
HLEBCE 
 

Začetki vasi Hlebce 
 
Vas je nastala kot tretja zaporedna in zadnja vas poleg Dvorske vasi in Nove vasi 
potem, ko je Briksenska škofija prejela del nekoloniziranega in neposeljenega 
območja na desni strani brega Save vključno z področjem današnjih Lesc in takrat ţe 
stoječo leseno kapelo, celotnim kneţjim travnikom oz. današnjim Kleţnekom. Najprej 
so kolonizirali Dvorsko vas, nato Novo Vas in nazadnje najverjetneje na začetku 12. 
stol. še področje vasi Hlebc. Prvotno je imela vas tipično kolonizacijska ureditev in je 
z razlogom nastala kasneje saj to območje pred nastankom ni omogočalo toliko 
naravnih danosti za ţivljenje in je bilo potrebno več vloţenega dela za ureditev 
ţivljenju primerno. V celoti so vse tri vasi ob nastanku pripadale Blejski proštiji, manj 
verjetno Blejskemu gospostvu. 
Vir: Matej Burgar (ljubiteljski zgodovinar iz Hlebc) 
 
 

Prve omembe Hlebc v pisnih virih 
 
Hlebce pri Radovljici:  
Klepicz [...in Klepicz ...] ok. 1330 (Urb. Blejski otok I, f. 2; Bizjak 2006a, str. 203) 
Chlepz [...ze Chlepz ...] 1338-05-12 (Listina ARS ZL; GZL II, št. 15)  
Chlebcz [...ze ...pei Chlebcz ...] 1358-02-14 (Listina TLA, št. II 916)  
Chlebts [...von Chlebts ...] 1359-01-17 (Listina ARS ZL; CKSL)  
Cleptz [...ze Cleptz ...] ok. 1400 (Urb. Blejski otok I, f. 11; Bizjak 2006a, str. 207) 
Chlebcz [...am Moss ob Chlebcz ...] 1403-04-30 (Listina HHStA AUR; CKSL)  
Chlebcz [...Chlebcz ...] 1416 (Urb. Blejski otok II, f. 8; Bizjak 2006a, str. 209)  
Chlebcz [...Chlebcz ...] 1422 (Urb. Blejski otok III, f. 3; Bizjak 2006a, str. 211)  
Clepicz [...zu Clepicz ...] 1431 (Urb. Blejski otok IV, f. 2’; Bizjak 2006a, str. 218) 
Chlebcz [...zu Chlebcz ...] 1436 (FK Celje I, f. 20’)  
Chlebcz [...Chlebcz ...] 1436 (FK Celje I, f. 40)  
Klebcz [...ze Klebcz ...] 1436 (FK Celje I, f. 30)  
Khlebs [...vnder Khlebs ...] 1436 (FK Celje I, f. 46)  
Clebicz [...Clebicz ...] 1458 (RK Blejski otok, f. 38’; Bizjak 2006a, str. 226)  
Klebicz [...zu Klebicz ...] 1464 (FK Deţelni knez II, f. 267’)  
Chlebecz [...zu Chlebecz ...] 1478 (FK Deţelni knez III, f. 95’)  
Chlewecz [...Chlewecz ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 3) 
Klewitz [...der wissenn vnndter ...der anger vnnder ...Klewitz ...] 1498 (Urb. 
Radovljica, f. 39, 57)  
Chlawitz [...der wissenn vnnder Chlawitz ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 47)  
Clowitz [...der wissenn vnder Clowitz ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 47)  
Clewetz [...Clewetz ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 103)  
Clewitz [...Clewitz ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 108 
Vir: Historična Topografija Kranjske do 1500 (zrc.sazu 2016: avtorji Miha Kosi, Matjaţ Bizjak, 
Miha Seručnik in Jurij Šilc) 

 

♣♣♣♣ 
 
 



Hlebce v času prvega popisa prebivalstva 
 

 

 



 

 

 
 
Vir: Gorenjske druţine v 18. stoletju (več avtorjev; Celjska Mohorjeva druţba, 
2016) 

 



♣♣♣♣ 
 
Hlebce na joţefinski vojaški karti 
 

 
 

Hlebce na joţefinski vojaški karti, 1763-87 
Vir: mapire.eu 

Orig. Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787  
(avtorja: Vincent Rajšp in Aleksander Serše) 

 
 
 

♣♣♣♣ 
 

1787 – samostojna leška ţupnija  

 
Samostojna leška ţupnija je bila ustanovljena v sklopu reform Joţefa II. leta 1787 z 
istim obsegom kot danes. V njen okvir spadajo poleg Lesc še Hlebce, Hraše in Nova 
vas. 
Vir: Leški zbornik (avtor Janez Meterc) 
 

 
 

♣♣♣♣ 
 
 
 
 



 
Hlebce v času franciscejskega katastra 
 
 

 
 

Hlebce v času franciscejskega katastra, 1826 
Vir: ARS 

 



 
 

Hlebce - franciscejski kataster, 1826 / 1858 
Vir: Deţela (risba: Jure Sinobad) 

 
 

Spisek lastnikov hiš in hišna imena - Hlebce (FK 1826 / RFK 1868): 
 
  1     Gollmayer Franc - KATERMAN  Gollmayer Joţef – JAKA NA KOVAČNICI  

  2     Valjavec Ivan - KOVAČ         Bulovec Janez - TIŠLER 
  3     Vovk Matija – ŠAFAR   Kristan Blaţe – ŠAFAR (BLAŢE) 
  4     Kristan Matej – BOŢIČ    Kristan Valentin - BOŢIČ       
  5     Jalen Jernej – DOVŢAN   Jalen Janez - DOVŢAN 
  6     Bulovec Mihael – GONDEČ  Mulej Matija - GONDEČ 
  7     Zupan Joţef – BERKOVC   Zupan Joţef - BERKOVC 
  8     Vogelnik Tomaţ – MATIC   Zupan Marija - MATIC 
  9     Vovk Joţef – GOLMER   Zupan Matevţ - GOLMER 
10     Justin Joţef – MULEŠEC   Justin Franc – MULEŠEC 
11     Gollmayer Franc – KATERMAN  Zelih (Ţilih?) Jernej - KATERMAN 
12     Kristan Miha – VOBENK   Kristan Tomaţ - VOBENK 
13     Šolar Gertrud – AHAC   Zupan Janez - JAHAČ 
14     Pretner Andrej – PRETNER  Derling Jakob - PRETNER 
15     Vogelnik Gašper – MARTINČEK  Vogelnik Marija - MARTINČEK 
16     Walland Joţef – JURC   Balant Jakob - JURC 
17     Resman Matej – ŠEBAT   Resman Matej - ŠEBAT 
18     Avsenek Marija – KRALJ   Zelih (Ţilih?) Janez - KRALJ 
19     Bohinc Joţef – SVETOGEJ   Deţman Anton - SVETOGEJ 



20      Vovk Matija – ŠAFAR   Kristan Blaţ – ŠAFERJOVA KAJŢA 
21     Jalen Janez – Jalen Matjaţ  - FULEJ ali PR' ANET' 
         Zgrajeno in oštevilčeno v letih 1826-1868: 
22     Balant Jakob – ČEDNIK, nova hiša 
Vir: Deţela (avtor: Jure Sinobad) 
 

♣♣♣♣ 
 

Hlebce – hišna imena: 
 
 

 

 
 

Vir: RAGOR 
 
 

♣♣♣♣ 



 

Hlebce v starih časopisih (do prve svetovne vojne) 
 
 
Naročniki Mohorjevih knjig (Lesce): Hudovernik Friderik, fajmošter, Boţičeva hiša 
s Hlebec; Zupan J., Valant J., Brence Matevţ, ţupan, Boţič Joţe, Vidic J., posestnik. 
Vir: Mohorjev koledar, 1868 
 
 
Naročniki Mohorjevih knjig (Lesce): Hudovernik Friderik, ţupnik; Ribnikar Franc, 
učitelj: Leška šola; Ovsenik Rudolf, Brence Matevţ, ţupan; Legat Franc, Čuk 
Leopold, Boţičeva hiša v Hlebcah; Vidic Joţe, Pretner Joţe, Justin Jera, Vovk Janez, 
Muhovec Franc, Zupan Janez, Zupan Matevţ, Valant Jakob, Udar Matija, Bulovec 
Franc, Lah Janez, Legat Polona, Zupan Joţe, Prešern Katra. 
Vir: Mohorjev koledar, 1878 
 
 
(Glavni odbor druţbe kmetijske) zboroval je preteklo nedeljo 25. t. m. ter je sklepal o 
drţavnih podporah. Privolili so se plemenni ovni sledečim prošnjikom: Janezu 
Zupanu s Hraš pri Lescah – 1 oven, Jakobu Valantu s Hlebec pri Lescah – 1 oven, 
Antonu Poharju s Polč pri Begunjah – 1 oven in Janezu Gogalji iz Studenčic pri 
Lescah – 1 oven. 
Ako bi se pa prignalo več ovnov, namenjen je še Francu Deţmanu iz Hraš pri Lescah 
1 oven. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 28. 11. 1883 
 
 
Premovanje konj v Lescah je bilo v ponedeljek dne 2. septembra. Konjerejci so 
prignali dva ţrebca, deset kobil z ţrebeti, pet mladih brejih kobil, osemnajst dve- in 
pet enoletnih ţrebet. Premije so dobili za kobile z ţrebeti: Janez Gogala iz Studenčic 
40 gld., Jan. Marolt iz Radolne 25 gld., Ant. Zupan z Breznice 20 gld., Toma 
Prešeren iz Lesc 20 gld., Jan. Pretnar iz Hoš in Fr. Legat iz Lesc svetinji; za mlade 
kobile: And. Olifčič iz Gor. otoka 30 gld., Jan. Frohlich s Potoka 30 gld., Ant. Ţnidar iz 
Zgoš 15 gld., Miha Zupan in Janez Bernard, oba iz Zaspa, svetinji; za ţrebeta: A. 
Meršol iz Hraš 15 gld., Janez Gogala iz Hraš 10 gld., F. Walland iz Lesc 10 gld., 
Janez Walland iz Hlebc 10 gld., Joţe Palošnik iz Podgore, Joţe Vidic iz Lesc in Al. 
Knafl iz Alošenj svetinje; privatni darili prijatelja kmetijstvu sta dobila: Matija Marolt iz 
Dvorske vasi 10 gld. in Frid. Homan iz Radovljice 10 gld. 
Vir: Domoljub, 19. 9. 1889 
 
