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Iščemo vroče IDEJE za družbeno
odgovorno podjetništvo.

PREDSTAVITEV – 11. 3. 2015
    • ob 10.00 v Hiši sreče na Jesenicah

    • ob 13.00 na Ljudski univerzi Radovljica
    • ob 16.00 na Ljudski univerzi Tržič

    • ob 18.00 v bivši trgovski šoli v Kranju

NATEČAJ –  od 2. 3. do 29. 3. 2015
START UP VIKEND –  od 20. 3. do 22. 3. 2015
ŠOLA PODJETNIŠTVA – od 7. 4. do 7. 5. 2015

Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL je iniciativa Javnega zavoda Cene Štupar - Centar za izobraževanje Ljubljana ter zavoda Uspešen podjetnik.

d.d.
STRUGARSTVO 

PETER TORKAR s.p.

www.ferfl.si
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Urška Gluščič

Objekte, s katerimi je Kralje-
vina Jugoslavija pred drugo 
svetovno vojno začela utrje-
vati svoje meje in jih je 
nameravala uporabiti za 
obrambo, danes poznamo 
pod imenom Rupnikova 
linija. V občini Radovljica in 
njeni okolici so ohranjeni 
ter veljajo za spomenike kul-
turne in tehniške dediščine. 
V okviru muzejskega večera 
sta projekt Rupnikova linija 
na območju občine Radovlji-
ca predstavila Aleš Žlebnik 
in Maj Juvanec.
Del Rupnikove linije poteka 
preko Jelovice, Radovljice do 
Begunj. Objekti na tem 
območju niso doživeli »voj-
nega krsta«, saj so bili pred-
hodno zapuščeni. Majhni, 
večji in raznovrstnih tipov na 
svojih mestih stojijo še 
danes. Na omenjenem odse-
ku linije je trenutno najde-
nih okoli 50 utrdbenih objek-
tov. Nekateri stojijo na vidnih 
mestih, ki jih vsakodnevno 
prečka veliko ljudi, spet dru-
gi pa so bolj »skriti« in posle-
dično manj poznani. Ohran-
jeni so na Obli gorici, ob 
Volčjem hribu, pod starim 
delom mesta Radovljica, pro-
ti Lancovem, nad Begunjami 
¼  Nekaj jih je bilo poruše-
nih, spet drugi so ohranjeni 

v slabem stanju, kar nekaj pa 
jih še vedno stoji v relativno 
ohranjeni obliki. Gre za 
masivne objekte, za katere so 
značilne strelne line. Grajeni 
so bili dvonadstropno, saj je 
bil spodnji del namenjen kot 
bivalni prostor za vojake.

»Problem naše linije je v 
tem, da jo delno poznajo 
večinoma le domačini, ki so 
se oz. se vsakodnevno sreču-
jejo z njenimi ostanki, med-
tem ko pa širša skupnost 
tega dela, recimo mu tudi 
sive lise Rupnikove linije, 

ne pozna. Zato sva predsta-
vitev pripravila tudi z name-
nom, da morda dobiva še 
kakšno novo informacijo. 
Morda celo stik s še kakim 
živečim posameznikom, ki 
se je takrat verjetno bolj 
igral okoli teh delovišč ali 
objektov ...« je povedal Aleš 
Žlebnik. Projekt torej še ni 
zaključen, saj so avtorji pre-
pričani, da obstaja še nekaj 
tovrstnih objektov, ki jih še 
niso našli, zato bodo veseli 
kakršnekoli informacije.
Občina Radovljica je začela 
identifikacijo teh objektov 
na svojem območju kot prvi 
korak v procesu razmisleka, 
kako upravljati našo skupno 
dediščino.

Rupnikova linija  
v radovljiški občini
V občini Radovljica in njeni okolici je zabeleženih okoli 50 utrdbenih objektov iz t. i. Rupnikove linije. 
Ohranjeni veljajo za spomenike kulturne in tehniške dediščine. V okviru muzejskega večera sta 
projekt Rupnikova linija na območju občine Radovljica predstavila Aleš Žlebnik in Maj Juvanec.

