
Leto 2020 je bilo zaradi ukrepov, povezanih s COVID 19, zelo drugačno, kljub vsemu pa smo 

se na Turizmu in kulturi Radovljica potrudili in pripravili kar nekaj digitalnih dogodkov.  

Hkrati smo se ves čas epidemije povezovali s turističnimi nastanitvami, lokalnimi dobavitelji 

in pridelovalci, gostinci in organizatorji dogodkov, turističnimi in kulturnimi društvi, rokodelci 

in lokalnim prebivalstvom.  

V prvem valu epidemije, od marca do maja, ko se je zaprla večina dejavnosti, smo najprej 

stopili v stik z lokalnimi gostinci in dobavitelji ter pripravili novico na spletni strani 

www.radolca.si o tem, kako v času epidemije do lokalnih pridelkov. Hkrati smo novico 

objavili še na družabnih omrežjih in tam dosegli zelo dober odziv:  

 

 

Objava je dosegla 5.985 oseb, zaznanih je bilo 1.628 dejavnosti, 118 všečkov in 50 delitev.  

Nekaj dni zatem smo se povezali z gostinci Okusov Radol'ce in se dogovorili za objavo bloga o 

gostinski ponudbi v času zaprtja lokalov. Prispevek o delovanju gostincev v času zaprtja in 

njihovi ponudbi je naletel na zelo dober odziv, saj se je v tem času povečalo število naročil. 

Objava na družabnih omrežjih je naročila le še povečala.  

Gostince Okusov Radol'ce smo v promocijo vključili še v virtualnem Festivalu čokolade, ki 

smo ga izpeljali med 24. in 29. aprilom 2020. Izdelali smo spletno podstran, na kateri smo 

obiskovalcem ponudili pestro izbiro čokolade v spletnih trgovinah slovenskih čokoladnic ter 

jim vsak dan pripravili številne virtualne vsebine: od virtualnih namigov za izdelavo pralin, 

čokoladnih piškotov, grizik, do nagradnih iger in izzivov ter kratkih skečev in sprehoda po 

Radovljici s čokoladno kraljico. Obisk je bil izjemen: vse objave na družabnih omrežjih so 

imeli ogromen doseg: od 1.600 pa vse do več kot 15.000 doseženih oseb na objavo.  

http://www.radolca.si/
https://www.radolca.si/sl/novice/kako-v-casu-koronavirusa-do-lokalnih-pridelkov
https://www.radolca.si/sl/blog/okusi-radolce-restavracije-so-zaprte-a-chefi-ustvarjajo-dalje?fbclid=IwAR286aBtALO3GB8TPkZYISRb92lcUj_pj1HCiP2Z-KzHN0X6LjcURnHakSE
https://www.radolca.si/sl/blog/okusi-radolce-restavracije-so-zaprte-a-chefi-ustvarjajo-dalje?fbclid=IwAR286aBtALO3GB8TPkZYISRb92lcUj_pj1HCiP2Z-KzHN0X6LjcURnHakSE
https://www.radolca.si/sl/festival-cokolade/virtualni-sejem-cokolade


V vseh objavljenih aktivnostih oz., nagradnih igrah na FB strani je sodelovalo več kot 1100 

obiskovalcev, objave in aktivnosti o Festivalu čokolade pa si je na FB strani ogledalo več 

kot 83.600 ljudi.  

Ker se dejavnosti v gostinstvu in turizmu tudi v aperilu še niso odpirale, smo navezali stik z 

muzeji in galerijami, ostalimi gostinskimi lokali ter ponudniki aktivnosti in doživetij ter 

pripravili novico Aktualne informacije o turistični ponudbi v destinaciji. Tudi to novico smo 

objavili na družabnih omrežjih, zaradi česar so vsi vpleteni beležili dober odziv (naročila, 

obisk, sodelovanje med posameznimi vpletenimi deležniki…). Novico smo objavili tudi na 

Facebook strani in dosegli zelo dober odziv. 

 

 

Takoj ko se je v začetku maja situacija umirila in so se sprostili ukrepi ter s tem odprle 

turistične nastanitve in meje med občinami, smo aktivno začeli s promocijo destinacije, tako 

na spletni strani kot tudi na družbenih omrežjih. Hkrati je vplivnica Adele Gray za nas 

pripravila blog v dveh delih, v katerem vabi v vse kotičke destinacije: 

https://adeleinslovenia.com/2020/04/30/52-shades-of-radovljica-part-one/.  