 
Občinske volitve v Lescah. Iz Lesec se piše: Ko se je dne 4. julija t. l. vršila volitev 
občinskega odbora v Lescah, se je izrazil znani Brence proti c. kr. komisarju, da on 
ne voli, ker je volitev itak neveljavna, češ, da se ni pravilno razglasila. In res je 
napravil moţ pritoţbo na deţelno vlado, ki pa je vzlic temu ugovoru vendarle odobrila 
volitev. S tem so postale vso njegove naporne agitacije brezuspešne in njegovi 
domišljavi upi so splavali po vodi. Sicer je Brence napovedoval še pritoţbo na 
ministrstvo, a opustil jo je baje vsled nekega razkola v klerikalnem taboru, in sicer 
med g. ţupnikom in Brencetom. S tem je bila tudi ta zadeva poloţena v grob. 23. m. 
m. se je pa vršila v navzočnosti c. kr. okr. glavarja Detele volitev občinskega 



predstojništva. Izvoljen je bil g. Iv. Ţark soglasno tretjič za ţupana, za svetovalce: 
Anton Legat iz Hraš, Iv. Waland iz Hlebcev, Jos. Gogala iz Nove vasi in Gabrijel 
Erţen iz Zapuţ; za odbornike pa: Josip Wucherer, Jakob Ulčar in Ant. Deţman iz 
Lesce, Ant. Avsenek iz Zapuţ , Fr. Ţilih iz Hlebcev, Ivan Vovk iz Hraš ter Jos. Mulej 
in Studenčic, Občinske volitve so torej dokončane; ni pa še dokončana zadeva 
Brenceta & drug., tikajoča se protipostavnega pooblastila, o katerem ima odločili 
drţavno pravdništvo. Ko bo ta stvar končana , potem se bodo tudi polegli razburjeni 
duhovi v naši občini. 
Vir: Gorenjec, 20. 10. 1906 
 
 
Izidi občinskih volitev. Iz Lesec so nam piše: Občinski odbor je dne 10, t. m. volil 
novim ţupanom gospoda Ivana Ţarka, posestnika iz Lesec, prvim svetovalcem 
gospoda Ivana Legata, veleposestnika iz Lesec, drugim svetovalcem gospoda Ivana 
Walanta, posestnika iz Hlebcev, tretjim svetovalcem gospoda Luka Grilca, posestnika 
iz Zapuţ, četrtim svetovalcem gospoda Antona Meršola, posestnika iz Hraš. Zmagala 
je narodna-napredna stranka s 7 proti 5 glasovom. 
Vir: Gorenjec, 12. 5. 1900 
 
 
Ţupanom v Lescah je bil dne 10. t. m. izvoljen posestnik Ivan Ţark, svetovalci pa so 
gg. Ivan Legat iz Lesec, Ivan Valant iz Hlebec, Luka Grilc iz Zapuţ in Anton Mišol iz 
Hraš. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 18. 5. 1900 
 
 
Vodovodna dela so pretekli teden prav hitro napredovala, ker je bilo dovolj delavcev 
in nekaj časa vreme dosti ugodno. Rezervar na Ledevnici je do malega dodelan, tudi 
pri studencu se delo bliţa koncu. Glavne cevi so poloţene, samo v mestu Radovljici 
je zadnje dni nagajal deţ, da se niso mogle poloţiti vse cevi. Stranska proga na 
Poljče je končana, proti Hlebcem in proti Lescam se koplje. Upanje je le vedno, da bo 
v par tednih. 
Gorenjec, 19. 10. 1907 
 
 
Radovljiški vodovod. Voda iz studenca Mravljinca nad Begunjami je ţe pritekla v 
Radovljico in v nekoliko dneh se bo tako očistila, da bo pitna. Po mestu so ţe 
postavljeni javni vodnjaki, posestniki pa, ki še niso dali napraviti vodovoda v svoje 
hiše, hite, da to store, predno nastopi mrzla zima. Večina posestnikov ima ţe 
napeljano vodo. Tudi v Begunjah in drugih vaseh ob progi, v Poljčah in v Hlebcah ţe 
teče voda, in tudi do Lesec je ţe skoro izkopana proga. Še ta mesec bodo vsa 
vodovodna dela končana … 
… Ni bilo lahko delo, ki si je je nadel občinski odbor radovljiški, komur sta uspešno 
pomagala sosedna odbora iz Begunj in Lesec. Bilo je najpoprej pregnati razne 
predsodke pri ljudeh, mirno pretrpeti marsikatero ţalitev, da se je moglo sploh misliti 
na uresničenje velike naprave s proračunjenimi stroški 169.000 K. … 
Gorenjec, 16. 11. 1907 
 
 
Radovljiške novice. Vojake imamo v našem mestu kakor tudi v okolici in sicer ţe od 



dne 13., oziroma 14 t. m. in sicer nekaj eskadronov dragonskega regimenta car 
Nikolaj št. 5 iz Gorice in kolesarskega polka iz Celovca. Vojaki so razdeljeni takole: 
Radovljica in Vrbnje imata 2. eskadron dragoncev 103 moţ in 100 konj ter kolesarsko 
kompanijo 93 moţ. V Lescah je polkovno poveljstvo a poleg tega še tu, v Hrašah in 
Hlebcah 3. eskadron 140 moţ in 140 konj. V Zgošah, Novi vasi, Poljčah, Begunjah je 
1. eskadron 100 moţ, 100 konj. V Smokuču, Rodinah, Studenčicah je 4. eskadron 
100 moţ, 110 konj, a v Ţirovnici, Selu in Mostah je 6. eskadron 110 moţ in 110 konj. 
Slednjič je 5. eskadron tudi 110 moţ in 110 konj v Breznici, Doslovčah, Vrbi in 
Zabreznici. 
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1910 
 
 
Elektrika. Deţelna elektrarna na Završnici. Doslej je električni tok napeljan v 
sledeče, kraje: Bled okoli jezera, Radovljica, Brezje, Mošnje, Zgornji in Spodnji Otok, 
Vrbnje, Gorica, Predlog, Lesce, Hlebce, Zapuţe, Breznica, Smokuč. Dosloviče, Selo, 
Ţirovnica, Vrba, Zgornje in Spodnje Gorje, Podhom in Zasip. - Popraševanje po 
električnem toku je jako veliko; ţal, da se zaradi pomanjkanja bakra in motorjev 
občinstvu ne more ustreči. Vsled tega se tudi napeljava na Jesenice še ni mogla 
izvršiti. Podaljšanje se pa bo izvršilo po moţnosti in si bo elektrarna izkušala 
pomagati z ţeleznimi ţicami, dokler ne bo zopet bakra na razpolago. 
Vir: Domoljub, 21. 10. 1915 
 
 
V imenu Njegovega Veličanstva cesarja!  C. kr. okrajna sodnija v Radovljici, odd. 
III. je razsodila o obtoţbi opravitelja drţavnega pravdništva zoper Katarino Iskra 
rojena Jalen v Hlebcah, pristojno v Lesce, 50 let staro, k. v, omoţeno, posestnika 
ţeno, Lesce 49 vo. Mihovko, nekaznovano zaradi prestopka § 18|1 cesarske 
naredbe od 21. avgusta 1916 št. 261 drţavnega zak. v navzočnosti opravitelja 
drţavnega pravdništva Alojza Woschnig kakor javnega obtoţitelja, obtoţenke 
Katarine Iskra, zagovornika Franceta Kobler, odvetnika v Radovljici, po danes 
dognani glavni razpravi po predlogu javnega obtoţitelja, naj se obtoţenka kaznuje, 
tako:  
Obtoţenka Katarina Iskra je kriva, da jo dne 29. januarja 1917 zahtevala na svojem 
domu v Lescah od Ane Hodnik iz Lesec za liter mleka 50 h, torej za neobhodno 
potrebne reči očividno pretirane cene izkoriščajoč vsled vojnega stanja nastale 
izredne razmere, in s tem zakrivila prestopek navijanja cen po § 18|1 cesarske 
naredbe od 21. avgusta 1916 štev. 261 drţavnega zakona in se obsoja po § 18|1 
citirano narediič z uporabo § 266 in 261 k. z. na 50 K denarne globe, v slučaju 
neizterljivosti pa na pet dni zapora in po § 389 k. p. r. v povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni ter s sodbo c. kr. deţelnega sodišča v 
Ljubljani z dne 20. marca 1917 BL XII 146! 17-1 v objavo sodbe v tedniku „Domoljub" 
in na občinski deski v Lescah. Radovljica, dne 6. marca 1917.  
Dr. ţenko, 1. r. 
Vir: Domoljub, 5. 4. 1917 
 
 
Na domačiji Pri Jurcu je ţivel Jurčev Blaţ, ki je po sluţbeni dolţnosti v Lescah Pri 
Hkavcu štel promet. Sedel je v hiši, gledal skozi okno in štel avtomobile. 
V času svoje izmene je naštel celo 12 avtomobilov. To je bilo v tistih časih zadostno 
število za posodobitev ceste skozi Lesce. 



Vir: RAGOR  
 

 

♣♣♣♣ 
 

 

Padli v prvi svetovni vojni 
 
Bulovec Franc (Hlebce, 1896 – Rusija, 1916). Vojak prve svetovne vojne. Padel v 
prvi svetovni vojni – leta 1916 v Rusiji. / Vir: Mirno spite vojaki … 
 
Kristan Joţef (Hlebce, 1886 – Bukovina, 1914-18). Vojak prve svetovne vojne. 
Padel v prvi svetovni vojni – v Bukovini. / Vir: Mirno spite vojaki … 
 
Zupan Franc (Hlebce, 1894 – Lesce, 1914-18). Vojak prve svetovne vojne. Padel 
v prvi svetovni vojni. Umrl v Lescah. / Vir: Mirno spite vojaki … 
 
Zupan Joţef (Hlebce, 1900 – Italija, 1918). Vojak prve svetovne vojne. Padel v 
prvi svetovni vojin – leta 1918 v Italiji. / Mirno spite vojaki … 
 
 

♣♣♣♣ 
 
 

Hlebce med obema vojnama 
 
Začetki PGD Hlebce. Prostovoljno gasilsko društvo Hlebce je bilo ustanovljeno leta 
1920. Takrat je vas štela 23 hiš oz. 100 prebivalcev. 19. marca 1920 so se pri 
posestniku Ţbatu zbrali na pobudo posestnika Iskra Miha zavedni vaščani in se 
dogovorili o ustanovitvi društva, saj so bili v tistih letih poţari pogosti. Bliţnja gasilska 
društva v Radovljici, Begunjah in na Breznici, so bila tedaj slabo opremljena. Tudi na 
pomoč takratne gasilske zveze Kraljevine Jugoslavije ni bilo moč računati. Zato se 
lahko zanesli le na finančno pomoč takratnih podpornih članov iz svoje in okoliških 
vasi. Ustanovljen je bil upravni odbor, predsednik je postal Iskra Miha, poveljnik pa 
Legat Jakob iz Hraš. V društvo se je vpisalo 12 članov iz Hlebc, 6 iz Hraš in 2 iz 
Lesc. 
 

