LETALIŠČE KLEŽNIK
Začetki
Prvo vzletišče v Lescah. Prva letala na gorenjskem nebu so se pojavila v jesenskim
mesecih leta 1917, ko je avstro-ogrska vojska v sodelovanju z nemško zaveznico
pripravljala na soški fronti 12. ofenzivo, v kateri so predvideli tudi uporabo letal. Za to
je bilo za koncentracijo letal urejenih več vzletišč: med njimi tudi na Bledu in v
Lescah. V Radovljici, je po pripovedi Janeza Mraka, frizerskega mojstra iz Radovljice,
ljubitelja letalstva in člana nekdanjega Aerokluba Radovljica, je avstro-ogrska vojska
uredila vzletišče na travnikih južno od sedanje magistralne ceste Kranj-Jesenice. Tu
so bila v šotorskih lopah - hangarjih nemška in avstrijska letala. Steza vzletišča se je
raztezala se je raztezala približno do sedanje Letališke ulice v Lescah po travnikih v
smeri sedanja Valvazorjeve ulice in naselja Na trati mimo Volčjega hriba. Gospod
Mrak se je živo spominjal nesreče letala, katere očividec je bil. Letalo je takoj po
vzletu strmoglavilo v bližini volčjega hriba. Na vzletišču v Lescah so bila letala do
preboja soške fronte, potem so odletela in se niso več vrnila.
Vir: Letalstvo na Gorenjskem in ALC Lesce (avtor France Primožič)
Op.: V tej knjigi je napisana vsa zgodovina ALC Lesce, zato je ne bomo ponavljali.
Na teh straneh bomo objavili predvsem časopisne članke po drugi svetovni vojni.

Karta letališča »Kležnik«, 1944
Vir: Partizanska kartografija

Prvo svetovno prvenstvo v padalstvu

Plakat in znamka 1. SP v padalstvu, 1951
Vir: dlib (NUK) in Leški zbornik

Žig in poštni žig 1. SP v padalstvu, 1951
Vir: e-bay

Planiranja na letališču. Letališče pri Radovljici bodo pričeli planirati. Uredili ga bodo
tako, da bo usposobljeno za mednarodni letalski promet. Prihodnje leto, ko bodo
zgrajeni novi hangerji, bodo odprli letalsko šolo za motorne in jadralne pilote. To bo
velika pridobitev za pospeševanje turizma v Gorenjskem kotu.
Vir: Glas Gorenjske, 5. 12. 1953

Reka – Lesce – Koper, nova proga JAT / Konec maja bo slovesno otvorjeno
novo letališče v Lescah – Velik letalski miting ob otvoritvi. Pred nekaj dnevi je
bila na Bledu konferenca predstavnikov letalskega centra v Lescah, ki so se je
udeležili tudi komandant Jugoslovanskega vojnega letalstva, generalni polkovnik
Zdenko Ulepić, direktor Uprave civilnega letalstva Batrič Jovanović in predsednik
Letalske zveze Jugoslavije, polk. Braco.
Na konferenci so razpravljali o otvoritvi novega letališča v Lescah, ki bo združeno z
Dnevom Jugoslovanskega vojnega letalstva in obletnico obstoja Letalske zveze
Jugoslavije. Na konferenci so se odločili, naj bi bila otvoritev 30. maja. Ob tej priliki bo
v Lescah velik letalski miting s sodelovanjem vseh enot letalstva, vključno reaktivnih
letal in helikopterjev. Prav tako bodo na mitingu sodelovale tudi padalske enote.
Toliko na kratko o mitingu, o katerem bomo še poročali.
Važneje je, da bo z otvoritvijo letališča v Lescah vzpostavljena nova letalska proga
JAT Reka-Lesce; ko bo pa urejeno letališče v Kopru, bomo dobili letalsko zvezo tudi
s Koprom. Nedvomno bo nova letalska zveza veliko pripomogla k razširjenju in dvigu
turizma na Gorenjskem, zlasti na Bledu. To toliko bolj, ker bodo na leškem letališču
uvedli tudi aero-taksi, t. j. letala, ki bodo prevažala potnike, goste in turiste po njihovi
želji. To je pri nas nekaj novega, v drugih deželah imajo pa to prevozno službo že
dobro organizirano in je odličen pripomoček pri širjenju turizma. Uprava za civilni
promet bo dala na razpolago ljudi, ki bodo skrbeli za letalsko službo, meteorološko
službo in radio zvezo.
Zelo verjetno je, da bodo na leškem letališču lahko pristajala tudi tuja letala, vendar
bo za to treba še urediti tako imenovane zračne kanale, po katerih bodo smela letati
ta letala. Na ta način bodo skušali privabiti na Bled čim več gostov iz naše domovine,
pa tudi iz tujine.
Seveda prvo leto obisk na letališču ne bo posebno velik, v prihodnjih letih pa se že
lahko nadejamo velikega števila gostov. Novo letališče bo vsekakor velika pridobitev
za turizem na Gorenjskem.
Vir: Glas Gorenjske, 28. 2. 1955

