Gradnja po letu 1960 (Lesce)
Camping Šobec
Šobec – novo letovišče na Gorenjskem. Na izdelkih »Gorenjke« - tovarne
čokolade Lesce pri Bledu je med drugimi zanimivimi turističnimi kraji te okolice tudi
slika Sobčevega bajerja. Prav posrečena zamisel nevsiljive turistične propagande!
Toda kljub vsemu temu vem, da je še mnogo ljudi, ki tega lepega in zanimivega kraja
ne poznajo, zato ne bo odveč, če napišem o njem nekoliko več. Z ureditvijo
Sobčevega jezera ali bajerja, kot ga imenujejo domačini, smo namreč dobili še eno
letovišče, ki ga zaradi njegove sončne lege, naravnih le pot in urejenosti mirno lahko
štejemo med bisere Gorenjska — Člani Turističnega društva Lesce, posebno še člani
upravnega odbora, zaslužijo zato polno priznanje ter so lahko za vzgled ostalim, kaj
se da urediti s skromnimi sredstvi, če se člani zavedajo, da njihovo delo služi vsem
delovnim ljudem za počitek, okrepitev zdravja in razvedrilo.
Majhen Bled. Pod slikovitimi savskimi terasami, obdanimi s smrekovimi in borovimi
gozdički, s prekrasnim razgledom na Triglav, Karavanke in obširne gozdove Jelovice,
leži majhno jezero. Pred leti so bili tu pašniki, potočki in tolmuni, zarasli z vodnim
biljem, danes nastaja tu pomembno turistično področje, ki je iz leta v leto lepše in
mikavnejše. Temu jezercu z otočkom pravijo nekateri »Bled v miniaturi«, toda za
tiste, ki si želijo predvsem miru, počitka in čiste vode, je tu lepše kot na Bledu, ta kraj
je namenjen miru, kopanju in oddihu.
Presenečenja na močvirju. Vsa olepševalna dela in izgradnjo najnujnejših objektov
izvaja v lastni režiji Turistično društvo Lesce, vodi in nadzoruje pa jih Tone Legat
»Atek«, ki se je dela lotil z vso vnemo in prizadevnostjo. Z deli za poglobitev in
razširitev bajerja so začeli že pred petimi leti na pobudo predsednika ObLO
Radovljica Jakoba Eržena. V začetku je bilo delo zaradi močvirnatega terena in
mnogih izvirov na dnu res težavno, ker so se težki stroji vdirali, zato je bilo treba
mnogo zemeljskih del opraviti ročno. Tako so prebivalci pri prostovoljnem delu
prekopali in prevozili okoli 35 tisoč kubičnih metrov blata in peska. Ideja o ureditvi
tega idealnega letovišča je z vsakim letom dobivala vse več pristašev in izgubljala
nasprotnike. Jezero in okolica pa počasi dobivata svojo dokončno sliko. Zgrajeni sta
cesti proti Bledu in Lescam. — Obala je letos na novo obložena z okroglim kamenjem
in utrjena s cementom, da se zemlja ne more več rušiti. Zgradili bodo nove stopnice
za kopalce ter preuredili bazenček za otroke. Uredili so sprehajališče skozi borov
gozdiček proti Lescam, te dni pa bo gotov tudi upognjeni mostiček na otok, kar bo
mikavnost jezera še močno povečalo.
Vse je preudarno urejeno. V zadnjem času so preuredili in očistili izvirni bazen, kjer
so namestili tudi regulacijske naprave za odvajanje hladne studenčne vode v nočnem
času, kar dvigne temperaturo vode za kopanje za nekaj stopinj. Na vsakem koraku
ima človek vtis skrbne in preudarne urejenosti, tako da je bivanje na tem mirnem in
tihem kotičku res prijetno in nepozabno. Tu se gradi samo to, kar je res potrebno in
še to tako, da se lepo ujema s slikovitostjo naravnega okolja. Naj omenim samo 6
weekend hišic v raznih barvah, bife v planinskem stilu, novo recepcijo - izdelek to
varne Jelovica iz Škofje Loke, moderen paviljon trgovino Murka z Lesc Letos so tudi
dokončno urejene najsodobnejše sanitarije in male fontane na prostem za tabornike
in turiste.
Vir: Glas, 20. 5. 1961

Nove sanitarije na Šobcu, maj 1961
Vir: Foto kino klub Alpa Radovljica

Vikend hišice na Šobcu, maj 1961
Vir: Foto kino klub Alpa Radovljica

Mostiček na Šobcu, maj 1961
Vir: Foto kino klub Alpa Radovljica
Dela pri ureditvi Šobca. Predlansko turistično sezono je društvo precej poskrbelo za
izboljšanje naprav na Šobčevem bajerju. Tako so utrdili večji del škarp, uredili
stopnice za lažji dostop v jezero, rob okoli jezera zasadili z zelenim pasom, izboljšali
čiščenje jezera in okolice ter zgradili ličen mostiček na otok in novo hišico za
informacijsko službo. Tudi vikend hišice so bile preurejene. Razen tega je bila tu
postavljena dodatna naprava za umivanje, montirane nove mize in klopi, urejen mali
bajer itd.
Med lansko turistično sezono so v Lescah in na campingu zabeležili 10 tisoč nočitev
inozemskih gostov in 11 tisoč nočitev domačih gostov. V zadnjih nekaj letih se
nočnine vsako leto povečajo kar za 100 odstotkov. Zaradi vedno močnejše
motorizacije je še pričakovati povišanje števila gostov, in to predvsem tistih, ki
prihajajo k Šobčevem bajerju samo na kopanje. Neko lepo nedeljo lansko poletje so
ob jezeru zabeležili kar 10 tisoč kopalcev. Društvo se je preteklo leto ukvarjalo tudi z
gostinsko dejavnostjo, prijavno-odjavno službo na campingu in v samih Lescah,
urejevalo je promet z motornimi vozili, skrbelo za propagandno dejavnost,
posredovalo zasebne sobe itd.
V programu dela za letošnje leto in za v prihodnje zasledimo zgraditev dodatnih
prostorov pri bifeju za potrebe kuhinje, nadalje čiščenje in urejevanje kopališča,
zgraditev novih vikend hišic, nove sanitarne naprave, otroška igrišča, športno igrišče,
ureditev parkirnega prostora itd. Posebno boleča točka pa so še vedno dovozne
cesta na camping z ene in druge strani. Te ceste so zelo izpostavljene kvarjenju in jih
zato društvo kljub naporom ni uspelo vzdrževati v dobrem stanju. Zato je društvo že
predlagalo, da bi te ceste upravljala Komunalna uprava Radovljica. Okolico
Šobčevega bajerja močno kvarijo tudi gramozne jame. TD je mnenja, da bi morale
gospodarske organizacije, ki izkoriščajo te gramoznice, oddvojiti del sredstev za
ureditev gramoznih terenov, ki sedaj ostajajo popolnoma razkopani, in za
vzdrževanje cest. Med nalogami društva je tudi ureditev primernih prostorov za
taborjenja taborniških organizacij in pa povečanje števila in izboljšanje kvalitete
zasebnih turističnih sob. V lanski sezoni je bilo v Lescah 53 takih sob v več kot 90
posteljami.

