
BLEJSKI GRAD IN SLADKA RADOVLJICA 

Čeprav bi bilo jutro, na »veliki« petek, 19. 4. 2019, bolj primerno za jutranji 

daljši dremež, smo se člani Kluba Maksa Perca Maribor že zgodaj 

odpravili na izlet. Jutro je bilo hladno, a se je na obzorju še kazalo sonce. 

O muhavosti aprilskega vremena ni bilo ne duha ne sluha. Pogled na 

barvito naravo nas je predramil, pozabili smo na jutranjo in pomladansko 

utrujenost. Vse okoli nas je izžarevalo življenje in tudi mi smo našli navdih 

za nova spoznavanja lepot naše domovine. Podali smo se na Gorenjsko. 

 

Pot nas je najprej vodila na Blejski grad, ki stoji na mogočni strmi skali in 

se dviga 130 m nad jezerom. Jasno in sončno vreme nam je s teras gradu 

omogočalo izreden razgled na jezero z romantičnim otokom in cerkvijo. To 

je tista blejska značilnost, po kateri je postala prepoznavna doma in v 

svetu.  

Na spodnji terasi gradu smo si ogledali tiskarno, galerijo Stolp in grajski 

čebelnjak. Na srednji terasi smo vstopili v vinsko klet, na zgornji terasi pa 

nas je poleg kapele in grajske kovačnice, najbolj zanimala potomka stare 

trte z Lenta. Leta 2011 so tu zasadili njen cepič. Raste na najvišji 

nadmorski višini v Sloveniji, in sicer na 599 m.n.v. 14. 3. 2019 je mariborski 

viničar opravil rez trte na gradu, ki že poganja prve liste. Ponosno smo se 

fotografirali ob njej. 



 

Zatem smo se sprehodili še ob jezeru ter si ogledali trg Bleda. Privoščili 

smo si počitek in pijačo, nekateri pa niso želeli izpustiti priložnosti, da ne 

bi poskusili kvaliteto blejske rezine. 

 



Naš naslednji cilj je bil obisk domače lekarne – Arcnija v Radovljici. Tam 

nas je pričakal bivši predsednik našega kluba, danes pa zastopnik podjetja 

Arcnija, Franc Krapše. Seznanjeni smo bili s številnimi hranilnimi dopolnili 

oziroma domačimi zdravili ter dobili nasvete glede težav z zdravjem. 

Prepričali smo se, da »za vsako bolezen rožca raste« in da je to res 

prijazna domača lekarna, kamor bomo zaradi koristnih nasvetov še 

večkrat vstopili. Ponujajo namreč le najboljše ter stavijo na bogastvo, ki ga 

ponuja narava. 

  

Vzeli smo si čas še za sprehod skozi staro mestno jedro Radovljice. 

Radovljica je znana kot prestolnica čebelarstva in čokolade. Je najbolj 

»sladko« mesto v Slovenji, saj vsako leto pripravijo festival čokolade.  

Zgodovinski mestni trg ponuja na ogled številne skrbno obnovljene hiše, 

na trgu pa domuje tudi zgodovinski in čebelarski muzej. Ustavili smo se v 

lectarski delavnici, kjer smo prisostvovali nastajanju lectarskih izdelkov, ki 

so pomemben del slovenske kulturne dediščine.  

  

Pozorno pa smo prisluhnili tudi vodniku, ki nam je predstavil dolgoletno 

družinsko tradicijo lectarstva. Izdelki iz lecta so primerni za darila ob 

različnih priložnostih, zato so jih naši člani tudi pridno kupovali za darila in 

kot spominke za domov. 



V prijetni starinsko opremljeni gostilni so nas postregli s tradicionalnimi 

domačimi jedmi. Ko nam je lastnik lokala, skupaj s svojimi družinskimi 

člani, pripravil še bogat glasbeni vložek, pa smo začutili udobje in prijetno 

domače vzdušje, ki nas je popeljalo v stare čase.  

  

Začutili smo, da gostilna skrbi za tradicijo in ohranja slovensko kulturo, 

tako da mladi ne bi pozabili in da bi se naše generacije še dolgo 

spominjale. 

 

A vsak začetek ima tudi svoj konec, pa če je še tako lep. Zato smo se 

podali nazaj proti domu. Vmes smo se še enkrat ustavili in se odžejali in 

že nas je pot pripeljala nazaj v naš Maribor, v mesto, kjer raste najstarejša 

trta na svetu.  
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