 
 

Miha Iskra 



 
Ţe istega leta so zgradili gasilski dom oz. tako imenovano orodjarno, ki je bila še 
lesena. Leto kasneje so nabavili nekaj opreme, med drugim tudi ţe rabljeno ročno 
brizgalno in celo platnene obleke in šleme. Prvi "ognjeni krst" so doţiveli v Begunjah, 
pri poţaru gospodarskega poslopja. 
Vir: Prostovoljno gasilsko društvo Hlebce 
 
 
Društvo se je razvijalo in širilo. Leta 1930 so nabavili za tiste čase zelo moderno 
motorno brizgalno. Še istega leta je bil v Hrašah zgrajen manjši gasilni dom, ki sluţil 
kot orodjarna, pokazala pa se je potreba po izgradnji novega doma v Hlebcah. Pričeli 
so z delom in dom je bil končan ob 20-letnici društva, hkrati z ravitjem novega 
gasilskega prapora, kateremu sta bila botra Vidic Franc iz Lesc in Iskra Marica iz 
Hlebc. 
Vir: Prostovoljno gasilsko društvo Hlebce 
 
 

 
 

Člani Gasilskega društva Hlebce, 1930 
Vir: GD Hlebce  

 



 
 

Razvitje prapora GD Hlebce, 1940 
Vir: GD Hlebce 

 
 
Priimki 1941 (Hlebce): 
 
Bulovec – 2    Knaflič – 25   Valand - 16 
Derling – 21    Kodras – 22   Vovk - 15 
Derling – 14    Kristan – 17   Zupan - 8 
Derling – 20    Kristan – 4   Zupan - 9 
Deţman – 13   Kristan – 3   Ţilih - 18 
Gatej – 23    Mramor – 20   Ţilih - 9 
Hrovat - 12     Repe – 25   Ţilih - 11 
Iskra – 12    Rezar - 27   Kristan - 22 
Jalen – 5    Šmid – 7   Pecelj - 6 
Jalen – 21    Tolar – 28   Pušavec - 16 
Janc – 19    Tomšič – 5   Mrak - 6 
Justin – 10    Tomašič - 1 
Op.: Ob priimku je zapisana še tedanja hišna številka. 

Vir: Leški zbornik 
 
 

♣♣♣♣ 
 

 

Padli v drugi svetovni vojni 
 
Aţbe Alojz (Hlebce, 30. 5. 1913 – Ledina, 11. 4. 1944). Borec NOB. Rojen Ani 
Aţbe v Hlebcah, kjer je tudi ţivel – pri Jurju, samski, zidar, delavec v ţelezarni KID 
na Jesenicah. 19. 3. 1944 odšel v Planinčev (3.) bataljon Gorenjskega odreda, nato v 
Gregorčičevo brigado. Padel 11. 4. 1944 na Ledinah na Primorskem. 
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos) 
 



Deţman Alojzij (Hlebce, 18. 5. 1923 – Tolmin, 18. 2. 1944). Borec NOB. Rojen 
Simonu in Mariji, roj. Ravnikar v Hlebcah, kjer je tudi ţivel – pri Jahaču, samski, 
zidarski pomočnik. Februarja 1943 mobiliziran v nemško vojsko. Ko je prišel domov 
na dopust je 7. 12. 1943 odšel v 4. četo Gorenjskega odreda, nato v Prešernovo in 
nazadnje v Bazoviško brigado. Padel 18. 2. 1944 v Tolminu na Primorskem. 
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos) 
 
Justin Franc – Štefan (Sv. Katarina, 21. 12. 1919 – Ljubno ob Savinji, 1. 5. 1945). 
Borec NOB. Rojen Apoloniji Štefe pri Sv. Katarini. Ţivel v Hlebcah pri Mulejščku, 
samski, kovaški pomočnik v Tovarni verig Lesce. 28. 7. 1941 odšel v Jelovško četo 
Cankarjevega bataljona, nato v Prešernovo brigado. Po prihodu brigade na 
Dolenjsko dodeljen v enote XIV. divizije. Udeleţenec borbenega prihoda divizije na 
Štajersko. Padel 1. 5. 1945 v boju za Ljubno ob Savinji. Pokopan v skupnem grobu v 
Ljubnem ob Savinji. 
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos) 
 
Korošec Viktor (Spodnji Otok, 1. 1. 1920 – Draga, 4. 12. 1944). Borec NOB. 
Rojen Antonu in Mariji, roj. Rot na Spodnjem Otoku. Ţivel v Hlebcah, samski, 
mesarski pomočnik, delavec ţelezarne KID na Jesenicah. Leta 1943 mobiliziran v 
nemško vojsko. Spomladi 1944 prišel na dopust in odšel v Planinčev (3.) bataljon 
Gorenjskega odreda, nato za intendanta v širši štab Kokrškega odreda. Padel 4. 12. 
1944 v Dragi. Pokopan v skupnem grobu na grobišču talcev v Dragi. 
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos) 
 
Kristan Vinko (Hlebce, 13. 7. 1900 – Bari, 17. 4. 1945). Borec NOB. Rojen Joţetu 
in Mariji, roj. Valant v Hlebcah, kjer je tudi ţivel – pri Blaţetu, poročen, zidar, delavec 
v Tovarni verig Lesce. 19. 3. 1944 odšel v Planinčev (3.) bataljon Gorenjskega 
odreda, nato v Gregorčičevo brigado. Zaradi vojnih naporov hudo zbolel. Poslan  v 
bolnico v Barleto, v Bari v Italijo, kjer je 17. 4. 1945 umrl. 
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos) 
 
Pavlin Leopold (Sv. Jurij pod Kumom, 1. 9. 1905 – Mirna, 22. 23. 1944). Borec 
NOB. Rojen Francu in Mariji, roj. Kavšek, pri Sv. Juriju pod Kumom. Ţivel v Hlebcah, 
poročen, kovač, delavec v ţelezarni KID na Jesenicah. 19. 3. 1944 odšel v Planinčev 
(3.) bataljon Gorenjskega odreda, nato v partizansko enoto na Dolenjsko za 
bolničarja. Padel 11. 12. 1944 pri Mirni pri Trebnjem na Dolenjskem. Pokopan v 
druţinskem grobu na pokopališču v Lescah. 
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos) 
 
Podgornik Rajmund – Rajko (Huda juţna, 25. 8. 1912 – Franja/Cerkno, 5. 10. 
1944). Borec NOB. Rojen Mihaelu in Mariji, roj. Šuligoj v Hudi juţni v Baški grapi. 
Ţivel v Hlebcah, avtomehanik, delavec v ţelezarni KID na Jesenicah. 26. 3. 1944 
odšel v Planinčev (3.) bataljon Gorenjskega odreda, nato v partizansko enoto na 
Primorsko. V Trnovem dobil pri eksploziji smodnika hude opekline. Umrl 5. 10. 1944 
v partizanski bolnici Franja. Pokopan v druţinskem grobu na pokopališču v Šmihelu 
pri Novem mestu. 
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos) 
 
Vovk Frančišek – Franci (Hlebce, 2. 10. 1927 – Lokve/Gorica, avgust 1944). 
Borec NOB. Rojen Francu in Frančiški, roj. Gašperin v Hlebcah, kjer je tudi ţivel – 



pri Martinčku, samski, kmečki sin. 19. 3. 1944 odšel v Planinčev (3.) bataljon 
Gorenjskega odreda, nato v Bazoviško brigado. Padel avgusta 1944 na Lokvah pri 
Gorici, kjer je tudi pokopan. 
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos) 
 
 
 

♣♣♣♣ 
 
 

Hlebce po drugi svetovni vojni 
 
Na Sv. Petru nad Poljčami je še po zadnji svetovni vojni pobiral meţnar (Gorjak) biro 
na vaseh, do kamor je segal »glas sv. Petra«, t.j. zvonov s cerkve na Sv. Petru (na 
Gori). Gorjak je pobiral v Poljčah (kamor je ta cerkev spadala, t.j. imela svojo hišno 
številko, prej pa svoj hišni znak), Begunjah, Poljčah, Zgoši, Dvorski Vasi, Zapuţah in 
Hlebcah. 
Vir: Deţela med Jelovici (avtor: Tine Jarc) 
 
 
Prebivalstvo radovljiškega okraja maj sodeluje v novi vodni skupnost. Preskrba 
z vodo je v Radovljici in okoliških krajih zelo pereča. Vodovod, ki je bil zgrajen pred 
štiriinštiridesetirni leti, je preskrboval z vodo samo tedanjo radovljiško občino. Zajetje 
vodovoda je bilo l. 1909 razširjeno še za preskrbo sosednjih občin Lesce, Begunje in 
Mošnje, leto kasneje pa še na Ljubno. Od tedaj pa se je vodovodno omreţje 
radovljiške, ga vodovoda vedno bolj širilo. Leta 1911 so napravili novo zajetje nad 
Smokučem. Danes meri celotno omreţje več kot 50 km in preskrbuje z vodo 
Smokuč, Hraše, Hlebce, Lesce, Begunje, Zgoše, Zapuţe, Radovljico, Novo vas, 
Dvorsko vas, Črnivec, Mošnje, Brezje in Ljubno, razen tega pa še vsa gospodarska 
podjetja in ustanove na. tem področju, med katerimi je največji potrošnik vode 
tovarna »Veriga« v Lescah. 
Zaradi novih podjetij in zaradi razvoja tujskega prometa se je potrošnja vode ţe pred 
vojno trikrat povečala. Leta 1939 so morali zato izmenjati cevi na sektorju Smokuč-
Hraše in delno v Lescah v dolţini 2080 m. Prav tako je bil na tem področju zamenjan 
prvotni profil cevi 100 s profilom 150. Gradbeni stroški so takrat znašali 510.000 din. 
Več kot polovico tega zneska je moralo kriti prebivalstvo omenjenih krajev z izrednimi 
prispevki. Razen tega se je vodarina pobirala v obliki davka in so jo plačali tudi tisti, ki 
vodovoda niso imeli. Od časa do časa so bila na vodovodnem omreţju manjša 
popravila in izmenjava cevi. Stroški za to so se krili iz zneskov pobrane vodarine. 
Vir: Gorenjski glas, 19. 4. 1952 
 
 
Tuberkuloza goved v radovljiškem okraju.  … Zlasti močno so se ţivali okuţile na 
planinah. Ugotovili smo namreč, da Hraše, Hlebce in Studenčice ter Nova vas, ki niso 
pošiljale ţivine na gorske pašnike, nimajo tuberkulozne ţivine … 
Vir: Glas Gorenjske, 21. 2. 1953 

 
 
Poročili so se: Janez Zupan, tov. delavec Hlebce in Frančiška Seljko, med. 
higieničarka Hlebce. … Umrli: Marija Zupan, preuţitkarica, Hlebce, stara 73 let. 



