojnega parka. Enako je nujna čim hitrejša 
koncentracija vseh treh obratov v Radovljici na že odobreni lokaciji. 
Vsa ta vlaganja so precej odvisna od bančnih institucij, koliko in v kakšnem roku 
bodo sposobne realizirati program, ker ekonomski pogoji tudi za večje kredite v Almiri 
obstojajo. 
V slavnostnem delu zborovanja je govoril tudi predsednik občinske skupščine občine 
Radovljica tov. Stanko Kajdiž. Podprl je politiko podjetja na vseh področjih, posebno 
v kadrovski politiki, kateri Almira posveča dokajšnjo skrb, saj je v slabem desetletnem 
razdobju povečala število strokovnih kadrov iz 10 na prek 40 in danes že razpolaga s 
kadri iz tekstilne fakultete I. in II. stopnje, bodočimi inženirji, s kadri iz visoke šole za 
organizacijo dela ter ekonomske fakultete. 
Proslavi je prisostvoval tudi republiški poslanec tov. Franc Jere, ter predsednik 
občinskega sindikalnega sveta tov. Šiftar ing. Drago. 
Ob zaključku svečanosti je direktor podjetja v imenu samoupravnih organov razdelil 
59 samoupravljevcem za njihovo neprekinjeno delo v tovarni ročne ure. 
V okviru obletnice so bila pretekli teden športna tekmovanja, tekmovali so v streljanju, 
kegljanju in nogometu s tekmo med debelimi in suhimi. 
V nadaljevanju proslave je zasedal občni zbor sindikalne podružnice, kjer so izvolili 
novo sindikalno vodstvo, sprejeli pravilnik in program dela ter razdelili nagrade 
zmagovalcem in zmagovalnim ekipam v tekmovanju. 
Vir: Glas, 20. 11. 1968 
 
  



 

 

 
 

Oglas Almire – tovarniška trgovina 
Vir: Glas, 24. 12. 1969 

 

 
 

Almira – alpska modna industrija Radovljica gradi zraven proizvodnega obrata v 
Radovljici novo proizvodnjo halo. Znano je, da se že nekaj časa tekstilna panoga pri 
nas srečuje s precejšnjimi težavami. V Almiri pa so se za gradnjo nove hale odločili 
zaradi sodobne tehnologije pri njihovi proizvodnji in zaradi združitve proizvodnih 
zmogljivosti. Po dograditvi nove hale prihodnje leto spomladi, bodo proizvodni obrat v 
Lescah opustili. Tako bodo imeli v prihodnje proizvodni obrat v Radovljici in enega v 
Novi Gorici. Letos bodo v Almiri proizvedli za okrog milijarde starih dinarjev več 
izdelkov kot lani. Z dograditvijo nove hale pa nameravajo povečati proizvodnjo še za 
20 do 30 odstotkov. / A. Ž. 
Vir: Glas, 4. 11. 1970 
 
Hiše na fotografiji: levo v ozadju je zidana baraka za Gorenčeve delavce ob današnji 
Šercerjevi ulici (podrto), desno je Rakuševa mizarska delavnica. 
Napisal: Franci Valant, p. d. Benč (oktober 2016) 
 

 
Novi prostori – tri prednosti. Proizvodni program tovarne modnih pletenin Almira 
Radovljica obsega bogat izbor pletenin za vse, ki so radi modno oblečeni. Proizvajajo 
kvalitetne ženske, moške in otroške modne pletenine, ki jih lahko kupite v vseh 
boljših trgovinah. 
V Almiri je danes 570 zaposlenih. Tovarna ima dva obrata v Radovljici, po enega pa 
v Lescah in v Novi gorici. V zadnjih letih so nenehno povečevali proizvodnjo. Tako so 



 

 

na primer v petih letih za 170 odstotkov povečali bruto produkt, za 100 odstotkov 
proizvodnjo, za 140 odstotkov delovne priprave in prav za toliko tudi osnovna 
sredstva. 1965. leta je bilo v Almiri zaposlenih 427 delavcev, lani pa 558. Med 
zaposlenimi pa je kar 90 odstotkov žensk. 
Nenehno naraščanje proizvodnje, skrb, da so njihovi izdelki vedno na modni višini, 
novi materiali itd. so narekovali vodstvu podjetja in modnim strokovnjakom oziroma 
kreatorjem v podjetju, da so začeli razmišljati o novih prostorih. Zato so se odločili za 
8-milijonsko investicijo. Novi obrat oziroma novi proizvodni prostori, zraven upravne 
stavbe v Radovljici bodo gotovi letos jeseni. Takrat bodo vse tri obrate v Radovljici in 
v Lescah ukinili. S tem pa bodo uresničili tri glavne cilje. Stekel bo nov delovni 
program, v boljših delovnih pogojih bodo povečali produktivnost in razširili 
proizvodnjo ter prešli na moderno organizacijo proizvodnje. S tem in z modernimi 
stroji, ki jih bodo dobili do konca leta, bodo lahko močno povečali proizvodnjo, hkrati 
pa nadomestili praznino zaradi pomanjkanja kvalificirane delovne sile. 
Čeprav trenutno še vedno nimajo urejenih pogojev oziroma delajo s starimi 
zmogljivostmi, razdrobljenimi v treh obratih, pa bodo tudi letos povečali proizvodnjo v 
primerjavi z minulim letom najmanj za 20 odstotkov. Polletni rezultati kažejo, da bodo 
letošnji plan lahko uresničili, saj so v polletju povečali proizvodnjo za 25 odstotkov v 
primerjavi z lanskimi šestimi meseci. 
 

 
 

Nova proizvodna hala tovarne Almira v Radovljici. / Foto: F. Perdan 
Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja 

 
Da je Almira priznana tovarna modnih pletenin, potrjujejo tudi podatki o izvozu. Že 
nekaj let namreč izvažajo 25 do 30 odstotkov celotne proizvodnje. Ker so vedno na 
tekočem z vsemi novostmi evropske mode, dobršen del proizvodnje izvažajo v Italijo, 
Zvezno republiko Nemčijo in Francijo. Pohvalijo pa se tudi lahko, da so letos edini 
proizvajalec modnih pletenin iz shetlanda v Jugoslaviji. Seveda pa Almira redno 
sodeluje še z dvema slovenskima proizvajalcema pletenin; to je z Angoro in Rašico. 
Ko smo se pogovarjali s predstavniki podjetja, so nam zaupali, da imajo že 
pripravljene modele za pomlad in poletje 1972 in da bodo že to jesen presenetili 
kupce z nekaterimi modnimi pleteninami. 