Nova proga JAT. Kot smo izvedeli, bo 17. aprila otvorjena nova proga JAT v
Lescah. Na ta način bomo tudi na Gorenjskem dobili letalsko progo. Lesce-LjubljanaBeograd-Skopje. Brez dvoma bo nova letalska proga veliko koristila razvoju našega
turizma na Gorenjskem. Delovnim ljudem iz vse domovine in tudi iz daljne
Makedonije pa bo omogočeno, da bodo v nekaj urah v območju naših Alp, kjer bodo
lahko preživeli svoj letni dopust.
Vir: Glas Gorenjske, 2. 4. 1955

Radovljičani in Leščani so ustanovili Aero klub. V nedeljo dopoldan je bil v
Radovljici ustanovni občni zbor Aero kluba Lesce – Radovljica, katerega se je
udeležilo veliko število navdušenih modelarjev, jedriličarjev in padalcev, med njimi
zlasti mladincev in pionirjev.
Tako veliko število navdušenih aero športnikov je že dalj časa narekovalo potrebo po
ustanovitvi Aero kluba v Lescah in Radovljici. Prav gotovo pa bodo imeli tudi člani
novoustanovljenega kluba vse pogoje za uspešno delo, saj imajo pred drumi zelo
dobro letališče in tudi strokovnjake – učitelje za jadralna in motorna letala, uprava
letališča pa jih je obljubila tudi vso ostalo pomoč.
V Aero klub Lesce – Radovljica se je že včlanilo 274 mladincev in pionirjev ter nad 70
članov. Novoustanovljeni klub bo razširil svoje področje še v Begunje, Brezje, Kamno
gorico, Kropo, Podnart in Lancovo. Izvolili so še upravni odbor, nakar so se z
zadovoljstvom razšli, ker so dosegli tisto, kar so že dalj časa želeli.
Vir: Glas Gorenjske, 9. 4. 1955
Hoteli so jih presenetiti. Na letališču v Lescah se vneto pripravljajo na svoj veliki
praznik. Da bi pritegnili v svoj krog čim več mladine, so hoteli v soboto pripraviti šolski
mladini radovljiškega okraja pravi letalski miting. Povabili so okoli 5000 mladih
ljubiteljev letalstva. V načrtu so imeli, da bi pionirji gledali padalce, akrobacije z
avioni, motorna in jadralna letala. Glavno, česar so se otroci najbolj veselili, je bilo –
kdo bo tisti srečnik, ki ga bo letalo poneslo nad Bled, Radovljico ali morda še dlje. Žal
pa jih je dež ustrašil in podrl njihovo veselje.
Prišli so le pionirji osnovne šole iz Hrušice. Mokri in blatni so navdušeno poslušali
upravnika tovariša Novaka, ki jim je razkazoval letala. Najboljša učenca Cvetka in
Stanko sta se sicer peljala, vendar zaradi dežja in oblačnosti nista vedela svojim
tovarišem kaj dosti povedati o vožnji.
Uprava letališča namerava za Titov rojstni dan ponovno povabiti mlade ljudi. Upamo,
da bo tedaj vreme boljše.