Vir: Glas Gorenjske, 6. 4. 1953 

 
 
Iz Begunj. Investicijski plan občinskega ljudskega odbora v Begunjah razpolaga letos 
z zneskom, večjim od 10 milijonov dinarjev. … za razširitev ovinka na cesti Hlebce-
Begunje 450 tisoč, … 
Vir: Glas Gorenjske, 1. 5. 1953 

 
 
Gasilci v Hlebcah so praznovali. Dne 3. Oktobra je gasilsko društvo Hlebce 
slavnostno izročilo svojemu namenu nov poţarno varnostni bazen. Na ta gasilski 
praznik v Hlebcah so prihitela vsa društva iz sektorja Begunje in bliţnje radovljiške 
okolice. Slovesnost je otvoril predsednik društva tovariš Joţe Ţilih. Ob tem se je 
spomnil ţalostnega dogodka v vasi, pred 22 leti, ko je poţar upepelil dve gospodarski 
poslopji, domačini pa niso imeli dovolj vode, da bi preprečili večjo škodo. Zahvalil se 
je ljudski oblasti za vso finančno pomoč, ki je omogočila gasilcem zgraditi ta vaţni 
objekt. Mladi člani društva imajo sedaj moţnost, da se izveţbajo v dobre gasilce. 
Govoril je tudi tovariš Anko, sekretar Okrajne gasilske zveze in pohvalil uspeh 
gasilskega društva v Hlebcah. Gasilci so nato izvedli sektorsko vajo, katero je 
nadzoroval republiški inšpektor tovariš Gregor Novak. Slavnostni otvoritvi je sledila 
veselica. 
Glas Gorenjske, 23. 10. 1954 
 
 
Likvidacija okrajne gasilske zveze Kranj – ustanovitev okrajne gasilske zveze 
za Gorenjsko. Občinska GZ Radovljica, brigada Radovljica: 1. sektor-Begunje  - 
društva: Begunje, Podgora Hlebce, 2. sektor-Radovljica – društva: Radovljica, Lesce 
– »Veriga«, Mošnje, Brezje, Ljubno, 3. sektor-Kropa – društva: Kropa, Otoče, Kamna 
Gorica. 
Vir: Glas Gorenjske, 5. 3. 1955 
 
 
Tovarna športnega orodja »Elan« v Begunjah si je nabavila svoj avtobus za razne 
ekskurzije in predvsem za prevoz delavcev na relaciji: Brezje, Črnivec, Mošnje, 
Radovljica, Lesce, Hlebce, Begunje. Za sedaj vozi avtobus samo zjutraj. 
Vir: Glas Gorenjske, 12. 11. 1955 
 
 
3 kub. m suhih borovčevih desk debelina 20 in 30 mm proda Prostovoljno gasilsko 
društvo Hlebce pri Lescah. Poizve se istotam. 
Glas Gorenjske, 20. 7. 1956 
 
 
»Ţe petnajst let vozim mleko v Lesce«. Tisto jutro, ko sem srečal Janeza Kristana, 
ki je doma v Hlebcah pri Begunjah, je bilo v Lescah krepko mraz. Sonce je »grizlo«. 
Namenjen sem bil v Begunje. Ni šlo drugače – peš bo treba iti, sem si mislil. Vtem, 
pa me prav na cestnem kriţišču povabi prijazen glas Kristanovega »oča«, naj 
prisedem na njegove sani. 
»Sicer grem le do Hlebc, » je dejal, »polovico peš hoje vam pa le prihranim«! 
Ni bilo treba dvakrat reči … 



Kramljala sva, seveda! 
Janez Kristan vozi ţe več kot petnajst let mleko v mlekarno v Lesce. Pozimi, vsako 
jutro, naloţi na sani tri do štiri vrče mleka, ki ga zbere pri kmetih v Hlebcah in 
Begunjah. 
»Mleko še kar dobro plačajo,« pravi. »Še posebno zato, ker mlekarna upošteva 
njegovo kakovost. – Le to me čudi,« je še pristavil, »da mlekarna pozimi ne pobira 
mleka s kamioni, tako kot poleti. 
No … midva s »šimelnom« sva sicer ţe navajena …« 
 

 
 

Kristanov »ata« je res prava gorenjska grča. 
 

Ko sem ga še povprašal, koliko kriţev ima ţe na hrbtu, je odgovoril: 
»Osemdesetletnice ne bom nikoli več praznoval!« 
Moral sem napraviti sila začuden obraz nad njegovo spoštljivo starostjo, ki je ne 
kaţe, kajti dodal je še: »Mar ne verjameta! – Pa je le res!« 
Potem sva eno priţgala in dim cigarete nama je vzbujal občutek tako potrebne 
toplote. / I. A. 
Vir: Glas Gorenjske, 14. 1. 1957 
 
 

 
 

Asfaltiranje ceste v Hlebcah, 1957 
 

Tudi cesta skozi Hlebce pri Lescah bo dobila asfaltno prevleko, da ne bo več 
zoprnega prahu. S tem bo skoraj v celoti asfaltirana cesta Lesce-Begunje. 
Vir: Glas Gorenjske, 1. 7. 1957 



 
 
Kaj ţeliš drugim in sebi v letu 1958? Vinko Pačnik, član okrajnega sveta za 
kmetijstvo in gozdarstvo, upravnik kmetijskega posestva v Poljčah: … Osušili pa 
bomo kakih 200 hektarjev močvirnatih zemljišč. Upam, da bo potem izginila tudi 
megla, ki zdaj nadleguje Poljče, Podvin, Predtrg, Zapuţe, Zgošo, Hlebce, Begunje, 
vse do Radovljice. Ko bo to zemljišče in tudi celotno posestvo urejeno, upam, da 
bomo lahko zalagali trg na Jesenicah s krompirjem, mlekom, zelenjavo, jajci in z 
drugimi ţivili. … 
Vir: Glas Gorenjske, 28. 12. 1957 
 
 
Koli res precej zdrţijo! Ob cesti od Lesc proti Hlebcam je telefonski drog na levi 
strani ceste ţe dalj časa podprt kar z navadnima koloma. Vaščani, ki smo jih 
povprašali, so nam povedali, da je takole pribliţno ţe en mesec. Dobro, da kola toliko 
vzdrţita, sicer … 
 

 
 

Prav gotovo pa vsega tega ne moremo imenovati drugače kot – malomarnost. 
Upajmo, da se bodo popravili, preden se bo vse skupaj zrušilo. 
Vir: Glas Gorenjske, 21. 3. 1958 
 
 



 
 
V Hlebcah pri Begunjah je kmet začel z gradnjo gospodarskega poslopja brez 
dovoljenja. Kakšen bo konec »afere!? Sodnik za prekrške se ni odločil. 
Vir: Glas Gorenjske, 8. 12. 1958 
 
 
V Hlebcah pri Lescah bodo praznovali. Prijetna vasica Hlebce ob vznoţju 
mogočnih Karavank dobiva bolj in bolj svečano lice. 6. septembra ob 14. uri bo 
Prostovoljno gasilsko društvo Hlebce v počastitev 40-letnice ZKJ otvorilo pod 
pokroviteljstvom predsednika ObLO Radovljica nov gasilski dom. 
Društvo je bilo ustanovljeno v letu 1920 pri dokaj teţkih pogojih. Vendar je s pomočjo 
simpatije prebivalstva napredovalo. Nabavilo si je orodje in opremo ter zgradilo 
zasilno orodjarno, ki pa ni ustrezala potrebam gasilstva. Ţe leta 1940 si je društvo 
kupilo v vasi primerno zemljišče za gradnjo ter si nameravalo zgraditi primeren 
gasilski dom. Vendar je vse te načrte preprečila vojna. Mnogi člani so odšli v NOV, 
minila so leta, dokler ni napočila svoboda. 
Poţrtvovalno društvo si je po osvoboditvi zadalo nalogo, da si zgradi sodoben 
gasilski dom, ki bo ustrezal današnjemu razvoju in gasilskim potrebam. Aktivni člani 
so izvolili delaven gradbeni odbor, marljive roke so zamenjale puške in mitraljeze s 
krampi in lopatami ter krepko prijele za delo. Razgibalo se je staro in mlado, člani in 
nečlani. Odbor si je prizadeval, da je bil dom dograjen v prvi fazi z udarniškim delom. 
Stroške v materialu pa je kril s svojimi prireditvami. – Vrednost nedograjene stavbe v 
letu 1949 je znašala devet milijonov dinarjev, danes pa preko dvajset milijonov 
dinarjev, kar je tudi zasluga Občinskega ljudskega odbora Radovljica, ki je priskočil 
finančno na pomoč. – Dom nudi streho tudi štirim članom, kjer so našli prijeten dom. 
V njem sta dve prostorni orodjarni, sejna dvorana in oder. 
Zato vabimo na našo lepo Gorenjsko vse gasilce, vse naše delovno ljudstvo, da v 
nedeljo, 6. septembra v počastitev tega velikega praznika v okviru proslav 40-letnice 
ZKJ slavi delovno zmago tamošnjih prebivalcev. 
Vir: Glas Gorenjske, 3. 9. 1959  
 



 
 

Nov gasilski dom v Hlebcah 
Glas Gorenjske, 3. 9. 1959 

 
 

Volitve in imenovanja OLO Kranj. Na seji dne 30. junija 1959 je okrajni ljudski 
odbor Kranj izvolil naslednje sodnike porotnike – Okrajno sodišče v Radovljici: … 21. 
Burger Marica, roj. 1919, gospodinja, Hlebce … 
Vir: Uradni vestnik okraja Kranj, 7. 9. 1959 
 
 
Ţrebanje nagrajencev »Glasa Gorenjske«.  … 38. vreča cementa (Kranjsko 
gradbeno podjetje) - Janko Šmid, Hlebce 26 … 
Vir: Glas Gorenjske, 12. 3. 1960  
 
 
Hlebce. Ob 40-letnici obstoja prostovoljnega gasilskega društva Hlebce pri Lescah in 
v okviru proslav 15-letnice osvoboditve bo ob 14. uri pred tamkajšnjim gasilskim 
domom sprejem gostov, otvoritev s pozdravnim nagovorom in zborovanjem. Po 
razdelitvi značk za dolgoletno sluţbovanje in mimohodom bo ob 15.30 uri gasilska 
veselica s srečolovom. 
Vir: Glas Gorenjske, 18. 6. 1960  
 
 

OSMRTNICA  
Alojzija Tomšič 
Glas, 1. 2. 1961 

 
 
Seja sveta za komunalne zadeve In gradbeništvo ObLO Radovljica. … V zvezi z 
gradnjo avtobusnega izogibalisča, za katero se potegujejo prebivalci vasi Hlebce in 
Hraše, so se člani sveta strinjali, toda s priporočilom, da bi omenjeni postajališči 
zgradili domačini sami, tako kot so ga Mlinčani. Prebivalci omenjenih vasi imajo sedaj 
najbliţjo avtobusno postajo v Lescah in Begunjah. Če bodo upoštevali priporočilo 



sveta, bodo lahko kaj kmalu imeli svoje postajališče, sicer pa bodo še dalje hodili v 
Lesce in Begunje. 
Vir: Glas, 6. 8. 1962  
 
 

FOTOGRAFIJA DVEH TRAKTORJEV 
FOTO: Pomladansko delo na obseţnih poljih med vasjo Hlebce in Radovljico 

Glas, 3. 4. 1963 
 
 

OSMRTNICA 
Alojz Šmid 

Glas, 9. 12. 1964 
 

 
FOTOGRAFIJA – ČRNA GRADNJA 

Montaţna hiša Jelovica, ki sta jo v vasi Hlebce na črno zgradila Marta in Janez 
Rozman — Foto: F. Perdan 

 
Črne gradnje v Radovljici. … Za primer navedimo Viktorja Rozmana v Hlebcah, ki 
ima hišo pod streho, nima pa še lokacijskega in ne gradbenega dovoljenja. V 
Hlebcah sta potem še Janez in Marta Rozman, ki sta postavila montaţno hišo tipa 
Jelovica, in Joţe ter Bernarda Klemenčič, ki sta hišo sezidala ţe do stropa nad 
pritličjem. … 
Vir: Glas, 26. 8. 1967  
 
 
Prodam več mladih prašičkov in lepe suhe smrekove plohe. Vovk Vida, Hlebce 14, 
Lesce. 
Vir: Glas, 9. 3. 1968  
 
