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Vzemimo, za primer, samo naše 
glavno mesto, Ljubljano. Z av-

tom je, ne da bi kršil cestna pravila, 
samo dobre pol ure vožnje, z vla-
kom ne kaj dosti več. Toda kaj, ko 
vozniki vse preradi pohitijo mimo, 

ne da bi se zavedali, da jih, če bi se 
ustavili, lahko čaka uro, dve in ali 
več estetskega, pa tudi drugačnega 
užitka. 
In smo na Linhartovem trgu mes-
ta, ki ima okrog 6000 prebivalcev, 

ki so obkrožili mestno jedro, ki je 
zraslo v 14. stoletju na rečnih tera-
sah nad sotočjem Save Bohinjke in 
Save Dolinke. Danes je mesto do-
bilo posebno čast, pravijo mu tudi 
najslajše mesto v Sloveniji in daleč 
naokrog. Da pa se je nekoč dobro 
pripravilo na vpade hudih tujcev, 
priča še edini ohranjeni mestni 
obrambni jarek v Sloveniji.

Lepe hiše se vrstijo

Pa se najprej ustavimo in si og-
ledujmo lepe hiše. Hiše Antona 

Tomaža Linharta ni več, pravzaprav 
ni njegove rojstne hiše, saj je po-
gorela leta 1835. Potem je tam 
Magušerjeva hiša, ki je nastala 
iz prvotno treh združenih stavb, 
v njej je lončarski atelje. Vidičev 
dvorec je renesančni meščanski 
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dvorec iz leta 1634, portal z levjo 
glavo so postavili leta 1833. Sicer 
pa so v tej hiši, ki je nekoč imela 
vlogo mestne hiše, dobro ohranje-
ne poslikave. Tam je tudi Lectarje-
va hiša, v kateri je bila leta 1766 
ustanovljena lectarska delavnica, 
leta 1822 pa še gostilna. Lectari-
ja danes deluje v kleti hiše in je 
urejena kot muzej. »Ponujamo 
tradicionalne, predvsem gorenj-
ske jedi,« je dejal Jože Andrejaš, ki 
vodi gostilno skupaj z ženo Lili. »To 
so ajdovi krapi, štruklji vseh vrst, 
vsak dan imamo v gostilni, ki ima 
220 sedežev, na jedilniku sirove in 
ajdove štruklje.« In kateri lectarski 
izdelki najbolj vlečejo? »Po starem 
izdelujemo lectarska srca iz barv-
nega medenega testa, ti najbolj 
vlečejo.«
Naslednja v vrsti lepih starih hiš 
je Radovljiška graščina. Danes je 
to mogočna hiša, nekoč je bil tam 
manjši grad, ki so ga, predvidoma v 
12. stoletju, zgradili Ortenburžani, 
današnjo podobo pa je dobil v 18. 
stoletju, ko so bili njegovi lastniki 
grofje Thurn-Valsassina. V prvem 
nadstropju je Baročna dvorana, 
pa Čebelarski in Mestni muzej. V 
Čebelarskem muzeju imajo novo 
interaktivno doživljajsko razstavo, 
za katero so prejeli že dve nagradi. 
Zanimivih hiš kar ne zmanjka. Na 
vrsti je Špenkova hiša, ki so jo po-
večali v 16. in 17. stoletju, kar kaže 
tudi portal, ki vodi v Muzej lekarni-
štva in alkimije. Nato je tam Mali-
jeva hiša. Gotsko-renesančno hišo 
krasi nadstropni pomol, s katerim 
so povečali prostor v nadstropju. 
Zanimiva je še posebej zato, ker 
je pod njim stara klop, na kate-
ri so v preteklosti javno sramotili 
prestopnike. Ne vem, kako polna 
bi bila klop danes, toda glede na 
slovensko fovšijo bi bila le malok-
daj prazna. V Lotristovi hiši so lepe 
freske, ki predstavljajo Brezma-
dežno, sv. Jurija, Janeza Nepomuka 
in sv. Florjana. Ta svetnik, zavetnik 
gasilcev, krasi tudi fasado Koma-
nove hiše, ki so jo zgradili po ve-
likem požaru leta 1835. Freska, ki 
prikazuje Stvarjenje Eve, krasi tudi 
Šivčevo hišo. V njenem pritličju je 
galerija, v njenem nadstropju pa 
predstavitev meščanske hiše iz 16. 
in 17. stoletja.