V maju smo tudi aktivno sodelovali v akciji Slovenske turistične organizacije z naslovom Moja 

Slovenija, v njem smo promovirali ponudbo destinacije, tudi v sodelovanju z nastanitvami na 

območju občine Radovljica.  

Pripravili smo številne pakete, skupaj z nastanitvami: 

https://www.radolca.si/sl/zdaj-je-cas-za-radovljico-ponudba-

paketov?fbclid=IwAR0t76FlKdgnn6w8iBj9CbVhhS9ZpLOj91a5O1ILmZyamU3ZsCbHOgUT_Lg 

https://www.radolca.si/sl/novice/aktualne-informacije-o-turisticni-ponudbi-v-radolci
https://adeleinslovenia.com/2020/04/30/52-shades-of-radovljica-part-one/
https://www.radolca.si/sl/zdaj-je-cas-za-radovljico-ponudba-paketov?fbclid=IwAR0t76FlKdgnn6w8iBj9CbVhhS9ZpLOj91a5O1ILmZyamU3ZsCbHOgUT_Lg
https://www.radolca.si/sl/zdaj-je-cas-za-radovljico-ponudba-paketov?fbclid=IwAR0t76FlKdgnn6w8iBj9CbVhhS9ZpLOj91a5O1ILmZyamU3ZsCbHOgUT_Lg


 

 

Objavili smo kar nekaj oglasov na Facebook strani. Ni šlo le za klasično objavo, ampak tudi za 

plačane oglase.  

 

 



 

 

 

Za promocijo Radovljice, predvsem pri domačih gostih, ki so lahko prehajali meje občin v 

tistem času, smo posneli 2 videa, enega z Urošem Štefelinom,  kuharskim chefom, ki je prav 

takrat prejel Michelinovo zvezdico in s tem popeljal Radovljico on Okuse Radol'ce na 

svetovni kulinarični zemljevid: 

https://youtu.be/IAkKW9dOUrY 

 

drugega pa z izkušenim in uveljavljenim vodnikom Nejcem Poljancem:  

https://youtu.be/uXtk_mzwMNM 

https://youtu.be/IAkKW9dOUrY
https://youtu.be/uXtk_mzwMNM


Hkrati smo v maju predstavili pohodno pot Juliana trail, ki nudi pohodnikom 16 etap, na 

katerih lahko obiskovalci obkrožijo JulijskeAlpe, uživajo v njeni kulinarični ponudbi ter 

nastanitvah na poti. Zanimanje za te pohodne poti je bilo v letu 2020 med slovenskimi gosti, 

izjemno.  

Sredi junija smo za del pohodne poti Juliana Trail, ki vodi od Begunj na Gorenjskem, preko 

Radovljice, do Bleda, posneli promocijski film, ki je na  Facebooku dosegel izjemen uspeh: 

20.108 doseženih oseb, 2.437 dejavnosti, 206 všečkov, 14 komentarjev in 52 delitev: 

https://youtu.be/PhH9VBoYILc 

 

 

 

 

Vse leto na spletni strani in na družabnih omrežjih vabimo v Radovljico, kot kulturno 

prestolnico Julijskih Alp. Vabimo v številne muzeje, na trg, v Linhartovo dvorano, na številne 

kulturne dogodke, v sodelovanju s kulturnimi društvi in skupinami. Vsi dogodki imajo mesto 

v koledarju dogodkov na spletni strani, hkrati pa jih promoviramo še na družabnih omrežjih. 

Letos teh dogodkov res ni bilo toliko kot v običajnih letih, kljub temu pa je bilo objav kar 

nekaj: 

 

https://youtu.be/PhH9VBoYILc


 

 

Ko so se sredi junija razmere vendarle toliko uredile, da smo lahko pripravili nekaj dogodkov, 

smo to takoj storili. Najprej smo pospremili otvoritev makete mesta na Vurnikovem trgu, ki 

jo je pripravil Urban Magušar, potem pa smo na trgu pripravili še Artish in v mesto privabili 

veliko obiskovalcev iz občine in širše: 

 

 

Z vseh strani so deževale pohvale za odločitev o organizaciji dogodka, saj je bila priprava 

dogodkov v letošnjem letu drugačna: potrebno je bilo pridobiti pozitivno mnenje NIJZ, 

potem pa upoštevati vsa navodila in zahtevane ukrepe.  