 

 

Tako kot večina tovarn oziroma podjetij pa se tudi Almira v zadnjem času srečuje z 
različnimi težavami. Ena od glavnih je vse večje naraščanje terjatev do kupcev, tej 
sledijo še težave pri uvozu surovin. Precejšnjo težavo pri proizvodnji pa predstavlja 
tudi pomanjkanje delovne sile. Vendar pa bodo slednjo kmalu ublažili, ko bodo v 
novih prostorih z modernimi stroji lahko močno povečali proizvodnjo in hkrati osvojiti 
izdelavo pletenin iz nekaterih novih materialov. 
Vir: Glas, 4. 8. 1971 
 

 
  

Alpska modna industrija Radovljica - ALMIRA 
Vir: Glas, 31. 5. 1972 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

(Razrezana) čestitka Almire – za občinski praznik 
Vir: Glas, 5. 8. 1972 

 

 
 
Prodajalna v tovarni. Tovarna Almira v Radovljici se je odločila, da bo v tovarni 
odprla prodajalno svojih izdelkov. Delo izvaja Splošno gradbeno podjetje Gorenjc iz 
Radovljice. Ob tej priliki bodo do 1. maja uredili tudi okolico tovarne. / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 25. 4. 1973 
 



 

 

 
 
 

Končno je tu prodajalna, kakršno smo si želeli. Te dni je tovarna pletenin, Alpsa 
modna industrija »Almira« Radovljica odprla v svojem upravnem poslopju tovarne 
ekskluzivno prodajalno pletenin. Majhen, toda moderen in mičen lokal, lahko bi rekli 
kar boutique, saj se po svojem videzu, moderni opremljenosti in odličnih izvirnih 
zamislih arhitekta lahko meri z bulvarskimi boutiqui Londona, Pariza, Rima. 
Kompletne kolekcije pletenin »Almira« smo do sedaj lahko občudovali le na sejmih ali 
na reklamnih fotografijah njenih komercialnih zastopnikov. V trgovinah pa so se 
porazgubile po policah in največkrat si v eni trgovini dobil le del kolekcije in seveda 
tistega, kar si iskal, navadno nisi našel. Sedaj je tu ljubka trgovinica, urejena in 
pripravljena, da zadovoljni najbolj zahtevnega kupca. Izbiral bo lahko iz celotne 
kolekcije oziroma kompletne proizvodnje »Almire«. 
Kaj trenutno dobiš v domiselno postavljenih izložbenih kotičkih trgovinice? 
Tu so nagrajeni kompleti letos tako zelo modne kolekcije pletenin v »tenis stilu« iz 
hladno delujoče alpake, s katerim se je »Almira« januarja letos predstavila na sejmu 
Mode 1973 v Ljubljani, vseh barv hlačni kostimi s šivi, ki jim dajejo športni poudarek, 
pa spet moderne »dragonar« hlače z naramnicami – najbolj menda ugajajo tiste v 
topli oranžni barvi – potem komplet v zeleni barvi, ki tako pomladno deluje; osnovna 
močna travnata zelena barvna krila se med dvema svetlejšima zelenima tonoma v 
širokih črtah ponavlja na puloverju in jopici, pa hladen hlačni kostim v beli osnovni 
barvi, meliran z rjavo, oranžno in drap iz kosmičaste preje, primeren za morje, 
večerne cocktaile, potem so tu jopice iz tankih hladnih buklejev, krila iz volnenega, 
sintetičnega ali mešanega džersija, enobarvna karirasta, črtasta ali z drobnimi 
vzorčki, pa seveda vseh vrst in kvalitet puloverji in jopice pa še in še. 
Seveda bodo tu ob vsakem letnem času navzoče jopice in puloverji iz visoko 
kvalitetnega škotskega šetlanda v naravni barvi, s katerimi je Almira zaslovela, in 
katerim še vedno daje največji poudarek. 
Ljubke stvari boste lahko tu izbrale tudi za otroke. Od dveh let naprej. Na otroši polici 
dobite enobarvne ali pa kariraste oziroma drugače vzorčaste hlačke in sintetičnega 
džersija in potem gre zraven majica, kjer se na rokavčkih in ob vratu ponavjla barva 
hlačk. Majico poživlja še droben našitek, češnjice za deklice na primer, ali štartne 
zastavice za fantke itd. Tudi tu nastopa vsa paleta barv, ki si jih lahko zamislite. 



 

 

Tu so že prvi ekskluzivni modeli poletnih oblek z zvončastimi rokavci iz svilenega 
džersija. In bluze! Za moža boste našle tudi izredno lepe in hvaležne srajce iz čisto 
tankega džersija, oblikovane po zadnjih zamislih visoke mode za moške. 
In kaj bo prinesla jesenska kolekcija? Almirini kreatorji že pripravljajo damske 
komplete za potovanja: tu bo vse, kar je primerno za ženo, ki potuje, pa naj bo z 
avionom ali ladjo. In še nekaj: tu bosta lahko dobile tudi pletene dolge večerne 
obleke za posebne prilike in praznovanja. Izbrali pa si boste lahko tudi modne 
dodatke, kot ruto, šal, pas itd. 
V Almiri so tudi povedali, da bo njihova prodajalna oblačila ne samo manekensko 
suhe postavice, ampak tudi močnejše. 
Tako, trgovinica je tu, majhna in ljubka, toda dovolj velika, da boste v njej našle vse 
lepo za (vas in vaše) vsako priliko. 
Vir: Glas, 4. 8. 1973 
 

 

 
 

Almira, ok. 1975 
Vir: 3via.org 

 



 

 

 
 

Celoten kompleks tovarne Almira, 1973 
Vir: Bilten »25 let Almire« 

 
 

Tovarna Almira, zadaj Žale 
Vir: Glas, 5. 8. 1975 

 
 

 



 

 

 
 

Oglasna tabla Almire 
Vir: Glas, 2. 8. 1974 

 
 

☼☼☼☼ 
 
 
Dom upokojencev 
 
Dom upokojencev v Radovljici. V okviru občinskega praznika bodo jutri v Radovljici 
odprli dom upokojencev. Projekt za dom, ki stoji na kraju, kjer je bila nekdaj 
vojašnica, je izdelal Zavod za urbanizem Bled, gradbena dela pa je opravilo podjetje 
Gorenjc. V domu bo poleg družbenih prostorov, restavracije in kuhinje z bifejem še 
sedem sodobno opremljenih stanovanj za upokojence. V domu bo tudi pisarna 
društva upokojencev. Gradnja in oprema doma sta veljali nad dva milijona dinarjev, 
od tega je občina prispevala 770 tisoč dinarjev, preostala sredstva pa so dobili iz 
republiških skladov za stanovanja za upokojence. / JR 
Vir: Glas, 2. 8. 1972 
 