Kdo bo tisti srečnik? Do otvoritve letališča bo zgrajeno novo poslopje in urejena
okolica letališča. Pričakujejo tudi še nova letala. Sedaj imajo le tri motorna in nekaj
jadralnih letal. Posebno zanimivo je jugoslovansko letalo, proizvod tovarne »Letov« iz
Ljubljane.
V teh dneh pričakujejo tudi helikopter, ki bo že konec tega tedna trosil letake in
marsikdo bo lahko srečen, če bo našel pravega. Potem si bo lahko izbral letalo, v
katerem se želi peljati.
Sedaj hitijo z gradnjami, čiščenjem in pripravami, da bo do otvoritve čim lepše
pripravljeno. Novo letališče bo velikega pomena za povezavo naših krajev in
povezavo z inozemstvom. Služilo bo razvoju turizma, naši turistični kraji pa bodo
dobili še večji pomen. / L. J.
Vir: Glas Gorenjske, 28. 5. 1955
V nedeljo vsi v Lesce. Lesce, 31. Maja. Deževalo je, steza, ki vodi na letališče je
bila spolzka, tu in tam so bile celo večje ali manjše luže, zemlja je bila prepojena z
vodo. Oblaki se niso hoteli razvleči, da bi sonce vsaj malo posijalo na delavce, ki
pridno dokončujejo zadnja dela na novi letalski postaji.
Na letališču v Lescah je vse živo. Človek sam ne ve kam bi pogledal. Na eni strani
ropotajo kamioni, ki dovažajo pesek in drug material, tam zopet z vso skrbjo čistijo
avione, nad glavo pa nenehno brni … Hangar je poln letal, vendar pričakujejo še
nova. Komaj odbrni »Žerjav«, ki vleče s seboj jadralno letalo, že pristane »Matajur«.
Tako se vrste drug za drugim. Pred kratkim so dobili tudi veliko vojaško letalo, ki bo
služilo padalcem za njihove skoke. Prvi so skočili že v nedeljo na gasilskem festivalu,
padalci – gasilci. Vse živi, živi v burnih pripravah za svoj veliki praznik.
Oblaki so se razvlekli, posijalo je sonce … Vsi nasmejani so na letališču še z večjim
elanom poprijeli za delo. Vse, od malih pionirjev do izkušenih letalskih pilotov, dela in
se pripravlja na I. Gorenjski letalski zlet.
Zlet bodo otvorili, pod pokroviteljstvom generalnega podpolkovnika Zdenka Ulepiča,
že 2. junija s tekmovanjem jadralnih letalcev in modelarjev. Naslednji dan, 3. junija,
bodo preizkusili svoje moči motorni piloti in padalci. V soboto bo razstava prototipov
jugoslovanskih športnih letal, posebna zanimivost bodo helikopterji in reaktivna letala.
V nedeljo bo, s celodnevnim sporedom, vsekakor največja slavnost. Že ob 6. uri
zjutraj bo budnica godbe LM v Lescah in Radovljici, na Jesenicah in Bledu. Ob 8.30
uri bo svečan sprejem gostov na letališče v Lescah. Otvoritev velikega letalskega
mitinga bo ob 9. uri.
Za poletom v skupini z državno republiško in zastavo Letalske zveze Jugoslavije bo
polet jadralnih letal, skupinski polet motornih in športnih letal, polet reaktivnih letal in
helikopterja. Posebno zanimive bodo vsekakor akrobacije z jadralnimi in športnimi
letali. Na sporedu je tudi desant padalcev in skoki z zadržkom. Po vsem tem bo
poskrbljeno še za smeh in razvedrilo s šaljivimi poleti. Končno bodo prišli na vrsto še
tisti, ki so bili toliko srečni, da so bili izžrebani in se bodo lahko peljali s katerimkoli
letalom.
Spored je torej zelo pester, mnogokrat bo marsikomu zastal dih, vendar bo tudi
veselja dovolj. / L. J.
Vir: Glas Gorenjske, 28. 5. 1955
V Lescah se mrzlično pripravljajo. Lesce, 2. junija (po telefonu). Na letališču je že
ves teden vse živo. Na pristaniščni zgradbi ki bo lepo in moderno urejena ter na plati
za pristajanje avionov opravljajo zadnja dela. Danes dopoldne je pričel spored