Na Turizmu Radovljica smo letos,  kljub COVID 19 situaciji, izpeljali kar 6 dogodkov. V juliju 

smo imeli 3 dogodke na trgu: 9., 23. in 30.7., ko smo pripravili Artish rokodelski sejem in 

kulinarično tržnico Okusov Radol'ce ter prijetno slovensko popevko na zvočnikih.  

 

V avgustu smo 6.8. pripravili veliki operni koncert v parku z maestrom Georgom 

Pehlivanianom in njegovimi učenci,  

 

 



27.8. pa na trgu pred cerkvijo dogodek Beletrinini Trubadurji, vino in Okusi Radol'ce, kjer 

smo gostili Marka Radmiloviča in njegovo knjigo Kolesar, gostili vinarja in pripravili ponudbo 

Okusov Radol'ce.  

 

 

28. in 29.8 pa smo bili soorganizator Narodno zabavnega vikenda v Begunjah: open air 

koncert, vsak dan 7 nastopajočih narodno-zabavnih ansamblov in ponudba Okusov Radol'ce. 

 

V letošnjem poletju smo, skupaj z Združenjem zgodovinskih mest, pripravili še nagradno igro 

#mojemesto, v kateri smo vabili obiskovalce k obisku mesta in njegovih kulturnih 

znamenitosti. Združenje namreč povezuje mesta z ohranjenim mestnim jedrom in njihove 

kulturne ustanove ter spodbuja povezovanje turizma s kulturo.  



 

 

Vsako leto julija in avgusta Hop-On Hop-Off avtobus goste zapelje na podeželje. Tako je bilo 

tudi letos. Avtobus vozi med Bledom, Radovljico, Kropo in Brezjami. Na avtobusu je prisoten 

lokalni vodnik, ki goste usmerja ter seznanja o vodenih ogledih ter zanimivostih. Na lokacijah 

lokalne turistične organizacije, muzeji ter ponudniki turističnih storitev ponujajo posebne 

programe in vodena doživetja.  

Za promocijo avtobusa smo že v letu 2019 posneli tudi film in ga še letos objavili na spletni 

strani in družabnih omrežjih:  

https://youtu.be/wy1h2DQcQjg 

Letos se je z avtobusom vozilo več slovenskih obiskovalcev, saj so tudi nastanitve beležile 

velik porast slovenskih gostov, predvsem zaradi turističnim vavčerjev in omjeitev za številne 

države pri prehajanju meja.  

Tudi v juliju in avgustu smo zato nadaljevali s plačano promocijo turističnih paketov v 

Radovljici:  

https://youtu.be/wy1h2DQcQjg


 

 

 

 

 

Gostom, ki so v letošnjem poletju obiskali Radovljico, smo ponudili kar 6 različnih 

brezplačnih vodenih ogledov:  

 

 



 

 

 

Družinska dogodivščina S čebelico po Radovljici se je tudi v letošnji sezoni izkazal za odličen 

produkt. V pustolovščini po Radovljici lahko na igriv način spoznate življenje čebel in čebelje 

paše, avanturo pa zaključite v Čebelarskem muzeju.  

Gre torej za dogodivščino, v kateri obiskovalci obiščejo 3 interaktivne točke v Radovljici: v 

parku smo postavili čebelnjak, na katerem obiskovalci lahko sestavijo zgodbico o življenju 

čebel v slovenskem ali angleškem jeziku ali ilustracijo čebelice, ki jih potem spremlja na vseh 

točkah pustolovščine. Na točki v parku obiskovalci dobijo osnovne informacije o čebelnjaku, 

čebelarjenju in življenju čebel.  

Na drugi točki, na trgu pred cerkvijo, so zanimive informacije o delu čebel, nabiranju paše, 

čiščenju panjev, skrbi za zarodek in varovanje panja. Otroci lahko tudi tu interaktivno 

sodelujejo pri raziskovanju življenja čebel. 

Ponatis Medene dogodivščine: Letos je bilo v obdobju od maja do konca oktobra izvedenih 

že 137 družinskih dogodivščin, lani od maja do konca oktobra 72, torej letos v tem obdobju 

za več kot 52% več kot v enakem obdobju lani. 