 

 

 
 
Predsednik radovljiške občinske skupščine Stanko Kajdiž je v četrtek popoldne odprl 
nov dom upokojencev v Radovljici. V domu je poleg družabnih prostorov, pisarne 
društva upokojencev, restavracije, kuhinje, bifeja, še sedem sodobno opremljenih 
garsonjer za upokojence. Gradnja doma je veljala blizu 2 milijona dinarjev, od tega 
pa je občina prispevala 770.000 dinarjev. / A. Ž. – Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 5. 8. 1972 
 
 
Nova stanovanja za radovljiške upokojence in upokojene delovne invalide. 
Podružnica društva upokojencev v Radovljici je sprejela program gradnje stanovanj 
za upokojence in upokojene delovne invalide. Program temelji na sedanjih 
stanovanjskih potrebah te kategorije občanov, upoštevane pa so tudi potrebe 
upokojenskih podružnic Bohinj, Bled, Gorje in Kropa. Stanovanjski program ima dva 
dela, in sicer srednjeročnega do leta 1976, in dolgoročnega do leta 1982. 
Srednjeročni program predvideva nakup 25 stanovanj v blokih v Radovljici. 12 eno- in 
polsobnih stanovanj bodo kupili že letos, 13 pa do leta 1975. Razpolagalno pravico s 
temi stanovanji bo imela komisija za reševanje stanovanjskih problemov pri 
podružnici društva upokojencev Radovljica. Ta komisija že gospodari z 20 stanovanji. 
Komisija bo decembra letos izdelala prednostni spisek prosilcev za stanovanja. 
Dolgoročni program gradnje stanovanj za upokojence in upokojene delovne invalide 
pa predvideva gradnjo zavoda za ostarele, v katerem bo razen stanovanj tudi prek 
100 postelj. Upokojenci bodo lahko dobili v zavodu vso oskrbo. Novo stavbo naj bi 
zgradili pri sedanjem domu upokojencev. Takoj, ko bo mogoče, bodo izbrali lokacijo 
in izdelali načrte. Sredstva se bodo tudi začela kmalu zbirati in se bodo zaradi 
postopne gradnje lahko sproti trošila. / JR 
Vir: Glas, 25. 7. 1973 
 

☼☼☼☼ 
 
 
Dom AMD Radovljica 
 
 



 

 

20-letnica AMD Radovljica. Z osemnajsto redno letno skupščino, ki bo danes ob 
19.30 v hotelu Grajski dvor v Radovljici, bo avto-moto društvo Radovljica proslavilo 
tudi 20-letnico ustanovitve in delovanja. Ob tej priliki bodo danes zvečer desetim 
ustanoviteljem podelili priznanja za dolgoletno delo v društvu in njegov razvoj. 
Današnje avto-moto društvo je bilo ustanovljeno 7. januarja 1951. Takrat se je 
imenovalo avto-motociklistično društvo Radovljica. Društvo vrsto let ni imelo svojih 
prostorov, zato na začetku tudi ni imelo pogojev za še hitrejši razvoj svoje dejavnosti. 
Vseeno pa je že 1956. leta začelo s šolo za bodoče voznike. Od 1960. leta je društvo 
posvečalo veno večjo skrb vzgoji voznikov in pridobivanju novih članov. Trenutno je v 
društvo včlanjenih 330 voznikov, do konca leta pa pravijo, da se bo število članov 
povzpelo na 400. 
Ko sta 1964. leta prevzela delo društva sedanji predsednik Vinko Magister in sekretar 
Milan Cizej, si je upravni odbor zadal nalogo, da čim prej dobijo svoje prostore. Tako 
so kmalu odkupili prostore kmetijske zadruge Radovljica in 1968. leta so jih toliko 
uredili, da so se lahko preselili. Društvo ima sedaj svojo učilnico in kabinet ter 
službene avtomobile za poučevanje kandidatov. V prihodnjih dveh letih pa 
nameravajo dokončno urediti dom in okolico, opremiti učilnice in posvetiti še večjo 
skrb vzgoji članov. Odločili so se tudi, da bodo v prihodnje vse voznike motornih vozil 
na predavanjih seznanjali z novostmi in predpisi o prometu. / A. Ž. 
Vir: Glas, 24. 4. 1971 
 
 
Avto moto društvo Radovljica je Tripotovo hišo odkupil leta 1966 od Kmetijske 
zadruge Radovljica. Priprave na  rušenje so se začele takoj. Pozimi 1966/67 je bil 
stari objekt že odstranjen. Spomladi 1967 se je že gradilo nov dom. Upravni prostori 
so bili znotraj dokončani do septembra 1967 in uradna otvoritev Doma je bila 26. 
novembra 1967. Kasneje se je dom dograjeval še več let. 
Vir: Franci Valant, p. d. Benč (Povzeto iz poročila ob 50 letnici doma – dom je 
ustanovljen 7. januarja 1951. Takrat sem postal predsednik nadzornega odbora). 
 

 
 

Nov zakon o registraciji vozil določa, da je treba registrirati tudi traktorje. Za lastnike 
traktorjev sta bila ta mesec že dva takšna pregleda. Pregledi in registracija so bili na 



 

 

prostoru AMD Radovljica, upravljala pa jih je servisna organizacija delovne 
organizacije Alpetour z Bleda. / F. Debeljak 
Vir: Glas, 29. 10. 1976 
 

 
 

Novo poslopje AMD Radovljica, ok. 1980 
Vir: DAR (detajl, TD Radovljica, foto Kambič) 

 
☼☼☼☼ 

 
Zazidalni načrt za Predtrg 
 
Zazidava Predtrga. / Kakšna bo Radovljica v prihodnje. Priprava zazidalnih 
načrtov v radovljiški občini dobro napreduje. Zavod za urbanizem na Bledu je izdelal 
nov zazidalni načrt za območje Predtrg v Radovljici. 
Zazidalni načrt za naselje Predtrg obsega 24 ha površine. Na tem območju, ki je 
deloma že pozidano, živi kakih petsto prebivalcev v 87 stanovanjih. Po načrtu se bo 
naselje povečalo na 417 stanovanjskih enot, s kakimi 1800 prebivalci. V naselju bodo 
gradili največ vrstne hiše, potem klasične individualne stanovanjske hiše, atrijske 
objekte in stanovanjske dvojčke. Novi načrt upošteva zelo raznolike elemente in 
oblike organizirane in kompleksne stanovanjske gradnje. Na tem delu Radovljice je 
tudi več kmečkih gospodarskih poslopij in hiš, ki jih nameravajo zaščititi in jih 
preurediti v turistične objekte. Ker bodo na tem območju izpopolnili naselje z izključno 
stanovanjskimi objekti, je predvidena preselitev komunalnega podjetja Vodovod in 
gradbenega podjetja Gorenjc. Ob industrijskem železniškem tiru med Lescami in 
Radovljico pa bodo oblikovali nov komunalni center. 
Osnutek za ta zazidalni načrt je skupščina občine Radovljica že obravnavala in 
sprejela določena priporočila in zahteve, na osnovi katerih je zavod izdelal dokončno 
varianto zazidave Predtrga. 
Vir: Glas, 19. 5. 1965 
 