 
V Hlebcah pri Radovljici slovesna izročitev nove brizgalne. Domači 
vremenoslovci pravijo, da bo zanesljivo slabo vreme takrat, ko je v Hlebcah veselica. 
Toda Hlebčani so letos ukanili vreme. Veselico so napovedali za 18. avgust, ki naj bi 
bila zdruţena s slovesno izročitvijo nove brizgalne domačemu gasilskemu društvu. 
Tako pa je bila slovesnost ob izročitvi nove brizgalne (motorke) res v deţju, toda 
gasilci so veselico preloţili na naslednjo nedeljo, ko je bilo lepo vreme. 
Gasilsko društvo Hlebce je uporabljalo brizgalno, ki je bila stara ţe 35 let, in zato 
povsem izrabljena. Zato so gasilci sklenili, da bodo nabavili novo. Toda, kje dobiti 
denar. Obrnili so se na okoliške gospodarske organizacije, o problemu pa so obvestili 
tudi domačina Alojza Dernika, zasluţenega člana gasilskega društva Hlebce, ki je 
zdaj direktor Vatrostalne v Zenici. 
Na prošnjo za pomoč je Elan prispeval 50.000 S din, Gorenjska Lesce 5.000 S din, 
občinska gasilska zveza pa 400.000 S din. Iz Zenice je prispelo pismo z vprašanjem, 
kakšno brizgalno nameravajo kupiti, kje in ceno. Gasilsko društvo je takoj poslalo v 
Zenico prospekt brizgalne, ki jo ţelijo kupiti in vse druge potrebne podatke. V drugem 
pismu pa je Vatrostalna obvestila Hlebce, da so pripravljeni kupiti brizgalno, obenem 
so jih obvestili, da so ţe nakazali 1,800.000 S din, kolikor stane brizgalna. 



18. avgusta je predsednik delavskega sveta Vatrostalne izročil brizgalno gasilcem v 
Hlebcah. Slovesnosti so se udeleţili gasilci iz okoliških društev, domačini in 
predstavniki Vatrostalne. 
Pred tem so gasilci izvedli sektorske vaje, na katerih so sodelovale ekipe Bleda, 
Radovljice, Elana in Hlebc. Na teh vajah smo prikazali poţar gospodarskega 
poslopja, gasilci pa so branili hiše v sosedstvu poţara. Blejski gasilci so prikazali 
reševanje ljudi iz stolpnic, za stolpnico pa jim je sluţil gasilski stolp. 
Z denarjem, ki so ga gasilci dobili od podjetij, so kupili cevi za brizgalno, razdelilec za 
vodo in drugo opremo v vrednosti 350.000 S din. Gasilci pomagajo ljudem v nesreči, 
zato občani znajo ceniti njihove potrebe. Gasilci iz Hlebc so letos s prostovoljnimi 
prispevki in dohodki od veselic zbrali milijon S din in kupili rabljen avto reševalne 
postaje Bled. To jim bo omogočilo, da bodo lahko hitro ukrepali v primeru poţara ali 
nesreče.  
Tudi Vatrostalna iz Zenice je podarila brizgalno zato, ker so gasilci iz Hlebc 
pripravljeni priskočiti na pomoč Vatrostalni, ki ima svoja skladišča na področju 
jeseniške občine. / J. Vidic 
Vir: Glas, 31. 8. 1968 
 
 
Prodam hruške moštarice. Šmid, Hlebce 26, Lesce. 
Vir: Glas, 16. 10. 1968 
 
 
Prodam 6 tednov stare pujske. Vovk, Hlebce 14, Lesce. 
Vir: Glas, 26. 10. 1968 
 
 
Prodam prašiča za zakol in enega 9 tednov starega. Vovk, Hlebce 14, Lesce, 
Vir: Glas, 11. 12. 1968 
 
 
Občni zbor občinske gasilske zveze. … »Vsi vemo,« je dejal tovariš Pogačar, »da 
se motorke pri naših društvih starajo in postajajo problem sposobnosti in udarnosti 
naših operativnih enot. Nove motork- so nabavila tri društva in to Hlebce, Rečica in 
Brezje.« … 
Vir: Glas, 16. 4. 1969 
 
 

 



 
Vir: Glas, 7. 5. 1969 

 
 
Gasilsko društvo Hlebce proda gasilski vpreţni GUMlVOZ-platen, primeren tudi za 
ostale prevoze. Prednost pri nakupu imajo gasilska društva. Ogled v gasilskem domu 
Hlebce. 
Vir: Glas, 4. 6. 1969 
 
 
FOTO: Rudolf Lahajnar 
Lahajnar Rudolf, Hlebce 7, Radovljica, je izţrebal naslednje naročnike. 
Vir: Glas, 30. 10. 1969 
 
Krajevna skupnost Lesce zajema štiri vasi, ki imajo naslednje število prebivalcev: 
Lesce 1964, Hlebce 197. Hraše 194 in Studenčice 102 prebivalca. 
Vir: Glas, 30. 10. 1969 
 
 
Prodam prašiča za zakol. Šmid, Hlebce 26, Lesce. 
Vir: Glas, 13. 11. 1969 
 
 
Prodam mlado kravo, ki bo čez en mesec teletila. Vovk, Hlebce 14, Lesce 
Vir: Glas, 7. 1. 1970 
 
 
Gasilsko društvo Hlebce proda na javni licitaciji: 1. Kombi IMV 1000, letnik 1964, 
izklicna cena 10000 din, registriran do aprila 1971. 2. Nov vpreţni GUMIVOZ, 14 
colski, izklicna cena 2700 din. 
Licitacija bo v nedeljo, 26. 4. 1970, ob 10. uri pred gasilskim domom v Hlebcah pri 
Lescah. Prednost pri nakupu imajo gasilska društva. Ogled moţen v petek in soboto 
od 15. ure dalje. 
Vir: Glas, 22. 4. 1970 
 
 
Kupim enoosno 3-tonsko »kiper« prikolico za traktor. Vrhunc Joţe, Hlebce, p. 
Radovljica. 
Vir: Glas, 21. 7. 1970 
 
 

OGLAS GOSTILNA PRI ANGELCI 
+ 

OGLAS VESELICA GD HLEBCE 
Glas, 5. 9. 1970 

 
 

Prodam suhe borove plohe. Hlebce 26 pri Lescah. 
Vir: Glas, 3. 10. 1970 
 



Prodam mlade pujske. Vovk, Hlebce 14, Lesce 
Vir: Glas, 11. 11. 1970 

 
 

Prodam prašiča za zakol in domače ţganje. Hlebce 26 pri Lescah. 
Vir: Glas, 16. 12. 1970 
 

 

 
 

Vir: Glas, 4. 8. 1971 
 
 
Prodam prašiča za zakol. Hlebce 26 pri Lescah. 
Vir: Glas, 11. 12. 1971 
 
 
Prodam semenski krompir Igor. Vovk, Hlebce 14. 
Vir: Glas, 8. 4. 1972 
 
 
Prodam osem mesecev brejo kravo. Hlebce 26 pri Lescah. 
Vir: Glas, 6. 5. 1972 
 
 
Prodam kravo, ki bo avgusta teletila, in smrekove deske, suhe, debeline 30 mm. 
Vovk, Hlebce, Lesce. 
Vir: Glas, 29. 7. 1972 
 
 
Prodam dve kravi po teletu. Hlebce 24, Lesce. 
Vir: Glas, 21. 10. 1972 
 
 
Prodam šest tednov stare prašičke. Vovk, Hlebce 14, Lesce. 
Vir: Glas, 28. 10. 1972 
 
 



Prodam 450 kg teţkega plemenskega vola in devet mesecev brejo, mlado kravo. 
Hlebce 24, Lesce. 
Prodam prašiča za zakol. Vovk, Hlebce 26 pri Lescah. 
Vir: Glas, 18. 11. 1972 
 
 
Prodam seno. Hlebce 21, p. Lesce. 
Vir: Glas, 14. 4. 1973 
 
 
Po zelo ugodni ceni prodam 15 skoraj novih vrtnih garnitur — miz in stolov. Gostilna 
Hlebce 16, Lesce 
Vir: Glas, 29. 8. 1973 
 
 

 
 

Valentin Kristan – mizar iz Hlebc 
 
Valentin Kristan: »V radovljiški občini je kar precej hotelov, gostinskih in drugih 
lokalov, malo in predvsem premalo pa tovrstnih. Mislim, da je bil ţe čas, da so v 
Radovljici uredili slaščičarno. Ena od pridobitev pa je prav gotovo tudi, da je 
prodajalna odprta zdaj tudi ob nedeljah. Sicer ne zahajam kaj dosti v ta lokal, vendar 
nekateri menijo, da ne bi bilo nič narobe, če v njem ne bi točili alkoholnih pijač. Sicer 
pa so le-te nekoliko draţje kot v drugih gostinskih lokalih in ţe to kaţe, da pekarna 
Lesce ni nameravala odpreti še enega gostinskega lokala, marveč slaščičarno, ki naj 
bi nadomeščala tudi mlečno restavracijo.« / A. Ţalar 
Vir: Glas, 15. 9. 1973 
 
 
Zadel pešca. Na cesti Lesce—Begunje pri vasi Hlebce se je v soboto, 15. 
septembra, ob 21.45 pripetila prometna nezgoda. Voznik motornega kolesa Janez 
Kolman (roj. 1924) iz Zgoš je peljal proti Begunjam. Ko je ţe pripeljal iz vasi, je pred 
seboj na desni strani ceste opazil Joţeta Metlarja (roj. 1913) iz Nove vasi, ki je hodil 



cikcak po cesti. Zaradi tega je motorist zavrl, pri tem pa je pešca zadel. Oba, motorist 
in pešec, sta padla in se huje ranila. Prepeljali so ju v ljubljansko bolnišnico. 
Vir: Glas, 19. 9. 1973 
 
 
Prodam 8 mesecev brejo, teko telico. Kodras, Hlebce 8, Lesce. 
Vir: Glas, 29. 9. 1973 
 
 
Prodam prašiča za zakol, teţkega 200 kg. Hlebce 16, Lesce. 
Vir: Glas, 24. 11. 1973 
 
 
Prodam telico in eno leto starega bika, sani »ţlajfe« in hrastove hlode. Hlebce št. 30, 
Lesce. 
Vir: Glas, 22. 12. 1973 
 
 
Prodam kravo s teletom ali brez. Hlebce 24, Lesce. 
Vir: Glas, 10. 4. 1974 
 
 
Ugodno prodam FIAT SPECIAL 850. Hlebce 1 a. 
Vir: Glas, 8. 5. 1974 
 
 

OSMRTNICA 
Frančiška Kristan 
Glas, 18. 5. 1974 

 
 
Prodam kravo po izbiri. Kodras Anton, Hlebce 8, Lesce. 
Vir: Glas, 25. 5. 1974 
 
 
Prodam več prašičev za zakol ali dopitanje. Hlebce 16, Lesce. 
Vir: Glas, 13. 9. 1974 
 
 
Prodam pet koz. Hlebce 16, Lesce. 
Vir: Glas, 27. 9. 1974 
 
 
Prodam šivalni stroj moderen SINGER in SINGER stroj za tkanje, dvovrstni. Hlebce 1 
a, Lesce. 
Vir: Glas, 10. 12. 1974 
 
 
Prodam prašiča za zakol. Šmit, Hlebce 26, Lesce. 
Vir: Glas, 13. 12. 1974 



 
Prodam prašiča za zakol. Vrhunc, Hlebce 3 a, Lesce. 
Vir: Glas, 7. 1. 1975 
 
 
Prodam teţko kravo v devetem mesecu brejosti. Vovk, Hlebce 14, Lesce. 
Poceni prodam ZASTAVO 750 z novo karoserijo. Tomšič Franci, Hlebce 28, Lesce. 
Vir: Glas, 7. 2. 1975 
 
 

 
 
Po starem običaju so v torek popoldne v Hlebcah v radovljiški občini »poh« vlekli. 
Fantje, ki so se lotili zanimive prireditve so bili: Joţe Luţar, Cveto Kolman, Ivo, Boris, 
Franci in Tonček Kodras, Joţe Zima, Franci Ţilih, Franci Tomšič, Darko Deţman in 
Sandi Tolar. »Nevesta« pa je bila Anica Luţar. / Foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 14. 2. 1975 
Op.: Na fotografiji je Svetogejeva hiša (vir: Matej Burgar). 
 