Predsednik TD se je na občnem zboru posebej zahvalil tovarišu Plešnarju, ki je
požrtvovalno vodil obsežne knjigovodske in finančne posle društva in tudi sicer veliko
pripomogel pri napredku turizma v Lescah.
Po občnem zboru so si udeleženci ogledali okoli 400 barvnih diapozitivov o lepotah
radovljiškega območja, ki so jih zbrala tamkajšnja Turistična društva.
Vir: Glas, 12. 2. 1962
Odprto pismo Občinskemu sindikalnemu svetu v Radovljici / Kje naj gradijo
dom kulture? / Sredstva so – ni pa lokacija. Sindikalna organizacija tovarne verig
v Lescah je poslala Občinskemu sindikalnemu svetu v Radovljici odprto pismo, s
katerim ga seznanja o nastalih problemih v zvezi z gradnjo kulturnega doma v
Lescah oziroma želi, da Občinski sindikalni svet pove svoje stališče. O tem je na
zadnji seji razpravljal plemun Občinskega sindikalnega sveta, ki je zamisel o gradnji
kulturnega doma v Lescah pozdravil in podprl.
V čem je torej jedro odprtega pisma, ki ga je poslala sindikalna podružnica tovarne
Verig Lesce Občinskemu sindikalnemu svetu v Radovljici? V Lescah namreč že več
let govorijo, da bodo gradili delavski kulturni dom, vendar je za to gradnjo vedno
primanjkovalo denarja. Ker ni bilo drugih izgledov za financiranje, je letos delavski
svet tovarne verig v Lescah odobril potrebna sredstva za gradnjo kulturnega doma.
Obenem predlaga sindikalna organizacija, da bi ta dom gradili na prostoru ob
sedanjem nogometnem igrišču, v središču in ob neposredni bližini podjetij Verige,
Almire, Gorenjke in TIO, kakor tudi v bližini železniške in avtobusne postaje. S to
lokacijo se strinjajo vse množična organizacije v Lescah.
Pričetek gradnje kulturnega doma pa zavira to, ker še sedaj ni izdano lokacijsko
dovoljenje. Pristojni občinski organi to lokacijo odklanjajo in menijo, da bi bilo bolj
primerno mesto nekje med Lescami in Radovljico. Zaradi teh pomislekov lokacija še
vedno ni potrjena, čeprav so sredstva za gradnjo že zagotovljena. Sindikalna
organizacija v Verigi meni, da bi bila gradnja doma na drugem mestu neprimerna
tako za tovarno Veriga, kakor tudi za ostale delovne kolektive. Tudi predvidena
združitev Lesc z Radovljico, na katero se nekateri opirajo, ne opravičuje druge
lokacije, je rečeno v odprtem pismu sindikalne organizacije. V kolikor bi se v daljši
prihodnosti naselji Radovljica in Lesce le združili, ne bi zadostoval samo en kulturni
dom, temveč bo treba zgraditi še več objektov, ki bi služili kulturnim namenom.
Ob koncu odprtega pisma ugotavlja sindikalna podružnica tovarne Veriga v Lescah,
da v tem kraju sedaj ni nobenih prostorov za najnujnejšo kulturno, prosvetno in
športni izživljanje in da je prav zaradi tega, kakor tudi zaradi predvidenega razvoja
industrije v Lescah nujno, da se kulturni dom čim prej zgradi, ne glede na kasnejše
skupne potrebe Lesc in Radovljice.
Ker se lokacija kulturnega doma v Lescah zavlačuje, se nam vzbuja vtis, poudarja
sindikalna organizacija v odprtem pismu, da pristojni organi še vedno niso na jasnem,
ali naj se dom v Lescah gradi ali ne, zato priporočamo Občinskemu sindikalnemu
svetu, naj o tem razpravlja in javno objavi svoja stališča glede gradnje in lokacije
kulturnega doma v Lescah.
Kakor smo že uvodoma poročali, je o tem Občinski sindikalni svet v Radovljici že
razpravljal na plenumu, ki je bil v sredo, 14. junija. Člani plenuma so se strinjali z
vsebino odprtega pisma, kakor tudi z iniciativo Leščanov za gradnjo kulturnega
doma.
Vir: Glas, 19. 6. 1961