Kam se bo nagnila tehtnica? / Žolčne razprave okoli zazidalnega načrta 
Predtrg-Radovljica. Deljena mnenja občanov. Razstava o urbanistični ureditvi 
območja Predtrga-Radovljice bi morala biti poljudnejša. Za preglednost dobi 
organizator razstave oceno slabo, je zapisano v knjigi pripomb k zazidalnem načrtu. 
Ozko gledanje nekaterih prizadetih. Nejasnost okoli atrijskih hiš. Občinska skupščina 
je dala izdelati še dve varianti zazidave tega območja. Svet za urbanizem in občinska 
skupščina pred pomembno odločitvijo. 



 

 

 

 
 
Tudi ta, že tretja varianta urbanistične ureditve Predtrga v Radovljici je doživela 
mnogo kritike. Upati je, da bosta novi dve varianti našli ugodnejši odmev med občani. 
 
Skupščina občine Radovljica je pri Zavodu za urbanizem Bled naročila izdelavo 
zazidalnega načrta za Predtrg-Radovljico. Obdelava področja je usklajena z 
ureditvenim načrtom, ki je bil izdelan za naselji Radovljica-Lesce. Na celotnem 
področju je del površin že izkoriščen. 
Pravzaprav sta že obstajali dve varianti, vendar je Svet za urbanizem sklenil, da se 
izdela še tretja, ki je bila od 5. aprila do danes razstavljena. Razstavo si je ogledalo 
precej ljudi, vendar vsi niso posredovali svoje mnenje v knjigo pripomb k zazidalnemu 
načrtu. Sicer pa tudi skromno število pismenih pripomb vendar razodeva stališča in 
mnenja občanov. 
» … strinjam se z zazidalnim načrtom na Žalah v Predtrgu. Vprašujem pa, zakaj 
potem odgovorni v Radovljici izdajajo lokacijska dovoljenja, če urbanisti niso 
predvideli pogojev za gradnjo novih stanovanjskih hiš?«, je nekdo zapisal v knjigo. 
Posebno pozornost pa je vzbudila naslednja pripomba: »Zanima me, kdo je avtorje 
tega projekta navdušil za atrijske hiše. Mislim, da se tako zaprt sistem ne ujema z 
okolico in je v pravem nasprotju z gorenjsko hišo, ko se vsa pokaže soncu, okolici in 
ljudem. Atrijska hiša pa poudarja individualno zaprtost in zapira ljudi med zidove. 
Vprašujem avtorje in organizatorje, za koga je razstava zazidalnega načrta 
namenjena. Če je za občane, potem bi morale biti makete in načrti preglednejši. 
Ljudje se težko znajdejo in največkrat ne dobe tisto, kar bi želeli. Za preglednost 
dobite oceno slabo! 
Razstava teh projektov bi imela pravo vrednost šele takrat, kadar bi občan iz nje dobil 
odgovor, kakšne možnosti ima on, da si v okviru tega zazidalnega načrta uredi svoj 
dom. Nejasna so sledeča vprašanja: Kdo lahko gradi, kolikšni so komunalni 
prispevki, kdo bo izdajal načrte, kaj nudite graditelju za vplačani komunalni prispevek 
in kolika bo cena za zemljišče?« 
Res je, da je razstava tretje variante z današnjim dnem zaključena, vendar bodo te 
tehtne pripombe občanov nedvomno koristile organizatorju kot avtorjem za razstavo 
novih variant, ki bo odprta te dni. 
»Z načrtom se ne strinjam, in sem proti predlogu novega zazidalnega načrta«. Obe 
pripombi sta v knjigi podpisani s polnim imenom. 
Društvo inženirjev in tehnikov pa z določenimi pripombami podpira zazidalni načrt z 
željami, da se čim prej sprejme in s tem omogoči gradbenemu odseku pri občini 
nemoteno delovanje. 
Seveda so pa v knjigi zapisane tudi take pripombe, ki dokazujejo ozkost gledanj na 
širše družbeno vprašanje. Tako je nekdo zapisal: »Nasprotujem, da se postavi pred 



 

 

mojo hišo še ena zgradba, ker je premalo zemljišča, podaljšana pa bi mi bila pot do 
glavne ceste …«. Brez komentarja, kaj ne? / D. Kastelic 
Vir: Glas, 5. 6. 1965 
 
 
Potrjen zazidalni načrt za Predtrg. / Pripombe zaradi atrijskih hiš. Na zadnji seji 
skupščine občine Radovljica so sprejeli zazidalni načrt za Predtrg v Radovljici. Načrt 
je izdelal Zavod za urbanizem na Bledu, vsklajen pa je z ureditvenim načrtom, ki je bil 
izdelan za naselji Radovljica in Lesce. Površina tega področja je 24,4 ha, del teh 
površin pa je že izkoriščen s kmečkimi gospodarskimi objekti, z novejšo individualno 
stanovanjsko gradnjo in z obrtno industrijskimi obrati. 
Pri analizi zazidalnega področja se je pokazalo, da bi bilo umestno zaščititi kmečka 
gospodarska poslopja, ki bi jih bilo pozneje možno urediti za turistične namene. V 
razpravi na seji je bilo največ pripomb na atrijske hiše, ki jih načrt predvideva, razen 
dvojčkov in vrstnih hiš. S tem v zvezi je zanimiva pripomba nekega občana, ki jo je 
dal na načrt, ko je bil na vpogled vsem. Takole je zapisal med drugim: »Zanima nas, 
kdo je avtorje tega projekta navdušil za atrijske hiše. Ne verjamemo, da so jih mogli 
videti kje na Gorenjskem. Mislimo, da se tako zaprti sistem ne ujema z okolico in je v 
pravem nasprotju z gorenjsko hišo, ki se vsa pokaže soncu, okolici in ljudem. Atrijska 
hiša že od pradavna poudarja individualno zaprtost, zapira ljudi v vklenjene zidove in 
jih napravlja še bolj individualne kot – žal – že so … Pa še v nečem ste nenačelni. 
Sami želite ohraniti polja ob robu mesta, istočasno pa si dovolite postaviti atrijsko 
hišo, ki zavzame toliko polja, ki bi skoraj prehranjevalo celo družino.« 
Ob razpravi na seji skupščine občine še ena pripomba: odborniki so za sejo prejeli 
kratko obrazložitev s predlogom za sprejem načrta, tehnično poročilo, pravilnik 
zazidave, pripombe občanov, dane h načrtu, odgovore projektantov na pripombe in 
sklepe sveta za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve glede dokončnega 
predloga. Po vsem tem gradivu se odbornik res lahko seznani s stvarjo, če je že ne 
pozna, pa tudi razprava se potem ne vrti okrog stvari, ki so večini že znane. Tako 
prakso so uveljavile sicer že tudi ostale občinske skupščine na Gorenjskem, le 
pripomb občanov niso uvrstile v gradivo. Prav iz teh pripomb pa je pogosto razvidno 
največ. / a 
Vir: Glas, 25. 5. 1966 
 