 
V Hlebcah so »poh« vlekli. Veseli pustni dnevi so za nami in čeprav se v sredo 
nismo posipali s pepelom, se jih bodo nekateri še lep čas spominjali. Marsikje na 
Gorenjskem so si privoščili zvrhano mero domiselnih norčij, od katerih so imeli 
nazadnje še največ koristi gostinci. Upajmo, da so si s šegavim pustom vsaj malo 
popravili slabo zimsko bilanco. Nekateri so menda kar precej navili cene, še najbolj 
pa jih je ZIS, ki je podraţil nekaj tistih izdelkov, katerih potrošnja je bila v minulih 
dneh zares precejšnja. 
V vasi Hlebce v radovljiški občini se menda od boţiča lani do letošnjega pusta ni 
nihče poročil. Tako so se fantje lotili starega običaja; v torek popoldne so skozi vas 
»ploh« vlekli. 34 metrov dolgo smreko so podrli in jo privlekli v vas. Poročeni, ki so 
ugotovili, da zakonski jarem le ni tako sladek kot so mislili in so se ga ţe krepko 
naveličali (ter seveda prepozno spoznali to trpko resnico), so hoteli vsaj malo 
zadoščenja. Postavili so jim »šrango« in fantje so za »poh« morali odšteti 50 
»šajbic«, kar je zneslo 15 kilogramov denarja oziroma 50 »jurjev«. Menda so ga 
teţko zbrali. In ker so oropali osrednjo banko, so predlagali, naj bi bankirji zdaj raje 



odprli podruţnico kar v Hlebcah (da bo bolj pri roki). Toda, kar so fantje morali plačati 
zakonskim moţem pri »šranganju«, so potem hoteli dobiti nazaj in čim več iztrţiti pri 
licitaciji »poha«. Trajalo je lep čas, da so ga prodali za 417 »jurjev« (V resnici pa ga 
je seveda dobilo Gozdno gospodarstvo). In potem? Potem so kot se času in običaju 
spodobi, vse skupaj pošteno zalili. Kako tudi ne, saj je njihov namišljeni ţenin v 
povorki Sandi Tolar moral v sredo k vojakom. In začuda, njegova »nevesta« Anica 
Luţar niti ni bila preveč ţalostna. 
Zvedeli smo, da so podobne pustne norčije imeli tudi v drugih krajih na Gorenjskem; 
tako menda na Bohinjski Beli, v Nemškem rovtu v Bohinju, v Ljubnem in drugje. Le v 
Lomu v trţiški občini, kjer so ţe večkrat »poh« vlekli, ga letos niso. Nekdo se je 
namreč poročil in tako radovedneţe prikrajšal za to norčavost. / A. Ţalar 
Vir: Glas, 14. 2. 1975 
 
 
Prodam kravo s teletom ali brez. Hlebce 24, Lesce. 
Vir: Glas, 4. 4. 1975 
 
 
Prodam kravo bohinjko po teletu. Vrhunc, Hlebce 3a, Lesce. 
Vir: Glas, 20. 5. 1975 
 
 
Prodam FIAT 850.  Hlebce 25 a, Lesce. 
Vir: Glas, 2. 7. 1975 
 
 
Strela zanetila poţare. V soboto, 12. julija, ob 1. uri zjutraj je strela udarila v 
gospodarsko poslopje Joţeta Ţiliha iz Hlebe. Ogenj je uničil celotno ostrešje; 
pogorelo je 25 voz sena, razno poljsko orodje in nekaj desk. Škoda je velika.  
Vir: Glas, 15. 7. 1975 
 
 
Najlepše se zahvaljujemo za pomoč pri gašenju poţara, katero so nudili gasilci iz 
Hlebe, Begunj in Letalski center Lesce. Zahvaljujemo pa se tudi vsem vaščanom in 
ostalim, kateri so nudili pomoč. – Ţilih Joţe in sosed Burgar, Hlebce. 
Vir: Glas, 15. 7. 1975 
 
 
Poţarne odškodnine Zavarovalnica Sava — PE Kranj obvešča svoje zavarovance, 
da so bile izplačane naslednje škode: … 1. septembra 1975: Ţilihu Joţetu, Hlebce 
17, Radovljica 48.877 din za poslopje in gospodarske premičnine. … 
Vir: Glas, 12. 9. 1975 
 
 
Prodam zimska jabolka. Hlebce 26 pri Lescah. 
Vir: Glas, 14. 10. 1975 
 
 
Prodam traktor PASQUALI s plugom. Hlebce 30 pri Lescah. 



Poceni prodam ZASTAVO 750. Ogled vozila je v soboto 25. 10. na vrtni plošči 
gostilne pri Angelci v Hlebcah. 
Vir: Glas, 24. 10. 1975 
 
 
Prodam prašičke, stare šest tednov. Vovk, Hlebce 14, Lesce. 
Kupim JEEP WILOS. Ponudbe s ceno pošljite na naslov: Zvone Derling, Hlebce 16, 
64248 Lesce 
Vir: Glas, 14. 11. 1975 
 
 
Zapeljal v jarek. V četrtek, 13. novembra, ob 13.45 se je na cesti med Lescami in 
Begunjami v vasi Hlebce pripetila prometna nezgoda. Voznik osebnega avtomobila 
Rudolf Dietz (roj. 1914) iz Zapuţ je vinjen peljal proti Begunjam. V levem ovinku je 
zapeljal v desno s ceste in zavozil v jarek. V nesreči je bil huje ranjen sopotnik Alojz 
Novak (roj. 1936) s Koroške Bele, prepeljali so ga v bolnišnico. Škode na avtomobilu 
je za 10.000 dinarjev. 
Vir: Glas, 18. 11. 1975 
 
 
Prodam malo rabljeno GRADBENO BARAKO 3,5 X 4 m in gradbeno električno 
OMARICO 50 X 60 s priključki, varnostni avtomat tip FID 25, 4-fazni. Hlebce n. h., 
Lesce. 
Vir: Glas, 23. 1. 1976 
 
 
Prodam vrtalni STROJČEK AEG 600 elektronik in avtoradio BLAUPUNKT. Hribar, 
Hlebce n. h. 
Vir: Glas, 6. 2. 1976 
 
 
Gasilska enota v tovarni Veriga Lesce in člani gasilskega društva Hlebce so pripravili 
v Lescah kombinirano mokro gasilsko vajo. Vodo so črpali iz poţarnega bazena pod 
Lipco, pred ognjem pa so branili skladišče trgovskega podjetja Murka. — B. B. 
Vir: Glas, 13. 2. 1976 
 
 

ZAHVALA 
Ivana Lahajnar 

Glas, 27. 2. 1976 
 
 
Lesce — Prebivalci krajevne skupnosti Lesce, ki zajema vasi Lesce, Studenčice, 
Hraše in Hlebce, v radovljiški občini so se na zborih odločili, da se v krajevni 
skupnosti razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka. Referendum bo 
v nedeljo, 25. aprila, in če bo uspel, bodo v dobrih štirih letih in pol zbrali del denarja 
za izgradnjo nekaterih komunalnih naprav, za kanalizacijo in asfaltiranje cest. … 
Vir: Glas, 9. 4. 1976 
 
 



Prodam kravo, čisto simentalko po prvem teletu. Vrhunc Joţa, Hlebce 3, Lesce. 
Prodam kravo pred telitvijo ali s teletom. Burgar, Hlebce 19, Lesce. 
Vir: Glas, 11. 5. 1976 
 
 
Prodam STAREJŠO HIŠO v Hlebcah, primerno tudi za vikend. Pecl Ernest, Hlebce 
23, Lesce. 
Vir: Glas, 25. 5. 1976 
 
 
Prodam dobro domače ţganje. Hlebce 24, Lesce. 
Gostilna pri Angelci v Hlebcah priredi v nedeljo 20. junija, ob 16. uri VRTNO 
VESELICO, na kateri bodo igrali Štirje kovači iz Slovenj Gradca. Pridite, ne bo vam 
ţal! Vabi vas Gostilna Angelca Hlebce pri Lescah. 
Vir: Glas, 18. 6. 1976 
 
 
Prodam 9 mesecev brejo kravo. Kodras Anton, Hlebce 8, Lesce. 
Vir: Glas, 2. 7. 1976 
 
 
Prodam enoosno, 3-6 tonsko PRIKOLICO. Vrhunc Joţa, Hlebce 3, Lesce. 
Vir: Glas, 3. 8. 1976 
 
 
Prodarn kravo s četrtim teletom ali brez. Vovk, Hlebce 14, Lesce. 
Vir: Glas, 27. 8. 1976 
 
 
Prodam kravo po teletu. Hlebce 25, Lesce. 
Vir: Glas, 10. 9. 1976 
 
 
Prodam zimska jabolka. Hlebce 26, Lesce. 
Vir: Glas, 15. 10. 1976 
 
 
Prodam kravo s teletom ali brez. Hlebce 24, Lesce. 
Vir: Glas, 12. 11. 1976 
 
 
Prodam prašiča 120-140 kg. Jalen Andrej, Hlebce 25. 
Prodam prašiča za zakol, zimska jabolka. Hlebce 26, Lesce. 
Vir: Glas, 10. 12. 1976 
 
 
Z odredbo komandanta IX. armade so napredovali v čin kapetana: Franc Černe, 
Radovljica, Miroslav Derlink, Hlebce … 
Vir: Glas, 17. 12. 1976 
 



 
Prodam prašiča za zakol. Hlebce 3 a, Lesce. 
Vir: Glas, 24. 12. 1976 
 
 
Prispevki v sklad za slepe: Gostilna Pri Angelci: Rezka Derlink, Lesce, Hlebce 16 ( v 
dobrodelne namene) 500 din. 
Vir: Glas, 18. 1. 1977 
 
 
Prodam osebni avto RENAULT 4, letnik 1968. Dijak, Hlebce pri Lescah. 
Vir: Glas, 11. 2. 1977 
 
 
 

 
 

