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TR GO VI NA Z ME TR SKIM BLA GOM
Alp ska 37, Les ce, 
tel.: 04/531-87-57

Delovni čas od 8.00 - 19.00, sobota 8.00 -12.00

Nudimo vam pestro izbiro:
• bombažev • viskoze • lanu • jerseyja   

• blaga za svečane priložnosti

• Poleg naštetega vas čaka velika izbira  
podlog, zadrg, sukancev, gumbov in ostale  

pozamenterije.
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Simon Šubic

Lesce – Policisti letos beleži
jo povečano število ropov na 
območju občine Radovljica. 
Obravnavali so jih namreč 
že pet, zadnja dva sta se 25. 
februarja in 10. marca zgo
dila v Lescah. Že pred tem 
so neznani storilci oropali 
prodajalne v Mošnjah, na 
Posavcu in v Lescah.
Petindvajsetega februarja je 
prišlo do ropa v pekarni Ma
gušar v Lescah. Bil je pone
deljek, prvi delovni dan v 
tednu. Opoldne je neznani 
moški pristopil do prodajal
ke in zahteval denar, pri tem 
pa ji zagrozil, da ima pri 
sebi injekcijo s kislino. Pro
dajalka je zbežala iz pekar
ne, ropar pa je hitro pograbil 
prenosno blagajno črne bar
ve in zbežal v neznano. Sto
rilec je bil po opisu prodajal
ke visok 180 centimetrov, 
oblečen je bil v siv plašč, ki 
mu je segal do kolen. Na 
glavi je nosil sivo pleteno 
kapo, obraz pa je imel pokrit 
s sivim šalom.
Zadnji rop se je zgodil 10. 
marca. Tokrat je bila nedelja 
in neznani moški je okoli 
11.50 vstopil v slaščičarno Je
žek v Lescah. V roki je imel 
manjšo sekiro, s katero je 
zapretil natakarici, nato je iz 

blagajne vzel dnevni izkupi
ček, potem pa zbežal v ne
znano smer. Ropar naj bi bil 
star okoli trideset let, je moč
nejše postave in visok pribli
žno 190 centimetrov. Oble
čen je bil v črna oblačila, na 
glavi pa je imel črno kapo.
Policisti prosijo vse priče in 
druge, ki bi karkoli vedeli 
povedati o obeh ropih ali 
storilcih, naj pokličejo na 
anonimno telefonsko števil
ko policije 080 1200, inter
vencijsko št. 113 ali na števil
ko Policijske postaje Radov
ljica 04/537 7800.
Za preiskavo ropov je zelo 
pomembno, da si žrtev ropa 
čim bolje zapomni podrob
nosti, česar pa se zavedajo 
tudi storilci, zato se v večini 
primerov maskirajo, si za
krijejo obraze in podobno, 
opozarja policija. »Noben 
denar ni vreden toliko kot 
človeško življenje,« ob tem 
poudarja Boštjan Lindav, 
vodja sektorja kriminalistič
ne policije na Policijski 
upravi Kranj, ki žrtvam ro
pov svetuje, naj se roparjem 
ne postavljajo po robu. Raje 
naj s kričanjem ali poziva
njem na pomoč čim prej 
pritegnejo pozornost mimo
idočih, ki si bodo morda za
pomnili kakšno pomembno 
podrobnost.

Roparji aktivni  
v Lescah

V zadnjih treh tednih sta v Lescah neznana 
storilca oropala pekarno in slaščičarno. 

V Lescah so oropali pekarno Magušar in slaščičarno Ježek.

Kaja Beton

V Kamni Gorici se je prire
ditev začela ob 17.30, v Kro
pi pol ure kasneje, povsod 
pa so bili organizatorji z 
obiskom zelo zadovoljni. 
Tudi letos se je namreč tako 
v Kropi kot v Kamni Gorici 
zbralo veliko število obisko
valcev iz vse Gorenjske, kar 
nekaj družin pa je prišlo 

tudi iz Ljubljane in okolice. 
V obeh krajih so se priredi
tve udeležili tudi učenci iz 
evropskih držav, ki so preko 
projekta Comenius ravno v 
tem tednu gostovali na 
osnovni šoli Lipnica. Sku
paj so organizatorji našteli 
več kot 300 barčic, ki so ve
dno znova zanimive in iz
virne. V Kropi so letos na
gradili tri barčice, med nji

mi najbolj kroparsko, naj
bolj gorenjsko in najlepšo. 
V Kamni Gorici, kjer temo 
nagrajevanja vsako leto 
spremenijo in predhodno 
sporočijo domačinom, so 
letos nagradili najbolj po
mladno barčico.
Pri organizaciji prireditve, 
ki jo v Kropi organizira turi
stično društvo, v Kamni Go
rici pa kulturno društvo v 

sodelovanju s krajevno sku
pnostjo, vsako leto sodeluje 
precej prostovoljcev. Prav 
njim gre s strani organiza
torjev zahvala za uspešno 
izvedeno prireditev. Pohvali
ti pa je treba tudi vse otroke, 
ki vsako leto znova izdelajo 
svoje barčice, k čemur jih 
spodbujajo ne le starši, am
pak tudi vzgojitelji v vrtcih v 
Kropi in Kamni Gorici.

V Kropi in Kamni Gorici 
z barčicami v pomlad
Številne barčice so na predvečer sv. Gregorja s prižganimi svečkami pozdravile pomlad na bajerju 
nekdanje fužine v Kropi in v vodnem kanalu v starem vaškem jedru Kamne Gorice.

V Kropi se je ob bajerju nekdanje spodnje fužine zbralo veliko obiskovalcev. / Foto: Gorazd Kavčič

V Kamni Gorici so barčice spuščali po potoku v starem 
vaškem jedru. /Foto: Gorazd Kavčič

Barčice so nekoč predstavljale predvsem hišice in cerkvice, 
danes pa so med njimi številne izvirne umetnine. 

Z barčicami v Kropi in Kamni Gorici vsako leto pozdravijo 
prihod pomladi. / Foto: Gorazd Kavčič

Valdemar, Catharina in Albert s Danskega v Kamni Gorici  
/ Foto: Kaja Beton
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