 

 

Vsi ogledi in vodenja ter medena dogodivščina so bili za goste, ki so bivali v radovljiških 

nastanitvah, brezplačne, če je nastanitev pristopila k uporabi kartice gosta.  

V letošnjem letu je k sodelovanju za izdajanje kartice gosta Julijske Alpe- Radovljica, 

pristopilo 47 nastanitev iz občine Radovljica.  

V pogodbi smo zapisali, da kartica ugodnosti velja med 15.6. in 30.9.2020. Kasneje smo 

datum, zaradi omejitev in ukrepov, povezanih s COVID 19, datum podaljšali do 15.12.2020. 

V obdobju od 15.6. do 15.12.2020 so nastanitve izdale 2428 kartic gosta. Zadnja kartica je 

bila izdana 9.0.2020, saj so se 13.10. nastanitve, zaradi ukrepov, ponovno zaprle. 

S kartico ugodnosti Radovljica so gostje pridobili številne brezplačne ugodnosti:  
- Karto pohodnih in kolesarskih poti po Radovljici in okolici 
- Dnevno vozovnico za Hop on – Hop off avtobus (od torka do petka) 
- Vstop v Čebelarski muzej Radovljica, 
- Vstop v Mestni muzej Radovljica, 
- Vstop v Lectarski muzej in delavnico,  
- Vstop v Galerijo Šivčeva hiša 
- Čokoladni kozarček z medico v TIC Radovljica 
- S čebelico po Radovljici, družinska dogodivščina 
 

Imetniki kartice ugodnosti so imeli še dodatne ugodnosti oz. popuste na nekatere storitve:  
- 20% popust za dnevni ali popoldanski vstop v Radovljiški bazen; do 31.8.2020 so 
gostje koristili:   
• 6 x celodnevna vstopnica odrasli 
• 3 x celodnevna vstopnica otroci 
• 8 x popoldanska vstopnica odrasli 



• 8 x popoldanska vstopnica otroci 
- 10% popust na rafting, canyoning in caving pri Canyoning Bled; do 15.12.2020 
nobeden od gostov ni koristil ugodnosti 
- 10% popust na vse storitve pri Tinaraft; do 15.12.2020 je ugodnost koristilo 8 gostov 
- 10% popust za vstop na Blejski grad; 55 gostov je koristilo kartico ugodnosti do 
15.12.2020 
- 10 minut daljša vožnja z blejskim fijakerjem za isto ceno; 2 gosta sta uporabila kartico 
ugodnosti do 15.12.2020 
- 20% popust na igro za odrasle na Adventure Mini Golf Panorama ! 
- 2+1 gratis vožnja Poletno sankališče Straža Bled ! 
- 10% popust na družinsko vstopnico za Pustolovski park Bled (2 odrasla+ 2 otroka) ! 
- 10% popust na vstopnico za Bled The Game Escape Room ! 
- 10% popust za vstopnino v Sotesko Vintgar ! 
 
S kartico ugodnosti so gostje v mesecih julij in avgust imeli na voljo več brezplačnih vodenih 
ogledov:  
- Voden ogled starega mestnega jedra; vsak torek ob 10.00 (98 oseb s kartico gosta) 
- Voden ogled trškega jedra Krope; vsak torek ob 10.00 
- Voden ogled vasi Mošnje z Villo Rustico; vsak četrtek ob 10.00 
- Kratek voden ogled Bazilike Marije Pomagaj Brezje; vsak četrtek ov 12.20 
- Voden ogled Gradu Kamen in pohod po delu Lambergove poti v Begunjah; vsak 
četrtek ob 16.00 
- Voden ogled Bleda- sprehod po jezerski promenadi v starem jedru; vsak ponedeljek 
ob 10.00 
- Voden ogled mestnega jedra Tržič; vsak petek ob 11.20 
- Voden ogled Dovžanove soteske; vsak petek ob 15.50 
 

Poleg ugodnosti v Radovljici, so gostje lahko koristili še ugodnosti drugje v Julijskih Alpah: 
- Bohinj: brezplačni vstop v korita Mostnice in brezplačni prevozi s Shuttle bus, 
brezplačni Hop on Hop off na Pokljuka 
- Dolina Soče: brezplačen vstop v spominsko cerkev na Javorci  
 

Kartica je veljala do 15.12.2020, vendar so se ugodnosti koristile do 13.10.2020, ko se je 

večina dejavnosti v turizmu spet zaprla zaradi ukrepov, povezanih s COVID 19 

Kartico gosta bomo v letu 2021 ponudili tudi v digitalni obliki. Gostje si jo bodo preko 

aplikacije lahko prenesli na telefone in jo uporabljali na izbranih lokacijah za raznovrstna 

doživetja.  