Vir: Glas, 18. 2. 1977 
 
 
Prodam kobilo, 2 leti staro, krotko in lepo. Deţman, Hlebce 20, Lesce. 
Vir: Glas, 25. 2. 1977 
 
 
Prodam kravo v devetem mesecu brejosti. Vovk, Hlebce 14, Lesce. 
Vir: Glas, 1. 4. 1977 
 
 
Prodam enoosno, 3-tonsko KIPER PRIKOLICO. Hlebce 3, Lesce. 
Vir: Glas, 19. 4. 1977 
 
 
Prodam semenski krompir igor. Kodras, Hlebce 8, Lesce. 
Prodam ZASTAVO 750, LETNIK 1966, karoserija nova in HARMONIKO 96-basno. 
Ostojič, Hlebce 15, Lesce. 
Vir: Glas, 22. 4. 1977 
 



Prodam OBRAČALNIK MARATON, za kosilnico BCS. Hlebce 24, Lesce. 
Vir: Glas, 24. 5. 1977 
 
 
Prodam PEUGEOT 204, letnik 1970 december. Hlebce 1 a, Lesce. 
Vir: Glas, 27. 5. 1977 
 
 
Prodam SIMCO 100 GSL. Hlebce 20, Lesce. 
Vir: Glas, 12. 7. 1977 
 
 
Prodam MOPED T-12, dvojna desna vrata osebnega avtomobila vartburg in dve breji 
telici. Kristan Valentin, Hlebce 30, Lesce. 
Vir: Glas, 2. 8. 1977 
 
 
Prodam klavirsko HARMONIKO, 96-basno, 12 registrov, avto radio znamke PHILIPS 
ter kasetni radio znamke BROWNI. Ostojič, Hlebce 15, Lesce. 
Prodam domače ţganje. Hlebce 24, 64248 Lesc. 
Vir: Glas, 19. 8. 1977 
 
 
Krajevna skupnost Lesce, ki danes zajema naselja Lesce, Hraše, Hlebce in 
Studenčice, je bila ustanovljena pred 13 leti. Pred 30 leti je bilo na tem območju 650 
prebivalcev, danes pa jih je okrog 1600 in od tega 650 zaposlenih. Razumljivo, da je 
tako hiter porast prebivalstva ter razvoj stanovanjske gradnje in industrije nakopičil v 
krajevni skupnosti vrsto komunalnih in drugih problemov. … 
Predsednik sveta KS Lesce Franc Meze: »Za zdaj smo poloţili okrog 3000 metrov 
kanalizacije v Lescah. Naročene pa imamo ţe načrte za izgradnjo kanalizacije v 
vaseh Hlebce in Hraše in za ureditev potoka Blato, ki priteče s posestva Poljče. 
Mimogrede, ta potok teče skozi vas Studenčice in potem proti letališču, kjer se razlije 
in vse bolj zamočvirja območje na vzhodni 'strani letališča. Dogovarjali smo se ţe, 
kako rešiti ta problem. Da pa bi stvar pospešili, je krajevna skupnost ţe naročila 
načrte (veljali bodo 53.000 dinarjev), ki bodo gotovi prihodnji mesec. Potem se bo 
treba dogovoriti, kdo vse bo sodeloval pri reševanju tega problema. Krajevna 
skupnost je pripravljena poleg načrtov sofinancirati tudi ureditev vasi ob tem potoku. 
Sicer pa je po ureditvi kanalizacije v Hrašah in Hlebcah predvidena tudi poloţitev 
asfalta.« 
 



 
 

Z urejanjem kanalizacije bodo v krajevni skupnosti v prihodnje nadaljevali v naseljih 
Hlebce in Hraše. V ta program pa sodi tudi ureditev potoka Blato, ki teče s posestva 
Poljče in zamočvirja vzhodni del terena pri letališču. Načrti za ureditev tega potoka 
(dela jih Hidroinţeniring Ljubljana, financira pa jih krajevna skupnost in bodo veljali 
53.000 dinarjev) bodo gotovi prihodnji mesec. Potem se bo treba dogovoriti za 
sanacij. 
Vir: Glas, 26. 8. 1977 
 
 
Prodam krompir igor. Hlebce 14, Lesce 
Vir: Glas, 9. 9. 1977 
 
 
Prodam ZASTAVO 750, registrirano do junija 1978. Ostojič, Hlebce 15, Lesce. 
Vir: Glas, 23. 9. 1977 
 
 
Hlebce — V Hlebcah v radovljiški občini ţe 55 let deluje gasilsko društvo. S skupnimi 
močmi so uredili dom, v katerem imajo prostore tudi krajevne druţbenopolitične 
organizacije. Denar za obnovo doma so v glavnem dobili s prirejanjem gasilskih 
veselic in podobnih prireditev, nekaj pa so prispevali tudi občani in občinska skupnost 
za varstvo pred poţari. Člani društva si prizadevajo, da so nenehno pripravljeni na 
morebitno pomoč in posredovanje. Da so dobro usposobljeni in izurjeni so dokazali 
tudi na nedavnem občinskem tekmovanju v Begunjah. Uvrstili so se namreč na tretje 
mesto. Na sliki: Člani gasilskega društva Hlebce na občinskem tekmovanju v 
Begunjah. — B. B. 
Vir: Glas, 4. 10. 1977 
Op.: Članku je bila priloţena napačna fotografija gasilcev GD Begunje. 

 
 
Prodam zimska jabolka, hruške moštarice ali sladki mošt in domače ţganje. Hlebce 
26, Lesce. 
Vir: Glas, 7. 10. 1977 
 
 



Prodam prašičke, stare 6 tednov, in krompir sorte igor. Hlebce 14, Lesce. 
Vir: Glas, 28. 10. 1977 
 
 
Prodam prašiča. Hlebce 20, Lesce. 
Vir: Glas, 6. 12. 1977 
 
 
Prodam prašiča za zakol. Hlebce 3, Lesce. 
Vir: Glas, 20. 12. 1977 
 
 
Prodam mlado kravo po izbiri. Hlebce 14, Lesce. 
Vir: Glas, 30. 12. 1977 
 
 
Ugodno prodam delno karamboliran VVV 1500, letnik 1965, Hlebce 11 /a, Lesce. 
Vir: Glas, 27. 1. 1978 
 
 
Prodam črno-beli TELEVIZOR. Hlebce 4, Lesce. 
Vir: Glas, 14. 2. 1978 
 
 
Prodam mlado kravo v devetem mesecu brejosti. Hlebce 8, Lesce. 
Vir: Glas, 17. 2. 1978 
 
 
Seznam zaščitenih kmetij (Hlebce):  
Burgar Franc, Hlebce št. 19 
Vovk Vida, Hlebce št. 14 
Kristan Tine, Hlebce št. 30 
Jalen Andrej, Hlebce št. 25  
Justin Janez, Hlebce št. 22  
Fodras Anton, Hlebce št. 8  
Ţilih Joţe, Hlebce št. 9  
Valant Florijan, Hlebce št. 13  
Deţman Angela, Hlebce št. 20  
Šmit Anton, Hlebce št. 26  
Tomšič Štefan, Hlebce št. 28 
Vir: Uradni vestnik Gorenjske, 3. 3. 1978 
 
 

ZAHVALA 
Janez Ţilih 

Glas, 12. 5. 1978 
 
 
Prodam kravo s teletom. Zima Marija, Hlebce 23/a., Lesce. 
Vir: Glas, 13. 6. 1978 



 
FOTO: CESTA BEGUNJE-HLEBCE 
Asfalt od Begunj do Hlebc. Sredi junija je cesta, ki povezuje Begunje s Hlebcami, 
dobila novo asfaltno prevleko. Asfaltiranje tri in pol kilometra odcepa je komunalno 
interesno skupnost v Radovljici veljalo dobrih 131 starih milijonov dinarjev. Cesta bo 
do konca urejena, ko bodo ob njej postavili še bankine. / Foto: J. Zaplotnik 
Vir: Glas, 30. 6. 1978 
 
 
Prodam KUHINJSKE ELEMENTE domače izdelave in črno-bel TELEVIZOR RR Niš. 
Hlebce 1/a. 
Vir: Glas, 30. 6. 1978 
 
 
Prodam FORD TAUNUS 15 M v nevoznem stanju. Vogelnik Elza, Hlebce 7/a, Lesce. 
Vir: Glas, 30. 6. 1978 
 
 
Prodam FIAT 850 ŠPORT. Hlebce 15, Lesce. 
Vir: Glas, 28. 7. 1978 
 
 
Prodam MAZDO 1200 ccm letnik 1970. Klemenčič, Hlebce 11 a, Lesce. 
Vir: Glas, 11. 8. 1978 
 
 
Prodam OBRAČALNIK BCS. Ţilih, Hlebce 17. 
Vir: Glas, 25. 8. 1978 
 
 
 

 
 

Vir: Glas, 25. 8. 1978 
 
 
 



Prodam PRIKOLICO za osebni avto. Ogled popoldne. Dijak, Hlebce v NH, Lesce. 
ZASTAVO 750/65 vozno, poceni prodam. Markovčič, Hlebce NH, Lesce. 
Vir: Glas, 29. 9. 1978 
 
 
Prodam 300 kg teţkega bika ali zamenjam za kravo z mlekom. Vrhunc, Hlebce 3, 
Lesce. 
Vir: Glas, 20. 10. 1978 
 
 
Prodam karambolirano ZASTAVO 101, letnik 1973. Zima Joţe, Hlebce 23/a. 
Prodam FORD ESCORD, letnik 1971, v dobrem stanju. Viktor Mali, Hlebce n. h. 
Lesce. 
Vir: Glas, 27. 10. 1978 
 
 
 
 
 
 
Leške vasi.  K Lescam sodijo še tri okoliške vasice: Hlebce z zanimivimi domačijami, 
stoječimi kar v vrsti ob cesti. Nekatere od teh hiš so stare tudi več sto let. Menda so 
sluţile za pristavo gradu Katzensteina v Begunjah. Prebivalcev imajo Hlebce kar 
precej - 180, morda danes celo več.  
Tudi Hraše so velika vas - čez 200 stalnih prebivalcev imajo. Nekoč je bila to 
ţivinorejska vas - imeli so celo svojo zadruţno sirarno - danes si ljudje iščejo 
zasluţka drugje. V Hrašah je bil doma znameniti Janez Krstnik Prešeren. Bil je sloveč 
pisatelj, latinist, podpornik in prvi predsednik Akademije operozov (delovnih 
učenjakov) v Ljubljani. O njem bo še morala steči beseda tudi v okviru teh zapisov. 
Saj so Hrašani na svojega rojaka zares lahko ponosni.  
Lepa vasica (ima le blizu 90 prebivalcev) so samotne Studenčice s podruţnično 
cerkvico sv Florijana. Vasica s tako ljubkim imenom - bolj slovenski biti ne more - leţi 
severno-zahodno od Hraš ob cesti (bolj kolovoz) proti Zabreznici. Kot v drugih 
gorenjskih vaseh okrog industrijskih središč, tudi tu prevladuje novodobni poklic 
»delavec - kmet«. Saj je zasluţek na Jesenicah; v Lescah, na Javorniku, v Zapuţah 
res kar vabljiv za moški in ţenski naraščaj. 
Značilno ne le za vasice okrog Lesc, pač pa tudi za mnoge od manjših zaselkov na 
visoki Gorenjski, je njihov razmeroma veljaven deleţ v zakladnico slovenske kulture 
in zgodovine. Tako bi moral, poleg ţe omenjenega "Prešerna, vsaj opozoriti še na 
pisatelja Mateja Brenceta (1856- 1887) iz Hraš, na pisatelja Janeza Boţiča (1829- 
1884) in na goriškega nadškofa Joţeta Balanta (1763-1834) - oba iz Nove vasi pri 
Lescah. 
Vir: Glas, 24. 8. 1979 (Črtomir Zorec: Pomenki o nekaterih krajih radovljiške občine). 