Zakaj ne bi gradili stolpnice? Vprašanje (Pavel Vovk, predsednik delavskega sveta 
tovarne Almira v Radovljici): »Na zadnji seji občinske skupščine v Radovljici je bil 
potrjen zazidalni načrt za Predtrg. Izdelal ga je Zavod za urbanizem na Bledu in 
predvideva gradnjo atrijskih hiš. Menim, da te ne sodijo v okolje in so predmet 
številnih razprav občanov. Zakaj ne bi raje gradili stolpnic in tako pridobili dosti več 
potrebnih stanovanj?« 
Odgovor (Predsednik skupščine občine Radovljica Franc Jere): »Z ukinitvijo 
stanovanjskega sklada in postopnim prehodom na ekonomske cene družbenih 
stanovanj, se je tudi stanovanjska gradnja preusmerila iz družbene v privatno. Tako 
podjetja niso zainteresirana da bi gradila stolpnice, občinskega sklada pa praktično ni 
več. Čeprav je res, da se največja koncentracija ljudi doseže v stolpnicah, nam 
sedanji sistem financiranja tak način gradnje onemogoča in tudi cene stanovanj ter 
stanarine pravzaprav destimulativno vplivajo na to, da bi ljudje še naprej imeli interes 
za bivanje v družbenih stanovanjih. Zato je zaradi preusmeritve tovarn in 
posameznikov v individualno gradnjo tudi povpraševanje po lokacijah iz dneva v dan 



 

 

večje. Res pa je, da atriji pri naših občinah niso z veseljem sprejeti, če so 
negodovanja upravičena pa bo pokazala gradnja sama. 
Vir: Glas, 25. 5. 1966 (rubrika »5 vprašanj – 5 odgovorov«) 
 
Sprejeti trije zazidalni načrti. Na zadnji seji radovljiške občinske skupščine so 
sprejeli tri zazidalne načrte: za del Bohinjske Bistrice (nad progo), za radovljiški 
Predtrg (pod Kokom) in za Brezje. 
Zazidalni načrt za Predtrg (jugovzhodni del Radovljice) predvideva samo dva tipa 
stavb: individualne klasične in montažne (lesene); vse morajo biti na zunaj enake z 
enakim strešnim naklonom in seveda enako višino. Nekateri odborniki so poudarili, 
da to ne smejo biti vikendi, ampak res stanovanjske hiše. Ker pa gre za dva tipa hiš, 
so sklenili tudi, da bo občina dala izdelati načrte za oba tipa hiš, ki jih bo potem vsak 
interesent moral kupiti takrat, ko bo dobil lokacijsko dovoljenje; izdatki za načrte bodo 
na ta način manjši, zagotovljena pa bo tudi enotnost stavb. 
Vir: Glas, 7. 12. 1966 
 

☼☼☼☼ 
 
Črne gradnje v Predtrgu 
 
Črna gradnja sredi Radovljice. Gradbeni inšpektor Franc Šemrl: »Lani je bilo v 
radovljiški občini okrog 15 črnih gradenj, letos pa smo odkrili že štiri – Primer ing. 
Blaža Vogelnika je eden večjih.« 
Izraz črna gradnja se je pri nas že povsem udomačil. Naš namen ni, da bi razglabljali, 
kako je nastal. Dovolj je, da vemo, da je nekdo, ki zanj pravimo da gradi na črno, 
prekršil 13. člen temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov. Ta člen namreč 
določa, da se mora objekt graditi po odobreni investicijski dokumentaciji. 
Pred dnevi so nas z oddelka za gospodarstvo in finance pri radovljiški občinski 
skupščini obvestili, da so 23. aprila odkrili enega večjih primerov črne gradnje v 
radovljiški občini. Gradbeni inšpektor Franc Šemrl nam je povedal, da gre za 
nedovoljeno gradnjo prizidka, v katerem naj bi bil zaprt bazen in garaža, ter za 
gradnjo masivne ograje na Ljubljanski cesti 16 v Radovljici. 
Lastnik oziroma graditelj te nedovoljene gradnje je Blaž Vogelnik, diplomirani inženir 
gradbeništva in docent na fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v 
Ljubljani. Primer je vsekakor zanimiv, saj gre za investitorja, za katerega bi 
pričakovali, da že po službeni dolžnosti ve, kakšni so današnji predpisi o gradnji. 
Razen tega je tovariš Vogelnik, ko so nam povedali na oddelku za urbanizem v 
radovljiški občini, včasih sodeloval (z nasveti) tudi pri urbanizaciji Radovljice. 
Ko smo si v ponedeljek dopoldne ogledali to nedovoljeno gradnjo, smo ugotovili, da 
znaša površina prizidka 97 kvadratnih metrov. To pa je približno toliko, kolikor znaša 
površina, na kateri stoji hiša, za katero je tovariš Vogelnik dobil gradbeno dovoljenje 
1962. leta. 
 