tekmovanj v okviru prvega gorenjskega letalskega zleta v Lescah. Že na vse zgodaj
so začeli prihajati ljudje s prvimi vlaki v Lesce. Mnogi pionirji, dijaki – modelarji iz
osnovne šole iz Kamne gorice, vzgojnega zavoda iz Kamne gorice, pionirji osnovne
šole iz Hrušice, Kranjske gore; prejšnji večer so celo prišli modelarji iz Ptuja.
Da bi razširili modelarstvo v radovljiškem okraju zlasti med mladino ter ji vzbudili
ljubezen do tega športa, so priredili poseben modelarski tečaj za učitelje osnovnih
šol, ki so postali poborniki modelarstva med šolsko mladino v radovljiškem okraju.
Med mladimi modelarji sem videl tudi mladega Franka, gimnazijca iz Ptuja, ki se je
postavil s svojima dvema motornima modeloma.
Ko to poročamo je tekmovanje modelov še v polnem teku in bo trajalo še ves jutrinji
dan.
Nekoliko pred poldnevom pa so začeli tekmovati piloti – jadralni letalci v pristajanju
na določeno točko, vožnjo skozi koridor itd. Tekmovalo je 7 jadralcev iz aero klubov
Kranj, Bled, Tržič, Radovljica in Jesenice ter eden iz Ljubljane. Največje možno
število točk, ki jih je lahko dosegel posamezni tekmovalec, je bilo 270. V tekmovanju
je dosegel najboljše rezultate Lado Anzelc iz Ljubljane (izven konkurence) z 265,15
točkami, medtem ko je postal prvi gorenjski prvak v jadranju Miro Mlakar iz aero
kluba Kranj, ki je dosegel 263, 04 točke. Drugi je bil Albin Novak, aero klub
Radovljica (z 258,77 točkami), medtem ko je bil tretji Zmago Leskovar, aero klub
Kranj (z 257,39 točkami).
Jutri ves dan pa bodo tekmovali padalci, ki se jih je doslej prijavilo že okoli 50.
Tekmovali bodo v skokih na določeni cilj z višine 200 m posamič in v skupinah. Že
ves teden pa so padalci vadili pod vodstvom Franca Poličarja, državnega
reprezentanta v skokih s padalom in člana aero kluba z Bleda.
Okoli 14. ure je priletelo v Lesce 8 doma izdelanih letal. Ta letala bodo sodelovala
tudi na razstavi vojaškega in športnega letalstva.
Vsi organizatorji in delavci delajo z velikim elanom in že komaj čakajo svečane
otvoritve prvega gorenjskega letalskega zleta, ki bo v nedeljo.
Vir: Glas Gorenjske, 4. 6. 1955
Op.: Portret Albina Novaka najdete v »Leškem kdo je kdo«

Letališče ALC Lesce, 1955
Vir: Letalstvo na Gorenjskem in ALC Lesce

Prvi gorenjski letalski zlet. Alpsko letališče v Lescah – plod upornega dela /
Slavnostni otvoritvi ALC so prisostvovali številni gostje.
Marsikdo je dvomil, da bo za I. Gorenjski zlet v Lescah dograjena nova zgradba in
urejena letališka steza. Dvome je povečalo še slabo vreme. Vendar kljub dežju niso
prenehali z delom. V soboto je bilo že vse v najlepšem redu. Po tekmovanju
modelarjev in jadralnih letalcev v četrtek je bilo v petek tekmovanje padalcev, v
soboto aero–rally, v nedeljo pa slavnostna otvoritev letališča.
Lepo je viseti med nebom in zemljo na belem padalu. V petek, 3. junija, je po
kratkem nalivu vendarle zasijalo sonce. Obrazi delavcev, organizrtorjev in vseh
tekmovalcev so bili še bolj razigrani. Še z večjim veseljem so se lotili dela. Vendarle
sonce – da bi ostalo vsaj do nedelje!
Že v petek je bilo na letališču veliko ljudi. Prihajali so in občudovali naše mlade ljudi –
vesele in drzne pilote, modelarje in padalce.
V petek so bili na vrsti padalci. Pogumni mladi fantje, so z nekoliko tekmovalne treme
pazljivo zlagali padala, zavezovali svoje specialne čevlje in pomagali drug drugemu
pri zapenjanju padal. Ko so v vrsti prikorakali na letališčno stezo in čakali velikega
»Junkersa« so bili nekateri veseli, celo razposajeni, drugi pa malce zaskrbljeni. Vsak
padalec je skakal dvakrat. Prijavljenih je bilo 40, vendar je bilo 8 diskvalificiranih, ker
pri svojem skoku niso skočili v določen krog. Tekmovalna komisija s predsednikom
Markom Jerasom jih je ocenjevala s točkami, glede na bližino doskoka k določeni
točki in na način doskoka.
V prvem nizu skokov je bil najboljši Zagrebčan, vendar je v končnem plasmanu
svojega resnega konkurenta izpodrinil Miran Šneled iz Murske Sobote. Sam pravi, da
niti malo ni pričakoval takega uspeha. Dejal je, da je imel za najresnejšega
konkurenta Kranjčana Škofica, ker je pač ta imel mnogo več skokov. V skupinskem
skoku so dosegli najboljše mesto domačini – Aeroklub Radovljica.
Razen tega so padalci tekmovali tudi za naslov gorenjskega prvaka. Prvo mesto pri
posameznikih in v skupini so osvojili tekmovalci Aerokluba Radovljica.
Okoli štirih popoldan pa je preko Karavank priletel prvi avstrijski jadralec s svojim
letalom »Lotte« in za njim nekoliko kasneje še trije.
Sonce je bilo vroče kot že dolgo ne, najpogosteje je bilo slišati: - »Da bi bilo vsaj do
nedelje tako!«
Končno vendarle težko pričakovani helikopter. V soboto so že na vse zgodaj
pričela motorna letala svoj aero-rally. Največ so tekmovali z letali PO-2 in KB-6. Piloti
so imeli točno določeno sekundo, do katere morajo leteti mimo tekmovalne komisije
in kasneje pristati na označeni črti. Vsako odstopanje jim je zmanjšalo število točk.
Drzni akrobat, Božo Komac, je osvojil prvo mesto. Član Aerokluba Radovljica Albin
Novak je zasedel tretje, Mariborčan peto in Novomeščan sedmo mesto.
Proti večeru je začelo deževati, vendar se ljudje kar niso mogli odpraviti domov.
Ogledovali so si športna in vojaška letala, vse od velikega »Junkersa« do malega
»Janeza« - toda kje je helikopter? Okoli pol sedmih je zabrnelo – obljubljeni
helikopter! Pristal je sredi trave, ustavili so motor in ko so izstopili vojaški piloti, se je
okoli njega trlo ljudi.
Sedaj je bilo navdušenja in nestrpnega pričakovanja še več. Vsi od najmlajših
cicibanov do najstarejših so z veliko nestrpnostjo pričakali glavnega dne – nedelje.
Slavnostna otvoritev. Čeprav nedeljsko jutro ni obetalo, da bo vse dan brez dežja,
so že v dopoldanskih urah prispeli na letališče v Lescah prvi gostje. Med njimi smo
opazili tudi podpredsednika Izvršnega sveta LRS dr. Marjana Breclja, člana CK ZKS
Franca Perovška in druge.