 
 
Hlebce še enkrat. Ko sem onidan pripešačil iz Hraš v Hlebce, sem najprej šel skozi 
pravo naselje novih hiš - v slogu, ki pristaja pokrajini. To je treba pohvaliti, kajti 
marsikje drugje skaze vnanji videz starih vasi laţno-moderne stavbne spake. — In še 
glede imen vasi: ţe v prejšnjem zapisu sem omenil, da so bile tu pristave 
begunjskega gradu Katzensteina; no, glede imena pa sem zvedel od starih 



domačinov, da je kraj dobil ime po silnih mnoţinah hlebcev kruha, ki so ga tu pekli za 
graščino in vso sluţinčad na obseţnem begunjskem posestvu. 
Vir: Glas, 31. 8. 1979 (Črtomir Zorec: Pomenki o nekaterih krajih radovljiške občine). 

 
 
 
Telefonski priključki v Hlebcah 1987: 
Cerar Martin – Hlebce 3 
Klemenčič Joţe – Hlebce 11a 
Kolman Cveto – Hlebce 25a 
Lamovšek Metod – Hlebce 41 
Sušnik Saša – Hlebce 21a 
Zima Joţe – Hlebce 23a 
Ţilih Janez – Hlebce 46 
Vir: Telefonski imenik 1987 (DAR) 
 
 
Najlepše leške hiše. Lesce, marca — Pri leškem turističnem društvu imajo tudi 
posebno komisijo, ki si prek leta ogleduje urejenost v kraju, predvsem urejenost 
posameznih hiš. V zadnjem letu so ocenjevali tudi urejenost blokov, vendar so 
ugotovili, da kljub lepim oknom in balkonom morajo stanovalci več narediti za okolico 
svojih domov. Zato so na letnem občnem zboru podelili lepa priznanja le najlepše 
urejenim hišam. Dobili so jih: Joţica Celic iz Savske 22, Marija Cebokli iz Roţne 
doline 27, Zlatka Demšar iz naselja Na Trati 15, Tončka Lovrenčič iz Hraš 12/b, 
Marina Avsenik iz Studenčic 18, Ankica Pungaršek iz Trţaške 3, Francka Resman iz 
Hlebce 43, Slavko in Tea Triplat iz taverne »Sova« in Ivanka Ţibert iz Vojkove 8. 
»Tekmovanje«, ki je lahko tudi spodbuda in pobuda za druge kraje, se bo seveda še 
nadaljevalo. 
Vir: Glas, 22. 3. 1988 
 
 
Priimki 1998 (Hlebce): Anderle, Aţman, Bezek, Boršič, Burgar, Cerar, Davidović, 
Derlink, Deţman, Dijak, Gatej, Gluščič, Horvat, Hribar, Hrovat, Jalen, Janc, Jezeršek, 
Justin Klemenčič, Kodras, Kolman, Koselj, Kristan, Kus, Lahajnar, Lamovšek, Lavrič, 
Leskovec, Luţar, Mali, Markovčič, Olup, Ovsenik, Pečenko, Pirc, Podgornik, 
Potočnik, Rajer, Rajnar, Resman, Rozman, Saje, Sodja, Stocca, Sušnik, Šmid, Šmit, 
Špruk, Tolar, Tomšič, Valand, Vertačnik, Vogelnik, Vovk, Vrhunec, Zima, Zupan, 
Ţemlja, Ţilih. 
Vir: Leški zbornik  
 
 

 ♣♣♣♣ 
 
 

Pomembnejši Hlebčani 
 
 
Burgar Marjan (roj. Gorje, 15. 1. 1952). Strojni tehnik, konstruktor, biatlonec. 
Marjan Burgar je nastopil kot prvi biatlonec, ki je predstavljal Jugoslavijo na Zimskih 
olimpijskih igrah. Na Zimskih olimpijskih igrah 1980 v Lake Placidu je osvojil 38. 



mesto v šprintu na 10 km in 35. mesto v teku na 20 km. Petkratni posamični drţavni 
prvak v biatlonu (1975, 1977, 1978, 1980, 1982). 
Vir: wikipedija.org 
 
 
Derling Alojz (Hlebce, 10. 12. 1913 – Zenica, 24. 6. 1981). Graditelj metalurških 
peči in inovator. Rodil se je Francu Derlingu in Rozaliji, roj. Murnik v Hlebcah št. 14. 
Po vrnitvi iz NOV delal v ţelezarni na Jesenicah, od leta 1947 pa v ţelezarni Zenica. 
Sprva je bil upravnik obrata za zidanje in vzdrţevanje metalurških peči, leta 1960 pa 
je pod njegovim vodstvom nastalo specializirano podjetje za gradnjo in vzdrţevanje 
industrijskih peči, dimnikov in vodnih stolpov ter za izdelovanje ognjevzdrţnih 
materialov Vatrostalna v Zenici. Kot direktor in generalni direktor (1968-78) je 
podjetje strokovno in organizacijsko razvil do te mere, da je gradilo velike 
koksarniške in metalurške peči tudi v industrijsko razvitih drţavah. Prejel je številna 
domača in mednarodne priznanja in nagrade. Alojz Derling je avtor okoli 30 iznajdb, 
inovacij in racionalizacij. Po njem se imenuje patent derling, konstrukcija visečega 
oboka za martinovke, ki so jo uporabili kar v 17 razvitih drţavah. Umrl je 24. 6. 1981 
v Zenici. 
Vir: Leški zbornik (avtor Jure Sinobad) 
 

 
 

Alojz Derling – inovator, 1913-1981 
Vir: Leški zbornik 

 
 
Gollmayer Jernej (Hlebce, 23. 8. 1730 – Ţelimje, 17. 12. 1789). Lokalist. Rodil se 
je Juriju in Ani Gollmayer iz Hlebc. Za duhovnika je študiral v Ljubljani in sluţil po 
kranjskih in štajerskih ţupnijah ljubljanske škofije. Imel je izjemno odločen in ţe kar 
avtokratski značaj, zato med svojimi sodobniki ni bil priljubljen. Umrl je 17. 12. 1789 
kot lokalist v Ţelimjah. 
Vir: Leški zbornik (avtor Jure Sinobad) 
 
 
 



Prešeren Ivan – Ţan (Hlebce, 7. 5. 1945). Glasbenik, aranţer, slikar, skladatelj. 
Kot samostojen glasbenik instrumentalist, komponist in aranţer deluje ţe od 
mladosti.  
Večino let je kot trobentar posvetil Alpskemu kvintetu. Z Jazz club Gajo quintetom je 
med drugim leta 2000 igral na internacionalnem Jazz festivalu v Montreux-ju (Švica). 
Dobil je veliko priznanj, med drugim pet zlatih plošč, eno diamantno ploščo v Avstriji, 
dve zlati doma in zlato noto 2004 za najboljši ansambel, 2014 v Avstriji mednarodno 
priznanje Oberkrainer Award za doseţke v narodnozabavni glasbi, leta 2011 medaljo 
Občine Radovljica za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo na glasbenem področju 
ter za spodbujanje kulturne dejavnosti v občini in širše. 
Ţe v zgodnji mladosti ga je privlačila risba, po letu 1997 pa slikarstvu posveča vse 
več časa. Obiskoval je privatno šolo akademskega slikarja Zmaga Modica. Je tudi 
član likovne sekcije Vir  iz Radovljice, KUD-a Kliničnega centra in Medicinske 
fakultete v Ljubljani in Likovnega društva Rajko Slapernik v Ljubljani. Rad pa se 
udeleţuje tudi drugih slikarskih tečajev kolonij in extempor. Imel je več samostojnih 
razstav in veliko skupinskih. Novembra 2013 je diplomiral na Šoli za risanje in 
slikanje v Ljubljani. 
Dobil je več priznanj na slikarskem področju, med drugim na extempore Zajčja 
dobrava 2010 prvo mesto in drugo mesto  za sliko Podobe Ljubljane. 
 
Vir: Gorenjci.si (zapis Ivana-Ţana Prešerna, Radovljica, 28. 11. 2010) 
 

 
 

Ivan Prešeren – Ţan 
Vir: gorenjci.si 

 
 ♣♣♣♣ 

 
 
 
 
 



Hlebce danes 
 
 

 
 

Hlebce, 1996 
Vir: igx.4sqi.net (detajl) 

 

 
 

Hlebce, ok. 2015 
Vir: static.panoramio.com 

 

 
 

Hlebce, ok. 2015 
Vir: static.panoramio.com 

☼☼☼ 
 



 

 
 

Pri Šebatu  / Pri Ţbatu 
Vir: RAGOR – Foto: Nina Kobal 

 
☼☼☼ 

 
 

 
 

Pri Kralju 
Vir: RAGOR – Foto: Nina Kobal 

 



 
 

Obnovljena Kralova hiša 
Vir: ingrum.org 

Op.: Fotografija prikazuje polkno obnovljene Kraljeve – »Kralove bajte« iz leta 1777. 
Okna so bila nekoč manjših odprtin in so jih ne vemo kdaj dali povečati. / Napisal: 
Matej Burgar 
 

☼☼☼ 
 
 

 
 

Pri Martinčku 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 



 
☼☼☼ 

 

 
 

Pri Pretnarju 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
☼☼☼ 

 

 
 

Pri Katermanu 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
☼☼☼ 

 



 
 

Pri Vobniku 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
☼☼☼ 

 

 
 
 

Pri Jahaču 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
☼☼☼ 

 



 
 

Pri Maticu 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
☼☼☼ 

 

 
 

Pri Muleju 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
☼☼☼ 

 



 
 

Pri Gondeču 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
☼☼☼ 

 

 
 

Pri Golmajerju 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
 

☼☼☼ 
 



 
 

Pri Fuceju 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
☼☼☼ 

 

 
 

Pri Brkocu 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
☼☼☼ 

 



 
 

Pri Jurju, 2001 
Vir: RAGOR 

 
☼☼☼ 

 

 
 

Pri Boţiču 
Vir: RAGOR 

 
☼☼☼ 

 
 
 
 



       
 

Kristanova hiša, 2012 
Vir: Slovenske novice (Foto: Boštjan Fon) 

 
 

☼☼☼ 
 

 
 

Hiša v Hlebcah – včasih gostilna Angelca, 2015 
Vir: nepremicnine.net 

Op.: Hiša je bila zgrajena leta 1930, v njej pa je bila gostilna. / Napisal: Matej Burgar 
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Sestavil: Goran Lavrenčak – DAR 
 
 
Prvič objavljeno:  1. 10. 2017 
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