V campingu ob Šobčevem bajerju so letos postavili novo poslopje, v katerem so
sanitarije, tuši s toplo in mrzlo vodo, kabine za kopalce, likalnica, pralnica in šivalnica.
Vir: Glas, 19. 8. 1964
☼☼☼☼
Restavracija Šobec
Spor zaradi restavracije Šobec. / Kdo naj upravlja z družbenimi gostinskimi
objekti? Na zadnji konferenci občinskega odbora SZDL Radovljica, ki je bila 27.
aprila in kjer smo slišali nekaj dobrih misli o problemih turizma v občini, je znova
izbila na dan vprašanje, komu naj se odda v upravljanje restavracija na Šobcu oz. ali
je prav, da jo lastnik – turistično društvo Lesce letos ponovno oddalo privatniku.
O tem je razpravljala gostinska sekcija Turistično-poslovnega združenja Turistprogres Gorenjske že 7. decembra lani. Povod za obravnavo je bila pritožba
Grajskega dvora Radovljica na sklep TD Lesce, da restavracijo v campingu Šobec
odda za pet let Mirku Pristavcu z Bleda. Ta je restavracijo upravljal že leta 1964, lani
pa jo je upravljalo gostinsko podjetje Grajski dvor. Iz podatkov, ki so na voljo, se
jasno vidi, da je imela družba (občina in turistično društvo) od restavracije več lani kot
predlanskim.
»Iz odgovora, ki ga je na pritožbo prejel Grajski dvor od turističnega društva Lesce, ni
razvidno, kaj je bila osnova za takšno odločitev«! je na konferenci poudaril direktor
Turist-progresa ing. Jože Mikež. »Gre za nezakonito gospodarjenje, ki meče slabo
luč nasploh na delovanje TD Lesce. Predpisi poznajo dva sektorja lastništva;
družbeni, za katerega veljalo predpisi o gospodarjenju s sredstvi gospodarskih
organizacij, in zasebni, kje občani lahko z osebnim delom in svojimi sredstvi
opravljajo določeno dejavnost. Temeljni zakon o gostinski dejavnosti sicer dopušča
možnost, da se v posamezni delovni enoti prepusti opravljanje določene dejavnosti
osebi, ki ni v delovnem razmerju, vendar v primeru restavracije Šobec ni bilo razlogov
za oddajo zasebniku, kar smo dokazali s številnimi podatki. Tudi celotno poslovanje
campinga in restavracije ni zasnovano na načelih gospodarjenja z družbenimi

sredstvi, kot je to predpisano za gospodarske organizacije. Apeliram na občinski
odbor SZDL, da s o teh stvareh pogovori s predstavniki turističnega društva Lesce.«
Vir: Glas, 11. 5. 1966
Op.: To je samo začetek zelo dolgega članka!

Pogled na restavracijo ob Šobčevem bajarju, ki je postala jabolko spora. Kdo bo torej
stregel ob mizah, ki so jih prav pred dnevi obnovili? / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 11. 5. 1966

Glas, 14. 5. 1966
☼☼☼☼

Murka Lesce
6 let Murke Lesce. Še slaba dva meseca in majhen kolektiv velikega trgovskega
podjetja »Murka« Lesce po proslavljal 6. obletnico velikih uspehov. »Murka«, ki je
začela poslovati kot samostojno podjetje (takrat z imenom Trgovsko podjetje Lesce),
je bila ustanovljena 1. julija 1954. Iz skromnih začetkov pa je do danes dosegla že
tolikšne uspehe, da bi jih »Murki« lahko zavidalo še marsikatero drugo trgovsko
podjetje.

V zadnjem času je za potrošnike že samo urejeno pročelje »Murke« mikavno
Medtem ko je imelo nekdanje trgovsko podjetje Lesce sprva le majčkeno in
neurejeno prodajalno bolj ali manj špecerijskega značaja, ima današnja »Murka« še
5 oddelkov: špecerijski, manufakturni, prodajo pohištva, kuriva in železnine. Razen
tega pa ima še dve poslovalnici, in sicer špecerijsko ter poslovalnico s sadjem in
zelenjavo. »Murka« v tako velikem obsegu dobro leto in si je zato uredila že skoraj
večino vseh prodajnih prostorov; preostale pa bodo preuredili najkasneje v
prihodnjem letu.
Leta 1965 je delovni kolektiv štel 15 članov in imel letni promet v višini 90 milijonov
dinarjev. Lani pa je bil promet kar trikrat večji, medtem ko se je delovni kolektiv
povečal le za 5 članov.
Pohištvo »Murka« dostavlja na dom brezplačno.
Ko smo že na kratko opisali zgodovino »Murke«, prav gotovo vsakega bralca, še bolj
pa potrošnika zanima, s čim mu »Murka« lahko postreže. Najkrajši odgovor bi bil: z
vsem!
Odgovor ni pretiran, saj potrošnik v »Murki« Lesce kupi v špeceriji raznovrstno
špecerijsko blago; v manufakturnem oddelku tekstil, tkanine, konfekcijo in drugo
blago; v oddelku kurivo premog in drva; v železnini kolesa, mopede, hladilnike, pralne
stroje, radijske sprejemnike, šivalne stroje itd. In končno ostane še prodaja pohištva
(stanovanjske opreme), ki ga ima »Murka« vedno na zalogi od najbolj priznanih
proizvajalcev iz Dutovelj, Nove Gorice, Divače, Škofje Loke, Maribora in drugod.
Posebnost »Murke« pa je še ta, da pohištvo, in po želji tudi ostalo blago, brezplačno
dostavlja na dom. To seveda ne velja le za bližnjo okolico Lesc, temveč za potrošnike
vse Gorenjske in po potrebi tudi izven njenih meja.
Skratka, potrošnik je lahko z najrazličnejšim blagom hitro in solidno postrežen v
trgovskem podjetju »Murka« Lesce. Razen tega pa so številni artikli tudi cenejši kot v
ostalih trgovskih podjetjih, saj ima »Murka« zagotovljeno neposredno dobavo iz
industrijskih podjetij. In ker so bili potrošniki s podjetjem doslej zadovoljni, se delovni
kolektiv »Murke« potrošnikom priporoča tudi v naprej. Cenjenim odjemalcem bodo
vedno lahko postregli s pestro izbiro najrazličnejšega blaga.
Vir: Glas Gorenjske, 7. 5. 1960

Trgovsko podjetje »Murka« ima sicer precej velika skladišča za pohištvo, primanjkuje
pa jim razstavnega prostora, kjer bi pohištvo lahko lepo razstavili. »Murka« je sedaj
soinvestitor pri gradnji trgovske in poslovne zgradbe v Radovljici, kjer bo lahko
uredila okoli 200 kvadratnih metrov razstavnega prostora.
Vir: Glas, 21. 3. 1962

Trgovsko podjetje »Murka« Lesce je v ponedeljek odprla novo prodajalno z
elektrotehničnim materialom in gospodinjskimi potrebščinami. Lokal so pridobili na ta
način, da so adaptirali skladišče trgovskega podjetja v Lescah.
Vir: Glas, 25. 9. 1963

