
Zlata kolajna za
gasilke
Begunjske gasilke so na
gasilski olimpijadi v češki
Ostravi osvojile prvo mesto. 
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KRAJEVNE NOVICE KULTURA VARNOST ZANIMIVOST

Krajevni praznik 
v Lescah
Tudi tokrat so praznovali s
številnimi prireditvami. Pred-
sednik KS Zlatko Kavčič kri-
tično o dogajanju v prostoru.

Odprta vrata La Casa
de Kamna
"Tu so se nama uresničile sa-
nje," pravi Ana Cecilia Prenz
de Kopušar, glasnica južnoa-
meriške kulture.
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Poletje na 
Linhartovem trgu 
Dobra programska vizija po-
klicnega glasbenika Anžeta
Langusa Petrovića.

Turizem je ključnega
pomena za občino

Ob občinskem prazniku smo se z 
županom Jankom Sebastijanom
Stuškom pogovarjali o aktualnih 
problemih v občini in načrtih za naprej.
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Marjana Ahačič

Kropa - Novi prostori na
skupni površini 187 kvadrat-
nih metrov obsegajo lekarno
ter ambulanto s čakalnico,
prevezovalnico, izolirnico,
sestrsko sobo, zdravniško
sobo, prostor za kužne od-
padke, arhiv, skupno čajno
kuhinjo z garderobo ter stra-
nišča. 
Ambulanta je v Kropi do leta
1995 delovala v okviru teda-
nje tovarne Plamen Kropa.
Po stečaju Plamena je seda-
nje prostore pridobila Obči-
na in jih v letih 1994 in
1995 prenovila v zdravstve-
no postajo z lekarno. Preno-
va zdravstvene postaje, ki se
sedaj iz neprimernih prosto-
rov v prvem nadstropju seli
v precej lažje dostopno pri-
tličje, se je pričela pred dve-
ma letoma. Investicijo v

vrednosti 415 tisoč evrov
vodi Občina Radovljica, s po
dvajsetodstotnimi deleži pa
sta jo sofinancirala še
Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske in Gorenjske lekarne.
Ob tem sta OZG Kranj in
Gorenjske lekarne samo-
stojno financirala opremo v
vrednosti 83 tisoč evrov. 
V izpraznjenem prvem nad-
stropju in mansardi stavbe
občina načrtuje ureditev šti-
rih neprofitnih stanovanj.
Trenutno je v izdelavi pro-
jektna dokumentacija zanje,
začetek gradnje je predvi-
den še za letošnjo jesen. Sta-
novanja bodo financirana iz
občinskega proračuna - letos
je z rebalansom proračuna
zanje zagotovljenih 150 ti-
soč evrov, v letu 2010 pa 170
tisoč evrov - zaključek grad-
nje pa je predviden za pri-
hodnje leto. 

Nova Zdravstvena
postaja Kropa

Zdravnik bo v pritličju precej lažje dostopen, 
v prvem nadstropju že prihodnje leto štiri
stanovanja.

Marjana Ahačič 

Radovljica - Z bogatimi uvo-
dnim prireditvami ob začet-
ku 27. Festivala Radovljica
2009 in srečanjem mest na
Venerini poti se je prvo ne-
deljo v avgustu pričelo praz-
novanje Radovljiškega ob-
činskega praznika. Že dan
za tem, v ponedeljek, so v
Kropi odprli prenovljeno
zdravstveno postajo in v to-
rek novo sončno elektrarno
na Centralni čistilni napravi
Komunale Radovljica. Osred-
nja slovesnost, ki jo občina
Radovljica praznuje v spo-
min na ustanovitev Cankar-
jevega bataljona na Vodiški
planini, pa je bila v sredo
zvečer na Linhartovem trgu
v Radovljici. Župan Janko
Sebastijan Stušek je podelil
priznanja letošnjim občin-
skim nagrajencem: veliko
plaketo Občine Radovljica
je tokrat prejel Janez Romih
za življenjsko delo v zdrav-
stvu, posebej na področju
psihiatrije, plakete Občine
Radovljica pa Dolfe Vojsk
za razvoj in promocijo smu-
či Elan ter vzpon tovarne
Elan Begunje, Frido Sku-
mavc ob 70-letnici za delo z
mladimi na področju nogo-
meta in Matija Markelj za

dolgoletno delo na politič-
nih ter družbenih podro-
čjih. Pečat občine je šel to-
krat v roke športnega druš-
tva Podnart - za uveljavitev
in razvoj športa v Lipniški
dolini, medalje občine pa so
prejeli Dora in Franc Oblak
za organizacijo mednarod-

nega lokostrelskega turnirja
na Venerini poti na gradu
Kamen, Franc Poljanc za
uveljavitev namiznega teni-
sa kot prepoznavne športne
panoge v občini in širše,
Gasilska zveza Občine Ra-
dovljica za aktivno vključe-
vanje in udeležbo na inter-

vencijah, pri reševanju živ-
ljenj ter preprečevanju ško-
de na premoženju in člani-
ce PGD Begunje, ki so na
gasilski olimpijadi v Ostravi
julija letos osvojile 1. mesto
v svoji kategoriji.

Osrednjo slovesnost, na kateri je župan podelil občinska priznanja, so letos pripravili pred
prenovljenim pročeljem radovljiške graščine./ Foto: Gorazd Kavčič

Sončna energija za
čistilno napravo

Nova fotovoltaična elektrarna 
bo zagotavljala tretjino energije, 
potrebne za delovanje čistilne
naprave.
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Praznično pred
novim pročeljem
Osrednjo prireditev ob občinskem prazniku so v Radovljici tokrat pripravili pred prenovljenim
graščinskim pročeljem.
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Trak pred prostori nove zdravstvene postaje v Kropi so 
ob županu Janko S. Stušku prerezali Jože Veternik, direktor
osnovnega zdravstva Gorenjske, direktorica Gorenjskih 
lekarn Romana Rakovec in zdravnica Marta Ropret.
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