Hkrati bo še vedno na voljo tudi kartica v fizični obliki, za vse uporabnike, ki ne uporabljajo 

pametnih telefonov.  

Zaradi velikega števila slovenskih gostov, smo v letošnjem letu izdali katalog destinacije v 

slovenskem jeziku. Odločitev je bila prava, saj smo v začetku julija smo natisnili slovenski 

katalog v nakladi 2000 izvodov in je že pošel, tako da smo ga že dali v ponatis. 

 



Promocija Radovljice, kot odlične destinacije, se je letos izkazala za uspešno, predvsem pri 

domačih turistih, saj tujci niso mogli potovati. Na to kažejo tudi podatki, za primer dodajamo 

statistiko za mesec september:  

2019 SEPTEMBER GOSTI 
domači 580 
tuji 11.945 
2020 SEPTEMBER GOSTI 
domači 3733 
tuji 2824 
2019 SEPTEMBER NOČITVE 
domači 1091 
tuji 22.370 
2020 SEPTEMBER NOČITVE 
domači 8811 
tuji 7088 
 

Število domačih gostov se je v primerjavi z lanskim septembrom povečalo za 15,54%, kar 

pomeni, da smo dosegli željeni cilj. Se je pa zaradi številnih omejitev na mejah in zaprtih 

držav ter malo letalskih linij, zmanjšalo število tujih gostov, za 23,64%. 

V septembru 2020 je bilo za 15,39% več nočitev domačih gostov in 31,69% manj nočitev tujih 

gostov, v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. 

V prvih osmih mesecih leta je destinacija dosegla 51% delež lanskih nočitev, kar pomeni 

147.387 nočitev. Ta številka je primerljiva s sezono 2015. Slovenski gostje so ustvarili 47.793 

nočitev, kar predstavlja eno tretjino vseh nočitev. Tuji gostje, ki so v preteklih letih ustvarili 

več kot 95% vseh nočitev, so ustvarili trikrat manj nočitev kot lansko leto, slovenski gostje pa 

štirikrat več kot lansko leto. Med tujimi gosti so bili na prvem mestu Nemci, sledili so 

Nizozemci. 

-- 

JZTK Radovljica je 17. marca 2020 objavil razpis za društva, katerega namen je 

sofinanciranje tradicionalnih prireditev, ki jih izvajajo društva na območju občine Radovljica. 

V razpisu je na voljo 11.000€, predmet razpisa pa je sofinanciranje tradicionalnih prireditev, 

ki jih izvajajo društva s sedežem v občini Radovljica. To so prireditve: O kresi se dan obesi na 

Gradu Kamen, Dnevi večno mladih fantov, Festival pihalnih orkestrov, Venerina pot na 

Pustem gradu in Langusovi dnevi. 

-- 

Javni zavod Turizem in kultura Radovljica se je prijavil na prvi rok Javnega razpisa za 

sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v 

Sloveniji v letu 2020. Razpisni rok in pogoji ter vsebina, se je zaradi situacije s COVID 19 

nekajkrat spremenila, tako daje bil zadnji razpis objavljen v začetku meseca aprila.  

Kot vodilna turistična destinacija v makro destinaciji Alpska Slovenija je Radovljica 

upravičena do največ 40 000€ pridobljenih sredstev. In na razpis smo prijavili aktivnosti 

promocije v tem znesku, za promocijo od januarja 2020 do vključno decembra 2020.  



Znesek predstavlja 80% financiranje posameznih aktivnosti, tako da 20% zavod financira 

samostojno. Radovljica je na razpisu, na katerega se je prijavila v prvem roku, do  24.4.2020. 

Na razpisu smo uspeli, dosegli 100% točk in tako pridobili 40 000€ sredstev, ki jih je potrebno 

do konca leta počrpati iz razpisnega sklada. 