Nova trgovina v Lescah. Preteklo soboto je Murka odprla v Lescah novo,
adaptirano poslovalnico za sadje in zelenjavo, alkoholne in brezalkoholne pijače,
mlečne proizvode in krmila. Stroški adaptacije znašajo okrog 4 milijone starih dinarjev
(z notranjo opremo vred).
Z novo pekarijo in poslovalnico za sadje in zelenjavo je Lesce veliko pridobilo na
privlačnosti in poslovnem pomenu. / Jože Vidic.
Vir: Glas, 11. 6. 1966

Trgovsko podjetje Murka v Lescah je uredilo v Lescah bife za svoje goste. Pred ali po
nakupovanju je tu prostor za kratek počitek ali poživilo. To je prvi primer pri nas, da
trgovsko podjetje na tak način skrbi za svoje stranke, ne pa, da jih odpravi z
»Nimamo!« Primer, ki bi ga v različnih inačicah kazalo posnemati! / Foto: Perdan.
Vir: Glas, 20. 8. 1966
Prenovljena trgovina Murke v Lescah. Franc Cuznar, podpredsednik občinske
skupščine Radovljica, je v soboto prerezal trak ob vhodu v prenovljeno
samopostrežno in samoizbirno trgovino, last trgovskega podjetja Murka v Lescah, ki
je bila s tem odprta za potrošnike. Slovesnosti so se udeležili številni predstavniki
krajevnih in občinskih družbenopolitičnih organizacij. Razvoj sodobnega trgovanja se
zelo hitro uveljavlja, zato so samoupravni organi Murke letošnjega januarja sklenili,
da preuredijo klasično trgovino s špecerijskim in tekstilnim blagom v samopostrežno
in samoizbirno trgovino. Obe prodajalni sta opremljeni s sodobno opremo.
V Lescah ni izrazitega trgovskega centra, zato je lepo preurejena trgovina tem bolj
pomembna za širše območje, saj je v bližini železniške in avtobusne postaje.
Po dosedanjih rezultatih v Murki predvidevajo, da bodo v tej trgovski hiši ustvarili
preko 900 milijonov S din blagovnega prometa. Za sodobnejši način poslovanja je
pripravljeno tudi vodilno in prodajno osebje, ki je pridobilo potrebno izobrazbo na
raznih seminarjih, tečajih in predavanjih. V samopostrežni in samoizbirni trgovini bo
zaposlenih 17 delavcev in pet učencev. / J. Vidic
Vir: Glas, 12. 7. 1967

Preurejena samopostrežna in samoizbirna trgovina v Lescah. Trgovsko podjetje
Murka jo je odprlo preteklo soboto. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 12. 7. 1967

Murkinih 15 let / Prizadevanja so se razcvetela. Z zvoki znane pesmi Tam, kjer
murke cvete … (v izvedbi kvinteta Avsenik) se je v soboto zvečer v dvorani Kazine na
Bledu začela slovesna proslava ob 15-letnici trgovskega podjetja Murka Lesce.
Simpatična napovedovalka – uslužbenka Murke – Marija Justin, ki je potem z ubrano
besedo napovedovala in posamezne točke skrbno in kvalitetno pripravljenega
slovesnega programa, je v dvorani pozdravila pred dvesto gostov. Po prisrčnem
začetku je spregovorila predsednica delavskega sveta Murke Vera Dacar, ki se je
vsem zahvalila, da so se odzvali povabilu in med gosti pozdravila predsednika
radovljiške in jeseniške občinske skupščine Stanka Kajdiža in Franca Žvana,
predsednika republiške gospodarske zbornice Leopolda Kreseta, predstavnike
poslovnega združenja za napredek trgovine in embalaže, GKB in službe družbenega
knjigovodstva, sosednjih trgovskih in proizvajalnih podjetij ter predstavnike
družbenopolitičnih organizacij. Po njenem govoru o 15-letnem delu Murke je goste
nagovoril še direktor Miloš Šter, ki je dejal, da je kolektivu v 15 letih uspelo doseči
vrsto lepih uspehov zaradi nenehnih skupnih naporov.

O nalogah v prihodnje je na proslavi spregovoril direktor Miloš Šter.
Program, ki so ga izvedli učenci in člani Murke, je bil res zanimiv in zabaven.
Nastopili so recitatorji, pevski zbor, štipendistka Murke Lidija Turnšek, ki sicer poje pri
Belih vranah, kolektiv se je spomnil osmih učencev, ki so bili rojeni isto leto kot je bilo
ustanovljeno podjetje, nagradili so tri najboljše učence, ki so napisali nalogo o 15letnem delu Murke, nazadnje pa so pripravili še zanimivo tekmovanje. Res bogat in
zanimiv program je bil to. Za veselo razpoloženje pa so potem skrbeli Slaki s pevci in
napovedovalcem, pevcem in humoristom hkrati – Marjanom Roblekom.
Prvi julij 1954. To je datum, ko je 11-članski kolektiv z dvema prodajalnama (za
špecerijo in mešano blago) začel graditi v Lescah eno največjih trgovskih podjetij na
Gorenjskem. Ustanovili so ga, da bi zadovoljil potrebe, želje in zahteve domačih
kupcev. S 70 kvadratnimi metri poslovnega prostora je ta kolektiv prvo leto ustvaril 30
milijonov starih dinarjev prometa. To so bili časi, ko nihče ni pričakoval, da bodo v
prihodnjih desetih, petnajstih letih dosegli tolikšen razvoj.

Obdobje razširjanja in modernizacije. Kmalu se je pokazalo, da je bila ustanovitev
takšnega podjetja upravičena. Zanimanje za Murko je naraščalo, to pa je delovnemu
kolektivu narekovalo, da poveča izbor različnih izdelkov, da odpro nove prodajalne,
da modernizira prodajne oziroma poslovne prostore in da se kadrovsko okrepi. Po
desetletni modernizaciji je imelo podjetje že za 60 milijonov starih dinarjev osnovnih
sredstev, površina poslovnih prostorov se je povečalo na 525 kvadratnih metrov,
število zaposlenih pa na 54. Vso skrb so tako posvetili tudi kadrom, kvalitetni ponudbi
in dobri založenosti.