 

 

 
 

Črna gradnja v Predtrtgu 
 
Primer črne gradnje je očiten, saj je za tak objekt vsekakor potrebna lokacija in 
gradbeno dovoljenje. Razen tega pa je tovariš Vogelnik z gradnjo masivne ograje 
prekršil tudi občinski odlok, ki določa za ograjo le živo mejo oziroma manjšo ograjo 
(ne masivno).  
Na podlagi vseh teh ugotovitev je gradbeni inšpektor oziroma oddelek za 
gospodarstvo in finance pri radovljiški občinski skupščini v četrtek izdal odločbo o 
ustavitvi gradbenih del pri gradnji prizidka k stanovanjski hiši in masivne ograje okrog 
nje. Za nadaljevanje gradbenih del si mora tovariš Vogelnik v 30 dneh preskrbeti 
lokacijsko in gradbeno dovoljenje. / A. Žalar. 
Vir: Glas, 30. 4. 1969 
 

☼☼☼☼ 
 
Bencinska črpalka v Predtrgu 
 

 
 

Radovljica – Cisterne za novo bencinsko črpalko ob cesti I. reda Kranj-Jesenice na 
odseku pri Radovljici so že pripravljene. Kmalu jih bodo zakopali v zemljo, potem pa 
bodo zgradili še poslopje za bencinsko črpalko. / Foto F. Perdan 
Vir: Glas, 11. 4. 1962 



 

 

 
 

 
 
Nova bencinska črpalka »Petrol« v Radovljici, ki je veljala okoli 30 milijonov, je 
dograjena. Danes jo prevzemajo od graditeljev, jutri, pojutrišnjem pa bodo stekli tam 
že prvi litri raznovrstnega goriva v prazne rezervoarje avtomobilov, motorjev … 
Mimogrede naj omenimo, da nameravajo postaviti, če bodo sredstva dopuščala, 
enako na drugi strani ceste. Razen tega pa pri ljubljanskem »Petrolu« razmišljajo, da 
bi zgradili bencinsko črpalko tudi v Tržiču. 
Vir: Glas, 15. 8. 1962 
 

 
 
Nova bencinska črpalka pri Radovljici ob cesti I. reda je letošnjo zimo presej 
osamljena. Morda drugo zimo ne bo snežna odeja tako debela in bo tudi promet 
večji, vsekakor pa bo čez poletje podoba precej drugačna, saj smo v preteklih letih 
prav na tem mestu močno pogrešali sodobno urejeno bencinsko črpalko. 
Vir: Glas, 4. 2. 1963  
 
 



 

 

 
 

Kljub temu da se je turistični avtomobilski promet do teh dni že precej zmanjšal, na 
bencinski postaji v Radovljici ne zmanjka odjemalcev. 
Vir: Glas, 23. 10. 1963  
 
 

 
 

Cesta mimo Bencinske črpalke v Predtrgu, april 1965 
Vir: RTV Slovenija 

 



 

 

 
 

Petrol Ljubljana bo na bencinski črpalki I. v Radovljici vgradil posebno cisterno za 
motorni petrolej. Le-tega uporabljajo v glavnem kmetovalci za italijanske kosilnice 
BCS in nekatere druge kmetijske stroje. Pozimi pa motorni petrolej mešajo tudi z 
gospodinjskim oljem in ga uporabljajo za kurjavo. Na bencinski črpalki v Radovljici so 
imeli doslej motorni petrolej le v 200 litrskih sodih. Ko bo vgrajena nova cisterna, ga 
bodo prodajali tudi na drobno. Pravijo, da že nekaj let prodajo precej tega goriva 
predvsem kmetovalcem. Cisterno za motorni petrolej ima doslej na Gorenjskem 
vgrajeno le bencinska črpalka v Naklem. Na sliki: ta teden so pri bencinski črpalki I. v 
Radovljici začeli z zemeljskimi deli za vgraditev nove cisterne. / A. Ž. – Foto: F. 
Perdan 
Vir: Glas, 28. 3. 1975 
 
 
Na radovljiški črpalki motorni petrolej. Na Petrolovi črpalki I. v Radovljici ob glavni 
cesti so vgradili cisterno za motorni petrolej, ki ga od 9. maja dalje na drobno 
prodajajo od treh litrov dalje. Za liter motornega petroleja je treba odšteti 2.59 dinarja, 
uporabljajo pa ga predvsem kmetovalci za kmetijske stroje, vedno pogosteje pa 
nadomešča tudi kurilno olje. Motorni petrolej so doslej vozili na radovljiško črpalko v 
sodčkih iz Zaloga pri Ljubljani. / -jk- 
Vir: Glas, 13. 5. 1975 
 

☼☼☼☼ 
 
 
Gregorčičeva ulica 
 
 
Akcija KS Radovljica. Že spomladi letos je svet krajevne skupnosti Radovljica z 
občani naselja Predtrg v Radovljici organiziral razpravo o ureditvi Gregorčičeve ceste 
in kanalizacije. Zdaj so se prebivalci odločili, da bo vsak zaposleni prispeval od 2000 
do 4500 dinarjev, razliko za ureditev del pa bo prispevala krajevna skupnost. Sicer pa 
bodo celotna dela znašala okrog 500.000 dinarjev. 



 

 

Na zadnji seji komisije za gradbene in komunalne zadeve pri svetu krajevne 
skupnosti pa so razpravljali tudi o predlogu načrta za ureditev Šercerjeve ceste in o 
pripombah na načrt novih mrliških vežic in pokopališča. Zavzeli so se za takojšnjo 
izgradnjo mrliških vežic po drugi varianti in za novo lokacijo pokopališča. 
O predlogu ureditve ulic, gradnje mrliških vežic in lokacije novega pokopališča bo 
razpravljal svet krajevne skupnosti ta mesec. Dokončno pa bo sklepala o tem 
skupščina krajevne skupnosti prihodnji mesec. / JR 
Vir: Glas, 9. 9. 1975 
 

 
 
Prebivalci Gregorčičeve ceste v Predtrgu v Radovljici so se odločili, da bodo sami 
prispevali za ureditev kanalizacije in položitev asfalta na cesti. V tem delu Radovljice 
je okrog 50 hiš in vsaka bo prispevala povprečno po 4000 novih dinarjev. Nekaj bo 
dodala krajevna skupnost, nekaj pa Komunalno podjetje Radovljica. Celotna dela 
bodo veljala okrog 500.000 novih dinarjev. Predsednik skupščine krajevne skupnosti 
Radovljica nam je povedal, da mora biti po programu asfalt na cesti položen do srede 
oktobra letos. / A. Ž. – Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 19. 9. 1975 
 
Asfaltirali so ceste.  Sredi novembra so v naselju Predtrg v Radovljici končali z 
urejanjem kanalizacije in asfaltiranjem okrog 500 metrov Gregorčičeva in ceste na 
Žale. Denar so prispevali prebivalci in krajevna skupnost. Dela, ki jih je opravilo 
Cestno podjetje Kranj, organizirala pa krajevna skupnost Radovljica, bodo nadaljevali 
tudi spomladi. Takrat bodo čez grobi asfalt položili še vrhnjo plast. Začeli pa bodo 
tudi urejati kanalizacijo in nato položili asfalt v Šercerjevi ulici. 
Za asfaltiranje Gregorčičeve ceste in ceste na Žale so občani sami zbrali blizu 
200.000 dinarjev. Nekaj nad 120.000 dinarjev pa je prispevala krajevna skupnost. 
Vir: Glas, 5. 12. 1975 
 