Glavna slovesnost pa se je pričela v zgodnjih popoldanskih urah, ko je predsednik
Alpskega letalskega centra Danilo Bračič izročil letališče svojemu namenu. Med
drugim je poudaril, »da je malo kje dežela na svetu, kjer bi se lahko turist dopoldne
smučal na prekrasnih alpskih smučiščih, popoldne pa že kopal v toplem morju. Vse
to bo turistom omogočilo civilno letališče v Lescah, ki ni samo športni objekt, temveč
bo služil tudi v civilne in gospodarske namene.«
Slavnostni otvoritvi so prisostvovali tudi številni gostje, med njimi zvezni ljudski
poslanec France Perovšek, predsednik Okraj. odbora SZDL za Gorenjsko Mirko
Zlatnar, član CK ZKS Jože Borštnar, zastopnik pokrovitelja prireditve generalnega
podpolkovnika Zdenko Ulepič, generalni major Radomir Jovič, podpredsednik
mednarodne letal. zveze Branko Ivanuš, direktor zvezne uprave za civilno letalstvo
Batrič Jovanovič, predsednik OLO Radovljica Milan Kristan ter še mnogi drugi.
Prireditelje je pozdravil v imenu generalnega podpolkovnika Zdenka Ulepiča general
major Jovič, ki je dejal, »da že samo dejstvo, da je za izgradnjo tega prekrasnega
letalskega objekta na Gorenjskem prispevala znatna finančna sredstva radovljiška
komunala in celotni radovljiški okraj dokazuje, da je letalska misel v naši socialistični
skupnosti prodrla že globoko med naše delavstvo in da je pri njih vzbudila in razvila
interes za letalstvo.
Poseben pomen Alpskega letalskega centra pa je v tem«, je nadaljeval general
Jovič, »ker je z ozirom na svoj prirodni položaj v objemu Alp ter v tem oziru nudi
izredne pogoje za delo naših jadralcev.« Prirediteljem je želel še nadalje mnogo
uspehov pri delu ter jim obljubil vsestransko pomoč.
Ob koncu slovesnosti pa je godba na pihala Ljudske milice prvič v Jugoslaviji zaigrala
letalsko himno, gledalci pa so nestrpno pričakovali pričetek letalskega mitinga.
Vir: Glas Gorenjske, 11. 6. 1955
Biti pilot, jadralec ali modelar – ni lahko! / Vtisi gledalca-novinarja s I.
Gorenjskega letalskega zleta. V nedeljo zjutraj, ko se je bilo treba že na vse zgodaj
odločiti, ali iti v Lesce na I. Gorenjski letalski zlet ali ne, se je verjetno marsikdo
obotavljal ter skakal od okna do okna in gledal v nebo, ali je sploh uspelo kakemu
sončnemu žarku prodreti skozi gosto plast težkih, temno sivih oblakov, iz katerih je
rahlo toda vztrajno rosilo. Pesimisti so vrgli že ob prvem pogledu puško v koruzo,
optimisti (med njimi tudi jaz, toda po službeni dolžnosti) pa nismo obupavali in smo
se z mnogo zaupanja podali na nič sončnega obetajočo, blatno pot. Verjeli smo, da
»Vremena Kranjcem bodo se zjasnila«! In naša predvidevanja so se uresničila …
Okoli 9. Ure dopoldne je v Lescah prenehalo deževati in prvi gostje so začeli prihajati
na letališče. Do dveh popoldne se nas je zbralo že kar lepo število, nad 15.000
ljubiteljev letalstva, med njimi seveda večina radovednežev. Vsi so težko čakali
začetek letalskega mitinga, ki je obetal zanimive, drzne, pa tudi šaljive točke.