3 milijarde prometa. Tako je iz skromnih začetkov nastala današnja Murka. Z
izostrenim posluhom za potrošnika pa je kolektiv podjetja na debelo in drobno
ponesel njegovo ime širom po Sloveniji oziroma države pa tudi zunaj meja. Še lani je
bilo v podjetju le 74 zaposlenih, površina poslovnih prostorov pa je znašala 927
kvadratnih metrov. Letos so na Jesenicah odprli novo blagovnico in povečali površino
poslovnih prostorov skoraj na dva tisoč kvadratnih metrov, število zaposlenih na 105
(razen tega imajo 35 učencev), njihov letošnji program prometa pa znaša tri milijarde
starih dinarjev. V 15 letih torej kar 100-krat večji promet kot prvo leto po ustanovitvi.
Prav nič se ne bomo zmotili, če zapišemo, da danes ni Gorenjca in da so le redki v
Sloveniji, ki ne poznajo Murke. Murka je namreč eno redkih podjetih, ki redno
sodeluje na Gorenjskem sejmu in ki pripravlja v različnih krajih samostojne razstave
in prodaje pohištva ter drugih izdelkov. Da pohištvo. Razen gradbenega materiala,
teičnih predmetov, tekstila, špecerije, spominkov itd., je pohištvo nekakšna Murkina
specialiteta. In najbrž ne bomo preveč smeli, če rečemo, da je prenekatera domača
tovarna pohištva prav s pomočjo Murke osvojila kupce na Gorenjskem.
24 milijonov članom kolektiva. Tako kot je navzven to podjetje v 15 letih kazalo veliko
skrb za potrošnika, je znotraj skrbelo za člane kolektiva. 20 članov so odobrili že pred
24 milijonov starih dinarjev za gradnjo oziroma nakup stanovanj. Redno skrbijo za
nove, mlade kadre. Pripravljajo razne strokovne tečaje in seminarje. V 15 letih se je s
skupnimi prizadevanji vseh članov izšolalo osem poslovodij in 45 trgovskih
prodajalcev. »Zaupanje in kvaliteta ne prideta sama od sebe.« pravijo v Murki. »Za to
so potrebni napori in enotnost vsega kolektiva.« - Tega pa v Murki vsa leta ni
manjkalo in seveda uspeh ni izostal.
Jutrišnji korak. Od 2 milijonov starih dinarjev 1954. leta se je do letos vrednost
osnovnih sredstev tega trgovskega podjetja povečala na 370 milijonov. Trenutno ima
podjetje v Lescah, Radovljici, na Bledu in Jesenicah 11 rednih in deset sezonskih
poslovalnic. V soboto dopoldne pa je delavski svet na slovesni seji, kjer so obdarovali
tudi najstarejše člane kolektiva – Lojzko Avsenik, Miloša Štera, Angelco Zupanc,
Lojzeta Drinovca, Tinco Ravnik in Vinka Savnika – razpravljali o nadaljenem razvoju.
»Čakajo nas nove in še težje naloge. Okrepila se je konkurenca, razvil turizem in
prav zato bomo v prihodnje našo maloprodajno mrežo širili tudi izven občinskih
meja«, je dejal direktor na sobotni večerni slovesnosti. Kaže torej, da jutrišnji korak
tega kolektiva ne bo mič manjši od dosedanjih.
Nemalokrat je 15 let za uveljavitev in uspeh nekega podjetja premalo. Konkurenca je
huda. Toda ob vrsti presenečenj je Murka tudi na tem področju izjema. Je namreč
eno redkih podjetij, ki je v kratkem času z majhnim številom zaposlenih dosegla
zavidljive uspehe in si pridobilo naklonjenost oziroma zaupanje potrošnikov.
Vir: Glas, 30. 10. 1969

Murka kupila obrat Almire. Trgovsko podjetje Murka Lesce je lani kupilo obrat
tovarne Almira v Lescah. Ko bo Almira zgradila novo proizvodno halo, bo Mura v
starem Almirinem obratu najprej uredila skladišče blaga oziroma gradbenega
materiala. Že sedaj pa pripravljajo poseben program, v katerem bodo predvideli, da
bi 1973. leta omenjeno stavbo preuredil v novo blagovnico. / A. Ž.
Vir: Glas, 16. 1. 1971

ž
Vir: Glas, 13. 2. 1971

Nova Murkina trgovina v Lescah – Trgovsko podjetje Murka Lesce je v petek
popoldne nasproti železniške postaje v Lescah v nekdanji stavbi Almire Radovljica
odprlo novo specializirano trgovino, ki so ji dali ime ELGO. V trgovini prodajajo
elektrogospodinjske aparate, razen tega pa je trgovina bogato založena tudi s
posodo, porcelanom, steklom, kolesi, mopedi in avtomobilskimi plašči. Prodajna
površina v pritličju meri okrog 300 m2, v prvem nadstropju pa so uredili skladišče.

Posebnost te trgovine je, da avtomobilske gume na željo lastnikov motornih vozil
takoj montirajo. / A. Ž. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 1. 7. 1972

Preurejena trgovina. Trgovsko podjetje Murka Lesce je v torek odprlo prenovljeno
poslovalnico Sadja v Lescah. V trgovini so zamenjali opremo. Povedali so, da bo
trgovina poslej bolje založena s špecerijskim blagom, delikatesnimi izdelki in sadjem.
Odprta bo vsak dan, razen ob nedeljah, od 8.30 do 18.30. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 17. 11. 1973