Stolpični bunker ob Cankarjevi ulici v Radovljici / Foto: Gorazd Kavčič

Kaja Beton

V Kropi, kjer bodo pisane 
otroške hišice plule po bajer-
ju, letos ne pripravljajo 
posebnih novosti. Tudi 
tokrat bodo med barčicami 
izbrali najlepšo in najbolj 
kroparsko. Barčice bodo pri-
čeli vpisovati ob 17.30 na 
parkirišču nasproti bajerja, v 
vodo pa jih bodo spustili ob 
18. uri.

V Kamni Gorici se bodo 
letos prireditvi pridružili 
tudi člani Fundacije za raz-
voj Lipniške doline in usta-
nova Kultura-natura. Ob 17. 
uri ob Šparovčevi kovačnici 
pripravljajo tematsko foto-
grafsko razstavo in predsta-
vitev projekta Mladi – skrb-
niki dediščine. Sledilo bo 
kovaje žebljev, ki se bo 
nadaljevalo tudi ob spuščaju 
barčic od 18. ure dalje. 

Gregorjevo v Kropi 
in Kamni Gorici
Tudi letos Turistično društvo Kropa in Kulturno 
turistično društvo Kamna Gorica pripravljata 
tradicionalno prireditev spuščanja barčic. Po stari 
kovaški tradiciji bodo 11. marca zvečer v obeh 
krajih otroci v vodo vrgli luč, torej barčice, ki ih 
bodo osvetljevale svečke.

V mali dvorani Kulturnega doma v Kropi bo v petek, 6. 
marca, ob 16. uri za vse tiste, ki bi želeli pomoč in družbo 
pri ustvarjanju, delavnica z naslovom Ustvarimo barčico. 

Marjana Ahačič

Marca tudi na Gorenjskem 
začenjajo natečaj za za vro-
če, družbeno odgovorne, 
podjetniške ideje FERFL 
GORENJSKA. "Zbirali 
bomo ideje, ki jih bodo posa-
mezniki ali ekipe izpopol-
njevale tudi na start-up 
vikendu v marcu. V aprilu 
bo šest ekip dobilo prilož-
nost, da se udeležijo šole 
družbeno odgovornega pod-
jetništva, kjer bodo pridobili 
celovita podjetniška znanja 
in veščine. V zadnji fazi pro-
jekta bomo dve najboljši 
podjetniški ideji tudi nagra-
dili in ju na poti k uresničitvi 
podprli z vključitvijo v social-
no podjetniški inkubator," 
idejo pojasnjuje Mateja Roz-
man Amon, direktorica 
Ljudske univerze Radovljica, 
kjer bodo prihodnjo sredo, 
11. marca, ob 13. uri projekt 
tudi natančno predstavili.
Kot obljublja Rozman 
Amonova, bodo udeležen-

ci na enem mestu pridobili 
tako kvalitetno znanje, 
vrhunsko mentorstvo kot 
tudi dostop do finančnih 
virov in osnovne infrastru-
kture, ki je potrebna za 
začetek posla. "Podprli 
bomo posameznike in ini-
ciative, ki imajo dobre 
podjetniške ideje, vendar 
so zaradi njihove »maj-
hnosti«,  »lokalnost i«, 
»nizke finančne donosno-
sti« spregledane v obstoje-
čem podjetniškem podpor-
nem okolju. Natečaj je 
odprt za vse generacije, 
posameznike in skupine, 
ki v sebi nosijo vizijo in 
gojijo dobre ideje."
Začetnika projekta Ferfl sta 
bila Javni zavod Cene Štu-
par – Center za izobraževa-
nje Ljubljana – in zavod 
Uspešen podjetnik. Projekt 
bodo tokrat prvič izvajali 
tudi na Gorenjskem, kjer ga 
vodita Ljudska univerza 
Radovljica in Ljudska uni-
verza Tržič. 

Podpora najboljšim 
podjetniškim idejam

Rupnikova linija ali Rupnikova črta je sistem 
utrdb, ki jih je pred drugo svetovno vojno kot 
obrambo pred italijanskim napadom začela 
graditi Kraljevina Jugoslavija na ozemlju 
zahodne Slovenije. Ime je dobila po 
jugoslovanskem generalu slovenskega rodu 
Leonu Rupniku, ki je po celotni tedanji državi 
vodil gradnjo teh obrambnih položajev.
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