Za otvoritev so dvakrat preletela letališče v kljunasti obliki tri letala tipa »PO-2« s
partijsko, jugoslovansko in slovensko zastavo.
Takoj za temi letali so v nizki vožnji preleteli letališče še trije »Matajurji«. Vsi v isti
vrsti in v enaki višini, so na gledalce napravili dobe vtis. Prva točka mitinga, ki
gledalcev sicer ni spravila na noge (ker so vsi stali), je bil pogumen skok mlade
padalke Mici Heberle z Bleda iz aviona »PO-2«, ki ima za seboj že 9 skokov. Šele ko
se je po nekaj trenutkih lepo, pisano padalo odprlo, so gledalci spet sproščeno
zadihali.
Akrobacije – norčevanje z življenjem? V zrak je zletelo letalo tipa »Bücker« pod
pogumnim vodstvom pilota in večkratnega prvaka Boža Komca. S tem, na oko
zastarelim avionom, je izvajal v zraku take bravure in akrobacije, da je ljudem
upravičeno jemalo sapo. Navpično v zrak, navpično na zemljo, »osmice«, polet s
kolesi navzgor itd., so bile prave mojstrovine jadralnega učitelja letalskega centra v
Vršcu.
»Šta da vam pričam«, je dejal takoj v začetku 29-letni Božo Komac, ko sva ga z
Ivanom začela »nadlegovati«. »Morda to, da sem leta 1950 osvojil zlato »C« značko
in dosegel rekord v višini poleta z jadralnim letalom z znamko 4800 m; ali morda to,
da sem leta 1952 v Borovu osvojil prvo mesto in postal državni prvak jadralnega
letalstva, kar sem še vedno, ali pa morda najljubši uspeh, ki sem ga dosegel skupaj z
Zvonkom Rainom na dvosedu »Košava«, ko sva v Angliji postala svetovna prvaka?«.
Tem uspehom bom še jaz nekaj dodal. Skromni Božo je postal tudi prvak I.
Gorenjskega letalskega zleta v aero-rallyju (izven konkurence).
Ko sva ga vprašala za občutke pri akrobacijah nama je odgovoril, da so ti povsem
vsakdanji. – Da, zanj, toda midva z Ivanom bi prav gotovo imela želodec v ušesih!
Mladen je drzen! Napovedovalec je najavil, da bo pravkar skočil iz aviona »PO-2«
Mladen – skakalec z zadržkom, nekdanji svetovni rekorder. Dodal je še, da se
Mladenovi skoki odlikujejo tudi po zelo lepem stilu.
»PO-2« je grabil v višino … Od časa do časa se je zdelo kot da miruje in da so mu
motorji odpovedali. Doseči mora 1500 m višine … Sedaj je na približno 1200 m.
Letalo se še nadalje vzpenja … Izgleda, da je doseglo določeno višini, kajti na krilu
smo že bili opazili majhno točko – Mladena. Med množico je najprej završalo, potem
pa je nastala grobna tišina. Vsi so globoko zajeli sapo … Medtem pa se je Mladen
odlepil od krila in letel skozi zrak v obliki lastovke …
Gledalci smo čakali, kdaj se bo odprlo padalo. Vsi smo že imeli dosti tega napetega
vzdušja. – Kaj neki je mislil tedaj Mladen! Ali je morda pomislil na to, kaj bi se mu