Oglas Murkine poslovalnice Elgo
Vir: Glas, 21. 6. 1972

Nova skladišča. V trgovskem podjetju Murka Lesce, kjer so lani praznovali 20letnico obstoja in uspešnega poslovanja in kjer bo letos 220-članski kolektiv s 75
učenci v gospodarstvu ustvaril blizu 250 milijonov dinarjev blagovnega prometa, so
na podlagi študijskih analiz trga in drugih pogojev že pred tremi leti sprejeli razvojni
program do 1980. leta. V okviru tega programa prav zdaj gradijo pri upravni stavbi v
Lescah nova skladišča. / A. Ž. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 19. 9. 1975
☼☼☼☼
Turistična poslovalnica v Lescah
Novo gostišče ob glavni cesti. Delavci podjetja Gradis so pred dnevi začeli z izkopi
za vodovod in elektriko na mestu, kjer se odcepita cesti na Bled in Jesenice pri
Lescah. Tu bodo namreč v kratkem začeli graditi nov gostinski objekt, ki bo zelo
privlačen za domače in tuje turiste. Objekt bosta gradila Turistično društvo Lesce in
trgovsko podjetje Murka iz Lesc.
Vir: Glas, 7. 6. 1967

Turistično društvo v Lescah bo 20. julija odprlo pri odcepu ceste na Bled v Lescah
novo turistično poslovalnico, v kateri bo recepcija in okrepčevalnica. Za gradnjo,
ureditev ceste oziroma priključkov in parkirnega prostora bo društvo porabilo 20

milijonov starih dinarjev. Poslovalnico dela podjetje Gradis z Jesenic. / Foto: Franc
Perdan.
Vir: Glas, 1. 7. 1967

Nova recepcija TD Lesce in okrepčevalnica podjetja Murka v Lescah.
Vir: Glas, 12. 8. 1967
Istra – Benz v Lescah? Pred kratkim so predstavniki podjetja Istra-Benz iz Kopra in
Pule obiskali nekatera podjetja in ustanove radovljiške občine.
Istra-Benz je namreč pripravljen takoj začeti graditi bencinsko črpalko ob cesti blizu
križišča v Lescah. Zadeva pa se je zataknila menda zato, ker Istra-Benz ne more
dobiti lokacijskega dovoljenja. To pa zato, ker še ni točno znano, kje bo speljana
trasa nove hitre ceste.
Če bi prišlo do uresničitve načrta, bi v bližini črpalke neki obrtnik iz radovljiške občine
postavil pralnico in manjšo mehanično delavnico za motorna vozila.
Ker ima v bližini križišča domače turistično društvo pisarno, trgovsko podjetje Murka
pa bife, bi nova bencinska črpalka in pralnica za avtomobile pomenila nov vir
dohodka in zaposlitve za domačine. / J. Vidic

Turistična poslovalnica, od. 1970
Vir: DAR (TD Lesce, detajl)

Koprsko podjetje Istra-Benz bo pri križišču jeseniške in blejske ceste v Lescah odprlo
novo bencinsko črpalko. Gradnja, ki jo opravlja splošno gradbeno podjetje Sava
Jesenice, naj bi bila končana v treh mesecih, vendar se bodo dela po vsej verjetnosti
zavlekla na konec leta. / foto. F. Perdan
Vir: Glas, 27. 8. 1974
☼☼☼☼
Almira Lesce
Nova barvarna v Lescah. Lesce, 25. septembra. – Danes je bila tu v Almiri majhna
svečanost. Najprej je bila ob 15. uri slavnostna seja upravnega odbora tovarne
pletenin »Almira« iz Radovljice, nato pa so spustili ob 16. uri v pogon novo barvarno
v obratu v Lescah. Slavnosti so se med drugim udeležili tudi številni ugledni gostje iz
kranjskega okraja in radovljiške občina, kot tudi nekateri predstavniki drugih tekstilnih
tovarn iz Slovenije.
Vir: Glas Gorenjske, 26. 9. 1960

Almira v Šušteršičevi hiši - nasproti kolodvora, ok. 1960
Vir: delcampe

Almira v Šušteršičevi hiši, ok. 1960
Vir: Bilten 25 let Almire
☼☼☼☼

Veriga Lesce

Veriga Lesce, maj 1961
Vir: Foto kino klub Alpa Lesce

Novi obrat Tovarne verig v Lescah / 2000 ton sidrnih verig letno. Lesce, 20.
avgusta. – Danes dopoldne so v Tovarni verig izročili namenu nov obrat, v katerem
bodo izdelovali sidrne verige in verige, ki jih rabijo v rudarstvu.
Gradnja objekta, ki so ga začeli zidati pred dobrim letom, je veljala nekaj manj kot
100 milijonov dinarjev, medtem ko je notranja oprema veljala okrog 400 milijonov
dinarjev. Le-to so nabavili v Švici ter Zahodni in Vzhodni Nemčiji. Celotno investicijo
je podjetje krilo deloma s posojilom – 180 milijonov dinarjev pri Jugobanki za notranjo
opremo – ostalo pa je podjetje financiralo iz lastnih skladov.
Z novim skoraj popolnoma avtomatiziranim obratom, bo podjetje slavilo kar dve
zmagi: s 35 ljudmi, kolikor jih bo obrat zaposloval, bo moč izdelati letno 2000 ton
sidrnih verig v vrednosti več kot 1 milijarde dinarjev, razen tega pa se bo naša država
s temi novimi izdelki uvrstila med pomembnejše proizvajalce sidrnih verig v Evropi.
Dosedanji izdelki so pokazali brezhibno kvaliteto, ki v vseh pogledih ustreza
Lloydovim pomorskim predpisom.
Glas, 21. 8. 1961

Nov obrat tovarne Veriga, 1961
Preteklo nedeljo so v Lescah odprli nov obrat tovarne »Veriga« za izdelovanje sidrnih
verig. / Glas, 21. 8. 1961

Nov proizvod tovarne verig. Tovarna verig v Lescah je dala te dni v promet prvo
serijo novih stremenskih snežnih verig za osebne avtomobile Zastava 600. Nove
verige so mnogo bolj praktične od prejšnjih izvedb. Za vsako zadnje kolo so potrebne
štiri prečne verige. Montaža je lahka in hitra, ker se posebni kaveljni vstavijo med
obroč in gume kolesa in ostanejo tako montirani vso zimo, veriga pa se napenjajo
čez gume po potrebi. Montaža verig traja le približno tri minute, demontaža pa še
manj. Vožnja s temi verigami je na ledenih in zasneženih cestah varna, hitra in
udobna, zato bodo lastniki »fičkov« tovarni verig Lesce brez dvoma zelo hvaležni za
nove oblike stremenskih snežnih verig. / C. R.
Vir: Glas, 19. 1. 1963
☼☼☼☼