V prvem nadstropju graščine je Baročna dvorana, pa Čebelarski in mestni muzej.

Veseli bomo vašega obiska.
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Radolca je skoraj vsa sladka

Vendar pa to ni vse. Najbolj zani-
mivo je to, da je kot po čudežu 

izginila fovšija med gostinci. Odkar je 
kupil Hišo Linhart dobitnik Micheli-
nove zvezdice Uroš Štefelin, takrat je 
bil še v Podvinu, in ko so ostali videli, 
da se lahko dobro preživi z lokalno 
pridelano hrano, so postali vsi neka-
ko boljši. Celo pomagajo si med se-
boj, najbolj takrat, ko komu zmanjka 
surovin in si jih izposodijo pri sosedu. 
Tudi delavce si »sposodijo«, če je 
treba. Prej tega ni bilo. Radovljica pa 
se lahko pohvali tudi s festivalom čo-
kolade, ki na sladko omamo privabi 
goste iz bližnje in daljne okolice. 

Michelinova zvezdica se 
lahko seli

Pa še malo o Michelinovi zvezdici. 
Uroš in Marcela Klofutar sta bila 

v vili Podvin, točneje, v konjušnici 

tega gradu od leta 2013, nato sta na 
čudovitem prostoru Linhartovega 
trga kupila hotel Linhart iz 17. stole-
tja, gori uredila butični hotel, spodaj 
pa restavracijo. Ne vem, kateri turi-
stični strokovnjak je razlagal, pa to ni 
važno, da zvezdica ostane tam, kjer 
je bila dobljena, pa ni res, iz Podvi-
na je odšla z Urošem v Radovljico. 
Ponuja tradicionalne gorenjske jedi. 
»Jedi tradicije in nostalgije,« je dejal 
Uroš: »Od polente naprej.«
Ne smemo pozabiti, da je tam tudi 
gostilna pri Kunstlju, Tonček mu pra-
vijo, kjer se najraje zbirajo domačini 
in ki ima zanimivo klet, pa gostilna 
Avguštin, pa še kakšna dobra gostil-
na bi se našla. 
In imajo tudi župana Cirila Globočni-
ka, zaljubljenega v plavanje. Kaj vse 
že ni bil: plavalec, trener, sodnik, 
selektor, v Kopru je skrbel za ene-
ga najboljših slovenskih plavalcev 
Matjaža Markiča, zdaj pa gradi nov 
plavalni center, točneje dograjuje 
starega. Radovljiški bazen so zgradili 
leta 1933, bil je med prvimi v Evropi. 
»Do novega leta ga bomo odprli,« 
je dejal in dodal, da ga veseli, da je 
pred kratkim minister za gospodar-
stvo Matjaž Han dejal, da bodo v 
njegovo ministrstvo skušali vključiti 
tudi turizem in šport. »Šport namreč 
privabi ne samo tekmovalcev iz vse-
ga sveta, tudi gledalce, in to so dobri 
turisti,« je še omenil Ciril Globočnik.
In še napotki za tistega, ki mu je 
Radovljica premalo. Blizu je Kropa, 
nekdanje središče kovaštva, danes 
znani umetnostno-kovaški center. 
Na Brezjah je bazilika Marija Poma-
gaj, za Slovence poseben prostor. 
Begunje vabijo s tovarno Elan, Av-
seniki in gradom Kamen. Lesce, s 
športnim letališčem, so prestolnica 
slovenskega padalstva, tu je Šobec 
in da o številnih planinskih poteh ne 
govorimo.

Malijevo hišo krasi nadstropni pomol, s katerim so povečali prostor v nadstropju.

Radolška čokoladnica naredi Radovljico še bolj sladko. Poleg tega pa organizirajo tudi festival čokolade.

Radovljiška graščina je danes mogočna hiša, današnjo podobo je dobila v 18. stoletju, ko so bili njeni 
lastniki grofje Thurn-Valsalssin. 