 
 

☼☼☼☼    ☼☼☼☼ 
 
Komunalna infrastruktura 
 



 

 

Novo v letu 1962 / Izvršitev načrta komunalnih investicij v radovljiški občini. Na 
nedavnih zborih volivcev radovljiškega, blejskega in bohinjskega območja so 
odborniki ObLO Radovljica seznanili občane med drugim tudi z izvršitvijo načrta 
komunalnih investicij v letu 1962. Za omenjeno vprašanje je navadno med volivci 
največ zanimanja še posebno takrat, kadar razpravljajo o potrebnih komunalnih delih 
v prihodnje. No, in tudi letos je bilo novih predlogov občanov na zborih več kot dovolj. 
Lanskoletna komunalna izgradnja je bila na območju radovljiške občine zelo živahna 
in široka. Pri tem so med letom nastopile težave z dotekanjem finančnih sredstev. 
Predvideni načrt gradenj se je nekoliko spremenil, tako da so nekateri objekti izpadli, 
drugi, ki jih načrt ni predvideval, pa so bili zgrajeni. Najbolj široka je bila stanovanjska 
gradnja, saj je bilo lani zgrajenih 115 stanovanj v skupni vrednosti nad petsto 
milijonov dinarjev. 
Največ stanovanj je bilo zgrajenih na blejskem območju in sicer 48. – Skupna 
sredstva za komunalne investicije so znašala v letu 1962 nekaj nad 780 milijoni 
dinarjev. Le-ta pa niso bila v celoti občinska, marveč združena sredstva občine in 
gospodarskih organizacij s posojili in skladi. V minulem letu je bilo moderniziranih 
veliko cest, kakor: Ribčev laz-Ukanc, Stara Fužina-Srednja vas-Češnjica, Spodnje 
Gorje-Fortuna, Radovljica-Lancovo, Radovljica-Zapuže, Podvin-Zapuže ter cesti v 
Kamni gorici in v Dragi – v skupni vrednosti 70 milijonov dinarjev. Razen omenjenih 
cest so prejeli še druge krajše odseke in postajališča ter cesto z Bleda v Ribno. Na 
novo so zgradili tudi nekaj mostov, in sicer v Globokem, na Selu, v Ribnem in še 
nekaj manjših. 
Vodovodno omrežje se iz leta v leto izpopolnjuje. Največje delo te vrste so lani 
zastavili v Bohinjski Bistrici, kjer so prebivalci sami pokazali veliko spretnosti pri 
organizaciji, razen tega pa so veliko pripomogli tudi z lastnimi sredstvi. Manjša 
popravila ali podaljške so opravili v številnih drugih krajih. V prihodnje ostaja najbolj 
pereče vprašanje vodovoda na Bohinjski Beli.  
Na področju elektrifikacije so lani opravili nekaj izboljšav in novih gradenj 
transformatorskih postaj in nizko napetostnih omrežij. Večja investicijska sredstva so 
bila v letu 1962 izkoriščena tudi za sanacijo Blejskega jezera. / J. B. 
Vir: Glas, 19. 1. 1963  

 
 
Izboljšava v preskrbi z vodo. Radovljica – Na petkovi seji občinske skupščine 
Radovljica so obravnavali vrsto komunalnih vprašanj. Največ pa so govorili o 
upravljanju vodovodnih naprav in o preskrbi z vodo. 
Čeprav obstaja v radovljiškem, bohinjskem, na blejskem in na kroparskem teritoriju 
110 vodovodov, so 4 strokovne vodovodne organizacije upravljale le 14 vodovodnih 
naprav, ki zajamejo 74 odstotkov vsega prebivalstva. Od 110 vodovodov je 47 javnih, 
63 pa zasebnih. Iz vseh teh vodovodov se preskrbuje s pitno vodo 95 odstotkov 
prebivalstva. Precej vodovodov ne daje prebivalcem dovolj zdrave pitne vode. Zaradi 
takšne razdrobljenosti vodovodnega omrežja je bilo to vprašanje težko urejati. Da bi 
bilo gospodarjenje z vodovodnimi napravami bolj enotno, zraven pa zagotovljeno, 
tudi redno vzdrževanje, se je občina odločila, da vse vodovode v bodoče prevzamejo 
3 vodovodna podjetja: v Radovljici, na Bledu ter v Bohinju. Za ta korak so se v 
Radovljici odločili po analizi stanja, uzakonili pa z odlokom, ki uvršča vse vodovode, 
zasebne in javne, ki zajamejo vsaj pet gospodinjstev, med splošno družbeno 
premoženje. S tistimi zasebniki ali delovnimi organizacijami, ki so zgradili vodovod na 
lastne stroške, pa bodo vodovodna podjetja uredila tako, da bodo morda za določeno 



 

 

obdobje oproščeni plačevanja vodarine, ali pa jim bodo na kak drug način priznali 
njihov prispevek. Deloma pa ga bodo vračunali v amortizacijo. 
S tem bo končno rešeno vprašanje vodovodov, hkrati pa bo Zagotovljeno 
kvalitetnejše vzdrževanje in razširitev vodovodne mreže iz lastnih virov, ki jih bodo 
pridobile vodovodne organizacije z uvedbo ekonomske cene za vodo. 
Dosedanja vodovodna podjetja so ustvarjala največ dohodka z uslugami in storitvami 
ter gradnjami, manj pa iz sredstev za vodarino. Najslabše je bilo stanje pri vodovodih, 
ki so z njimi gospodarili vodovodni odbori, posamezna podjetja ali zasebniki. S 
pobiranjem minimalne vodarine si niso zagotovili niti sredstev za najosnovnejše 
vzdrževanje. 
Nove cene za porabljeni kubični meter vode so za gospodinjstva 30 din, za delovne 
organizacije in zasebno obrt pa 90 din. Cene vode za odjemalce, ki nimajo vgrajenih 
vodomerov pa bo znašala mesečno na osebo 100 din. Posebno pa je vprašanje za 
tujske sobe. Tujske sobe s tekočo vodo bodo po novih cenah obdavčene s 15 din na 
nočnino. To so sobe prve, drugi in tretje kategorije, medtem ko za vse ostale tujske 
sobe odlok ne določa dajatev za vodarino. 
Vir: Glas, 25. 3. 1964 
 