Vodovod tovarne verig Lesce

Tovarna verig Lesce gradi lasten vodovod, ki bo razbremenil vodovodno omrežje v
Lescah; Tovarna verig rabi namreč veliko vode, zato je doslej večkrat prišlo do
pomanjkanja vode v Lescah. S tem lastnim tovarniškim vodovodom bo ta problem
odpravljen.
Vir: Glas, 12. 9. 1964
☼☼☼☼
Gasilsko društvo Veriga
30-letnica leških gasilcev. Pred tridesetimi leti se je zbrala v Lescah skuina
delavcev tedanje razmeroma male tovarne verig v gasilsko skupino. Njihov namen je
bil, da bi v bodoče preprečili podobne nesreče kot je bila leto prej, ko je pogorel
pretežni del tovarne. Takrat so bili skromno opremljeni in tako je bilo vse do
osvoboditve.
Po vojni se je iz prejšnje skupine s primitivnim orodjem, razvilo novo društvo s 35
člani. Leta 1946 so dobili novo črpalko, potrebno število ročnih aparatov in ostalo
opremo ter nove kroje. Bistveni napredek je bil v letu 1952, ko je podjetje za potrebe
društva nabavilo novo prenosno motorno brizgalno z novimi cevmi, ročnimi aparati in
ostalo opremo. Danes je s svojo tehnično opremljenostjo sposobne takoj ukrepati na
kateremkoli delu vasi in v podjetju.
Za takšen napredek društva pa nimajo zasluge samo njegovi člani, pač pa tudi
samoupravni organi tovarne Veriga, ki so spoznali pomembnost protipožarne zaščite
in imeli polno razumevanje za njihove potrebe. Zato se jim gasilsko društvo iz Lesc
ob praznovanju 30-letnice, za njihove vzpodbude in nasvete pri delu zahvaljuje, prav
tako pa tudi podjetjema Murki Lesce in Tovarni čokolade, ki sta za njih naročila nov
gasilski prapor.

Vir: Glas, 29. 3. 1967

Gasilci Verige ob 30-letnici
Vir: Glas, 29. 3. 1967

Gasilci verige bodo dobili nov avto. Pred 33 leti so v Verigi v Lescah ustanovili
gasilsko društvo. V začetku so bili »borci proti ognju« v težkem položaju, saj niso
imeli potrebne opreme. Zaman so jo iskali, saj niso nikjer našli pravega razumevanja,
čeprav je društvo v Verigi edino v Lescah in mora v primeru požara posredovati tudi v
okoliških vaseh. Do nedavnega je bila njihova največja želja, da bi dobili nov,
moderen gasilski avto s potrebno opremo.
Lani se je obrnilo na bolje. Direktorju tovarne inž. Golcu so razložili svoje težave in
želje. Razumel jih je. 21. marca lani je sklical sestanek direktorjev vseh gospodarskih
in drugih organizacij, ki delujejo na območju Lesc. Razen direktorja Verige so se ga
udeležili direktorji podjetja TIO, Murke, Almire, Žita, Vina Kranj, Mesarskega podjetja
iz Radovljice, občinske gasilske zveze in z Bleda, Zavarovalnice Sava iz Kranja,
hotela Turist iz Lesc in Gorenjke. Sklenili so, da s skupnimi močmi omogočijo nakup
novega orodnega gasilskega avtomobila, ki je v samih Lescah in okolici resnično
potreben. Veljal bo 85.000 dinarjev.
Pred dnevi se je v našem uredništvu oglasil poveljnik industrijskega gasilskega
društva v Verigi, Jože Tonejc. »Prek vašega lista bi se rad zahvalil vsem,« je dejal,
»ki so prispevali sredstva in omogočili, da bomo imeli že marca nov avto. Posebno se
zahvaljujem našemu direktorju inž. Golcu, direktorju Zavarovalnice Sava iz Kranja
Ivanu Hrovatinu, saj je Zavarovalnica Sava prispevala večji znesek, kot ga je prvotno
obljubila, že vnaprej pa se zahvaljujem v imenu vseh članov društva Merkurju iz
Kranja za obljubljeno pomoč. V Verigi imamo močno in izvežbano gasilsko četo.
Sposobni bomo, da prevzamemo nase odgovornost, ki bo z nabavo novega
avtomobila še večja. Kadar bo potrebno, bomo na voljo in upam, da bomo svoj posel
uspešno opravili.« / J. Košnjek
Vir: Glas, 4. 2. 1970

Poleg novih vzdrževalnih obratov in obrata za pripravo materiala gradijo v Verigi
Lesce tudi novo kovačnico.
Vir: Glas, 31. 1. 1975 (celostranski članek o Verigi)

Na področju kovinsko-predelovalne industrije sta podjetji Plamen in Veriga zelo
modernizirali proizvodnjo. Posnetek je iz Verige. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 28. 11. 1975

☼☼☼☼

Cestna in železniška infrastruktura v Lescah

V Lescah so pred kratkim začeli graditi cesto, ki bo povezovala novo stanovanjsko
naselje z glavno leško cesto. Dela naglo napredujejo. Cesta bo dobila asfaltno
prevleko.
Vir: Glas, 23. 4. 1962
Fotograf je stal na Finžgarjevi ulici, tam, kjer je vhod v današnji Tuš. Stavba na levi je
bivša Veriga, danes Sportina. Okenca zgoraj levo so od velike sejne dvorane, v
tistem malo ven zamaknjenem prizidku so bile stopnice do te dvorane, kasneje pa so
imeli tam skladišče. Orodjarna za tem objektom se na tej sliki ne vidi. Naslednja
stavba je bila tudi od Verige (menda je obrat Vzdrževanje imel notri skladišče). Tretja
vidna hiša (vidi se bolj slabo) je Vrhunc (Finžgarjeva ulica 3), naslednja oz. desno od
nje je Mezetova hiša (Finžgarjeva ulica 7), desno od nje in malce bolj spredaj oz.
takoj za kozolcem pa je Antolin (Finžgarjeva ulica 12). Kozolec pa je na Olipovem
travniku.
Vir: Leščani, stanujoči v tem delu Lesc (posredovala Ivanka Korošec)