--- 

V juliju in avgustu smo aktivno pristopili k promociji srednjeveškega dneva (Venerina pot), ki 

ga organizira Turistično društvo Radovljica  

 

In k promociji Festivala Radovljica 

 



 

Oba dogodka sta na trg privabila številne goste, tako domače kot tuje.  

-- 

 

V septembru se je odvijal Festival gledališča Kropa, ki smo ga ravno tako promocijsko 

podprli in v TIC Radovljica celo prodajali vstopnice, tako kot za Festival Radovljica:  

 

 

Še predno so v oktobru spet zaprli občine, gostilne in turistične nastanitve, smo aktivno 

oglaševali jesen v Radovljici, spet v sodelovanju z nastanitvami in pripravili pakete: 

https://www.radolca.si/sl/z-vavcerji-na-pocitnice-v-radovljico-gorenjska 

 Ko pa so se zaprle, smo takoj pristopili k pomoči z objavami za čas zaprtja:  

https://www.radolca.si/sl/novice/aktualni-odpiralni-casi-muzejev-in-galerij 

In jih osveževali tudi naprej, v mesecu novembru in decembru: 

https://www.radolca.si/sl/novice/aktualne-informacije-v-zvezi-z-ukrepi-covid 

-- 

 

 

 

https://www.radolca.si/sl/z-vavcerji-na-pocitnice-v-radovljico-gorenjska
https://www.radolca.si/sl/novice/aktualni-odpiralni-casi-muzejev-in-galerij
https://www.radolca.si/sl/novice/aktualne-informacije-v-zvezi-z-ukrepi-covid


Prav zato, ker so se mej spet zaprle in ker smo lahko ostajali samo v svojem okolju, smo v 

oktobru lansirali še Radoški izziv. Izziv ima 10 nalog. 3 naloge lahko opravite doma, za ostale 

se morate podati na izlet po občini Radovljica. Kam točno v občini se boste odpravili, 

prepuščamo vam, pomembno je, da izlet vsebuje točke izziva.Sodelujete lahko v bitki za 

otroške ali odrasle nagrade. Ko opravite vse naloge, izpolnjen Radolški izziv posredujte na TIC 

Radovljica, mi pa bomo v vsaki kategoriji podelili nagrade. Izziv poteka med 24. oktobrom 

2020 in 28. februarjem 2021. Do 15.12. si je izziv naložilo še 1.304 oseb.  

 

--- 

Na področju kulinarike smo v septembru še promovirali projekt Okusi Radol'ce, ki bi se 

moral odvijati v mesecu novembru. Pripravili smo edinstveni koncept za otvoritveni 

dogodek, ki bi potekal v petek 30. oktobra in na katerem bi v program vključili kulturne 

ustanove in mestno jedro ter lokalne dobavitelje in proizvajalce, letos tudi Demeter kmetije 

in radovljiški šolski Demeter vrt. Hkrati smo pri pripravi upoštevali vse vidike varnosti in 

navodil in usmeritev NIJZ.  

Sredi oktobra smo dogodek odpovedali oz. prestavili na čas, ko se bo situacija umirila. V tem 

času smo se povezali z gostinci, ne le tistimi, združenimi v Okuse Radol'ce, ampak tudi z 

ostalimi gostinci in dobavitelji ter izpeljali promocijo njihove ponudbe ter možnost dostave in 

prevzema njihovih izdelkov. Hkrati smo torej pripravili seznam gostiln in restavracij v občini, 

ki niso v vključene v projekt Okusi Radol'ce. V času, ko so gostilne zaprte promoviramo 

ponudbo vseh (https://www.radolca.si/novice/ponudbe-okusov-radolce-v-casu-zaprtja-

obratov ). Dokler bodo gostilne in lokali zaprti, bomo to promocijo nadaljevali. V decembru 

smo Okuse Radol'ce promovirali tudi s spletno kampanjo na družabnih omrežjih in spletni 

strani www.radolca.si  

Tako smo pripravili 3 video vsebine, ki smo jih lansirali pred prazniki v decembru. Najprej z 

pripravo prazničnega menija v Gostišču Draga:  

http://www.radolca.si/


https://youtu.be/4Zj3Jt7DNq8 (film je dosegel 2.025 oseb, zaznanih je bilo 93 dejavnosti, 25 

všečkov in 3 delitve) 