 
Načrt gradnje v Radovljici. Radovljica – V avli občinske skupščine v Radovljici 
imajo razstavljene načrte o perspektivni gradnji stanovanj v Lescah in v Radovljici ter 
načrt nove osnovne šole. 
O lokaciji teh gradenj in razvoja mesta Radovljice je precej govora in tudi kritik. V 
glavnem gre za prostor med gorenjsko cesto Radovljica-Lesce in kopališčem z 
gozdičkom v ozadju. Tam je predvideno tudi rušenje treh štirih dobro ohranjenih hišic 
(vil), da bi dobili prostor za izvedbo načrta. Slišijo pa se pripombe, češ da urbanisti 
premalo upoštevajo potrebo po zelenju, da bodo obdali kopališče s stanovanjskimi 
bloki, da se je treba izogibati podiranju in podobno. 
V knjigo pripomb so občani zapisali že precej pomislekov o različnih načrtih 
razširjanja mesta Radovljice. Poslanec Matej Bor je napisal tole: Poudarjam, da 
zgoraj kritizirani del zazidalnega načrta Radovljice pomeni tako hudo nasilje nad 
osnovnimi urbanističnimi principi, da bo treba, v kolikor te pripombe ne bi bile 
upoštevane, začeti javno polemiko zoper kriterije odgovornih avtorjev in 
predlagateljev. / K. M.  
Vir: Glas, 1. 4. 1964 
 
 
Zazidalna načrta za Radovljico in Lesce potrjena. Zazidalna načrta za del 
Radovljice in Lesc, financiranje strokovnega šolstva in plovba ter varnost na 
Blejskem in Bohinjskem jezeru so bila najvažnejša vprašanja, ob katerih se je v 
razpravi največ pomudila občinska skupščina Radovljica na 21. redni seji minuli 
torek. Vsa navedena vprašanja so življenjske važnosti za prebivalce navedenih 
krajev, zato je razumljivo, da se je ob njih razvila zelo vsestranska debata, obogatena 
z dodatnimi predlogi in priporočili. Končno je skupščina pripravljene ter z razpravo 
dopolnjene oziroma spremenjene predloge, odloke in dogovore o teh vprašanjih 
sprejela soglasno. 
Skupščina je najprej razpravljala o zazidalnem načrtu mesta Radovljice, in sicer za 
severozahodno območje, ki obsega večji del Radovljice. Dokument je izdelal in pred 
skupščino obrazložil arhitekt Milan Jerala. Območje je pretežno stanovanjska 
soseska, v kateri je na površini 18 hektarov prostora za 3300 prebivalcev z vsemi 



 

 

komunikacijami, preskrbovalnimi centri, z novo šolo in varstveno ustanovo z 
gospodinjskimi ter obrtnimi servisi, s prostori za družbene organizacije. Zazidalni 
načrt predvideva gradnjo različnih stanovanjskih objektov od individualnih hiš do 
petetažnih stolpičev. Celotna stanovanjska prostornina bo zajemala 540 stanovanj. V 
razpravi so se izoblikovala različna mnenja glede zazidave določenih območij, 
končno pa je prišlo do vsaj delno enotnih stališč. Poslanec Matej Bor se je odločno 
zavzemal za to, da se letoviškemu delu okrog kopališča ne bi smeli preveč približati z 
gradnjo, ker bi s tem pokvarili lep naraven ambient okrog tega območja pod Oblo 
gorico. Zagovarjal je misel, da ne bi smeli postaviti v bližino kopališča štirih 
dvoetažnih stanovanjskih hiš; prvotni načrt je predvideval celo trietažne stolpnice, 
vendar bi bil s tem zakrit edinstven pogled z Oble gorice ali kopališča na Julijska 
Alpe. Po mnenju sveta in predstavnika zavoda za urbanizem ga nizke stanovanjske 
hiše ne bi pokvarile prirodnega ambienta, ker je sicer tam okoli še dovolj zelenih 
površin. S primerno ureditvijo okolice, s parki in nasadi ter zelenimi površinami okrog 
objektov bi celo še bolje izkoristili prostor ter območje zaokrožili v arhitektonsko 
celoto. Končno so v razpravi dosegli soglasje s priporočilom, da je vzporedno z 
gradnjo potrebno na tem delu urejati tudi park s sprehajalnimi stezami in podobnim. 
To naj bi veljalo tudi za vse ostale gradnje. Odborniki so se odločno zavzeli za to, da 
bi morali redno zagotoviti tudi sredstva za ureditev okolice novih objektov. Skrajni čas 
je, da to življenjsko vprašanje prenehamo zanemarjati. Območje okrog Oble gorice 
naj bi bilo po mnenju večine diskutantov v bodoče res vzorno urejeno kot letoviški 
predel. 
Odborniki so z zadovoljstvom sprejeli tudi sporočilo, da so priprave za ureditev 
gradbenega območja Žale v teku in da bodo odborniki lahko že zgodaj spomladi, 
najkasneje pa v maju, pričeli tudi z individualno gradnjo. Menda je samo za to 
območje kakih 300 kandidatov, ki čakajo na lokacijska dovoljenja, da bi se pripravili 
za začetek gradnje. 
Še eno mnenje se je izražalo v razpravi – namreč, da bi območje za zgradbo 
skupščine in naprej proti severozahodu ob Prešernovi cesti namenili ne samo za 
večje stolpnice, ki so predvidene v zazidalnem načrtu, marveč, da bi projekt korigirali 
in gradili večidel vrstne hiše in manjše stanovanjske bloke. Po mnenju nekaterih bi 
gradnja 20 stanovanjskih stolpičev napredovala prepočasi, medtem ko je prevladalo 
končno mnenje, da bi ta predel, le zazidali z visokimi stolpiči, ker bi s tem pridobili 
tudi na prostoru. Vprašanje pa je bilo, če je sploh potreben na tem delu nov 
potrošniški center, ker je prav blizu do že obstoječega in sploh do središča mesta. – 
Pripomb in predlogov je bilo še več, končno pa so predloženi načrt in pravilnik 
zazidave sprejeli z navedenimi dopolnilnimi predlogi. 
Leški zazidalni načrt so potrdili odborniki brez večjih razprav, ker je projektant večino 
utemeljenih pripomb upošteval. Zahtevali so le, da se predvideno rušenje stavb ne 
izvede niti v perspektivi. 
Posebno vprašanje je tudi lokacija za novo radovljiško šolo. Predlogov je več, 
končnega soglasja v tem pa še niso dosegli. / J. B. 
Vir: Glas, 16. 1. 1965 
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