zgodilo, če se mu padalo recimo takrat ne bi odprlo? … Ne, na to Mladen, ko skače,
prav gotovo ne misli, sicer ne bi bil nikoli padalec!
Lazo je bil najdrznejši. Ni dvoma. O tem smo si bili vsi edini, da je bil Lazo
Vrkobratovič, ki je pilotiral šolsko letalo »Aero-3« domače konstrukcije in izdelave
tovarne »UTVA« iz Zemuna in sodi med najboljša šolska letala na svetu, v nedeljo
najdrznejši in hkrati najsposobnejši pilot.
Lazo čas svojih poletov niti več ne šteje na ure, temveč kar na dneve. Odkar je pilot,
sedaj je poizkusni pilot tovarne »UTVA«, je letel že, če bi sešteli vse ure letenja,
skupno 330 dni. 20.000 krat je vzletel in se spustil z avionom. V nedeljo pa je pokazal
take mojstrovine, da smo se vsi čudili. Motor je nekajkrat skoraj prenehal z
delovanjem in Lazo je dosegal tako imenovani višek, oziroma minimalno hitrost
letenja. Da o akrobacijah sploh ne govorimo!
Lazo je poročen in v zakonu je srečen! – Tole pa na rob: »Jaz ne bi hotel biti v ženini
koži!«
Helikopter – senzacija! Organizatorji I. Gorenjskega letalskega zleta so obljubili, da
bo na zlet priletel tudi helikopter. In obljubo so držali. V soboto proti večeru je
helikopter prispel v Lesce.
Ves čas, še prav posebno pa v nedeljo, je bil helikopter deležen največje pozornosti
gledalcev, zlasti mladine. S svojim poletom z mesta, na levo in desno, navzgor in
navzdol ter naprej in nazaj je dokazal svojo vsestransko in praktično uporabnost. –
Mnogi so si želeli, da bi poleteli s helikopterjem, vendar jim želja ni bila izpolnjena.
Preveč jih je bilo!
Škoda, da ni prišel helikopter v Lesce že nekaj dni prej ter napravil nekaj izletov v
okoliške vasi, saj bi tako na miting privabil še več gledalcev. – Helikopter ne vidiš
vsak dan.
In končno – poleteli smo tudi novinarji. Po končanem mitingu pa je prišla na vrsto
tista točka, katero so redki srečneži že ves popoldan težko pričakovali. Kdor je imel
letak za prosto vožnjo z avionom, je že nervozno pričakoval trenutka, ko bo vstopil v
avion in se odpeljal v višave. O, čudo prečudno, tudi vsi novinarj (5 po številu) smo
imeli te letake. (Kako grozno je bilo poditi se po poljih za njimi!).
Odpeljali smo se. Toda – s »škatlo«, tako namreč pravijo dvomotornemu letalu »JU52«. Nič posebnega! Dolgčas!
Toda tovariš Novak, upravnik letališča v Lescah, nam je na slovesni večerji še bolj
slovesno obljubil, da se bomo kadarkoli bomo pač prišli v Lesce, lahko peljali s
katerimkoli avionom! Ko je to izjavil, je bil resen. Dejal je tudi, da bomo delali lupinge!
Bomo videli!
Ko bo tovariš Novak prebral te vrstice, upam da ne bo zameril! Želel pa bi, da se nam
ne bi preveč maščeval za marsikatero pikro izraženo besedo na račun našega
»letanja«!
Sledile so še šaljive točke, skupinski skoki padalcev itd. Gledalci so bili zadovoljni in
marsikdo se je verjetno odločil, da bo postal bodisi pilot, modelar ali padalec. –
Mladina! Letalstvo je lep šport, zahteva pa veliko truda, znanja in hrabrosti – zahteva
celega človeka! / I. Ausec
Vir: Glas Gorenjske, 11. 6. 1955