Potem še s filmom peke kruha v krušni peči, ki smo ga posneli v Gostišču Tulipan:  

https://youtu.be/cWWtvaRotDw (objava je dosegla 10.144 oseb, 1.157 dejavnosti, 136 

všečkov, 10 komentarjev in 36 delitev) 

Med novoletnimi prazniki pa še s pripravo sirovih štrukljev, specialitete Gostilne Lectar:  

https://youtu.be/tYQ7zefjA4I (film je dosegel 10.615 oseb, zaznanih je bilo 1.484 dejavnosti, 

135 všečkov, 17 komentarjev in 31 delitev) 

--- 

V december bi v normalnih razmerah morali vstopiti z zaključnim dogodkom Okusov 

Radol'ce in prižigom prazničnih luči. Zaradi ukrepov smo Okuse Radol'ce premaknili na 

kasnejši datum, luči pa smo prižgali virtualno.  

Seveda pa je Radovljica decembra obiskovalcem ponudila tudi bogato okrasitev. Naravnemu 

smrečju, ki je osnova celotne okrasitve mesta, smo letos dodali pletenje iz vrbja. Pletarstvo 

ima v Radovljici močne korenine, saj je bila državna pletarska šola leta 1908 ustanovljena 

prav v Radovljiški graščini. Tam je delovala vse do leta 1935, kasneje in vse do danes pa obrt 

ohranjajo sicer maloštevilni mojstri te obrti. Eden izmed zadnjih je bil Radovljičan Marjan 

Golmajer. In pri njem je svoje znanje pletenja iz šibja in vrbja pridobila tudi Tanja Legat, ki je 

izdelala vse pletene krogle za okras mesta. Letošnjo čudovito decembrsko podobo Radovljice 

so tako zasnovale Natalija Černe iz TIC Radovljica, Tanja Legat ter floristka Sabina Šegula.  

 

https://youtu.be/4Zj3Jt7DNq8
https://youtu.be/cWWtvaRotDw
https://youtu.be/tYQ7zefjA4I


Seveda smo vsemu zelenju, vrbju in že tradicionalni smreki, ki bo krasila Linhartov trg, dodali 

tudi praznične luči. Letos smo z lučmi okrasili še grajski park, kjer osvetljujejo magičen gabrov 

drevored, na Linhartov trg pa smo dodali nekaj osvetljenih pletenih krogel, ki v mestnem 

jedru pričarajo še več prazničnega vzdušja.  

Z lokalnimi uličnimi umetniki Čupakabro smo pripravili scenarij in posneli video, ki smo ga 

1.12. ob 17. uri predvajali na Facebook strani @Visit Radolca ter na spletni strani 

www.radolca.si, kjer si ga je še vedno mogoče ogledati.  

Video https://youtu.be/MOmVWqq7UE0 je dosegel 7.622 obiskovalcev, 1.669 dejavnosti, 

235 všečkov, 42 komentarjev in 26 delitev.  

Decembra smo pripravili še novo dogodivščino POTEP K VILINSKEMU DREVESU 

Decembrsko dogodivščino po mestu, ki se je v vseh letih izkazala za uspešno, smo letos 

nekoliko spremenili in dogradili. Poimenovali smo jo Potep k vilinskemu drevesu, družinam 

pa nudi edinstven potep po mestu z zanimivimi nalogami. 

 

 

 

 

 



Še en nov projekt smo zagnali v decembru. Pripravili smo blog o idejah za decembrska darila: 

ideje iz lokalnega okolja, kjer ustvarja ogromno rokodelcev: 

https://www.radolca.si/sl/blog/lokalne-ideje-za-bozicno-novoletna-darila 

Radol'ca je bila od nekdaj dežela ustvarjalnih ljudi. S ponosom lahko zatrdimo, da Radovljica 

z okolico to ostaja tudi danes. Pobrskali smo po spletu ter poiskali ustvarjalce, umetnike in 

rokodelce, ki s srcem, dušo ter mladostno zagnanostjo ustvarjajo izjemne izdelke, ki so ravno 

pravšnja darila za božič in novo leto.  

 

https://www.radolca.si/sl/blog/lokalne-ideje-za-bozicno-novoletna-darila