Prvo potniško letalo v Lescah. Pretekli petek, 17. junija je na letališču v Lescah
pristalo prvo potniško letalo. Potniki, 28 – sedežni avion oznake »YU-AKB« je priletel
iz Skopja in pristal v Lescah točno eno minuto pred sedmo uro zvečer. Vodil ga je
pilot Avgust Grošelj, drugi pilot Stanislav Gjorgjevič in radiotelegrafist Milan
Vukobratovič.
Med prvimi 28 potniki je na novi letalski postaji izstopil član Izvršnega sveta Slovenije
Boris Ziherl in pomočnik komercialnega direktorja JAT Svetislav Vukosvaljevič ter
celo dva Libanonca in štirje Angleži. Potnike je na letališču pričakalo precej ljudi, v
imenu Alpskega letalskega centra pa jih je pozdravil predsednik ALC Danilo Bračič
ter drugi člani upravnega odbora.
Ob pristajališčni stavbi je čakal že Putnikov avtobus, ki je potnike po ogledu moderne
zgradbe odpeljal takoj naprej na Bled. S tem je Bled dobil tudi po letalski progi
povezavo z ostalimi večjimi kraji v državi in inozemstvom. Po sedanjem voznem redu
bo letalo pristalo v Lescah vsak petek ob 17. 55 uri, v soboto zjutraj ob 8. Uri pa bo
imelo odhod iz Lesc. Vendar upravni odbor Alpskega letalskega centra mnogo dela
na tem, da bi veliko potniško letalo ostalo tudi preko sobote in nedelje v Lescah. V
tem času bi ga uporabljali za lokalne izlete in oglede okolice po lastni želji potnikov –
izletnikov. Prav gotovo bo ta novi način tudi ena izmed oblik pospeševanja turizma in
razvoja letalstva.
Nova letalska proga ima direktno povezavo Lesce-Zagreb-Beograd-Skopje. Čeprav
dokaj visoka letalska tarifa, bo marsikateri potnik ob trezni primerjavi s ceno na
železnici uvidel, da mu je potovanje z letalom ceneje. / L. J.
Vir: Glas Gorenjske, 25. 6. 1955

Nova upravna stavba, stolp in restavracija, 1955
Vir: Krila, št. 1 (1956)

Letalo JAT-a v Lescah, ok. 1955
Vir: arhiv France Primožič
Na letališču v Lescah ne počivajo. Brez dvoma je mnogo takih, ki bi radi potovali z
letalom in se zanimajo za cene letalskih vozovnic. Kljub temu, da so te dokaj visoke
bo marsikdo uvidel, da je potovanje z letalom cenejše kot z vlakom. Naj za primer
navedem vožnjo od Lesc do Beograda. Železniška karta za brzovlak Lesce-Beograd
(II. razred) stane 2028 dinarjev z 250 din dodatka, polet iz Lesc do Beograda pa
4100 din. Pri tem moramo seveda upoštevati tudi čas. Medtem ko potrebuješ za
vožnjo z vlakom 12 ur si z letalom v 3 urah že v Beogradu. Tako lahko opravi potnik,
ki službeno odpotuje iz Beograda na Bled in bližnjo okolico, ali obratno, svojo
službeno dolžnost v enem dnevu namesto v treh. Težava je sicer v tem, da letalo
pristane v Lescah le enkrat tedensko, vendar bo v najkrajšem času verjetno tudi ta
neprijetnost odpravljena. Naj navedem še nekaj cen: Od Lesc do Reke 900 din, do
Zagreba 1000 din, Zadra 3800 din, Splita 4100 din, Dubrovnika 5500 din, Sarajeva
4000 din, Titograda 6 tisoč 500 din. Skopja 6600 din in do Ohrida 8000 din. Pri tem je
vsak potnik upravičen do 50% sindikalnega popusta.
Letališče se je v zelo kratkem času spremenilo v eno najlepših jugoslovanskih
letališč. Razen sprejemne letalske postaje imajo še svojo meteorološko opazovalnico
opremljeno z vsemi potrebnimi aparati. V notranjosti zgradbe pa so prostori
carinskega urada ter lepo opremljena restavracija.
Vir: Glas Gorenjske, 2. 7. 1955

Vkrcanje potnikov na JAT-ovo letalo, 1955
Vir: Gorenjski muzej Kranj (kamra)

Letalski vozni red, 1959
Vir: DAR (Blejske turistične informacije 1959; izdalo TD Bled)

Točenje goriva, 1961
Vir: Foto kino klub Alpa Radovljica

Letalo JAT in avtobus, 1964
Vir: Gorenjska (DZS, 1965)
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