Železniška postaja Lesce
Glas, 5. 11. 1962
Ni pločnikov. Čeprav je »mesec varnega prometa« »uradno« že minil, je gornja slika
nedvomno še vedno aktualna, vsaj kar zadeva nemotorizirane Leščane – pešce. Leti so iz dneva v dan izpostavljeni nevarnosti. Na dokaj prometni cesti Radovljica –
Lesce pa tudi v samih Lescah (razen izjem npr. pred kolodvorom) in dalje preko
železniškega prelaza do TIO namreč za pešce ni varnostnega pasu – pločnika. Prav
tako tudi kolesarji nimajo svoje steze. Menda bo ta problem rešil urbanistični načrt za
Radovljico in Lesce, toda ali ne bi ta problem do tedaj (do realizacije urbanističnega
načrta) vsaj začasno rešili kako drugače (!). Kaj, ko bi Leščani »žrtvovali« vrtičke
pred hišami, ki so bo cesti, na račun pločnika (!). Sicer pa bo treba za varnost pešcev
in kolesarjev čim prej poskrbeti, da ne bo na to opozorila morebitna nesreča, ko je
bilo pred dnevi s tistim jarkom v Mostah pri Žirovnici, ki je terjala kolesarjevo življenje.
/ St. Š.
Vir: Glas, 5. 11. 1962

Od prehoda čez železniško progo do Blejske ceste v Lescah bodo počistili žive meje
in uredili pločnike za pešce.
Vir: Glas, 11. 5. 1963

Čiščenje letališča
Glas, 5. 12. 1962
Op.: V ozadju je Vovkova hiša (danes porušena). / Leščanke

Za naše dosedanje navade precej nenavadno čiščenje snega. Pretekli ponedeljek,
ko je poseben stroj očiščeval sneg z velike površine letališča v Lescah, so se številni
mimoidoči potniki ustavili ob zanimivem prizoru.
Vir: Glas, 5. 12. 1962

Čeprav je takole čiščenje snega s cest nadvse potrebno, bi ga le kazalo organizirati
nekoliko drugače kot v Lescah, ko so pri tem krajevno pot zaprli za četrt ure.
Vir: Glas, 9. 2. 1963
Opis fotografije: Na desni je stara pošta, v sredini je Šumijeva hiša (podrto ok. 1975),
na levi pa je Urbančeva hiša (d. trgovina Dobra misel). / Leščanke

Odcep cesta od Lesc do ceste I. reda je že vse zimske mesece zelo slabo
oskrbovan. To je občutil tudi tovornjak avtoprevozniškega podjetja iz Šibenika, ki je
zdrknil s ceste ij je le malo manjkalo, da se ni prevrnil v jarek. Naložen je bil z 8
tonami tovora. Avtobus, ki ni mogel mimo, se je moral z vzratno vožnjo vrniti v Lesce.
Majhno opozorilo: če že cesta ni pravilno vzdrževana, bi zaslužila vsaj potrebno
opozorilo. Vozača sta – zaradi na prvi pogled majhne nezgode izgubila skoraj ves
dan.
Vir: Glas, 25. 2. 1963

Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja
Razen predvidene avtomobilske ceste skozi Gorenjsko je rekonstrukcija gorenjske
železnice ena izmed najobsežnejših in najpomembnejših investicij na našem
območju. Slika prikazuje razširjanje železniške postaje v Lescah, ki je v skladu z
elektrifikacijo in rekonstrukcijo gorenjske železnice.
Glas, 10. 8. 1963

Promet prek železniškega prelaza v Lescah zaradi popravila ni dovoljen, zato so
zapornice kar spuščene. Vozniki ta ukrep upoštevajo, ker pač nimajo druge izbire,
pešci pa prečkajo progo, ker je obvoz zanje nesprejemljiv. Menimo pa, da je za
njihovo varnost preslabo poskrbljeno. – Popravilo bo verjetno opravljeno že čez
teden dni.
Vir: Glas, 23. 10. 1963

Takile prizori so pred zapornicami na železniškem prehodu v Lescah zelo pogosti.
Morda bi kazalo razmisliti o tem, da bi tudi tu naredili cestni podvoz ali nadvoz. Ni
redek primer, da kolone avtomobilov čakajo tu tudi po 10 ali več minut.
Vir: Glas, 5. 9. 1964

Čakanje pred križiščem z železnico – Približno taka je vsakdanja podoba v Lescah
pri Murki, kjer se cesta v istem nivoju križa z železniško progo. Zapornice se zapro in
v nekaj minutah se naberejo dolge kolone avtomobilov, ki pa bodo v poletnih
mesecih še daljše. Še sreča, da zapornice hitro odpro, ko vlak odpelje. / Foto: F.
Perdan.
Vir: Glas, 15. 4. 1967

Po elektrifikaciji gorenjske železniške proge so nekatere cestne prehode ukinili, na
prometnejših cestah pa so ostale zapornice. Razen na cestnem prehodu pri
Godešiču, je največji zastoj pri zapornicah na zahodni strani železniške postaje v
Lescah. Pripravljajo načrt, da bi tod zgradili čez železniško progo cestni nadvoz.
Druga možnost, da bi cesto speljali do glavne ceste, verjetno ne pride v poštev, ker bi
tako podaljšali pot do Tovarne verig in Tovarne čokolade ter naselja jugozahodno od
železniške proge. Slika: Železniške zapornice v Lescah ovirajo vedno močnejši cestni
promet. / Blenkuš.
Vir: Glas, 6. 9. 1969

Lansko jesen so Leščani šteli vozila, ki so peljala po cesti prek železniške proge pri
gostilni Majdnek v Lescah. Zjutraj ob petih pa zvečer do desetih je prek proge peljalo
3000 motornih vozil, od tega 180 avtobusov. Izračunali so, da so zapornice na glavni
cesti v Lescah dnevno zaprte 6 ur. Prehod pred železniške proge je tudi nevaren.
Tod je bilo že več nesreč, sicer doslej brez težjih posledic. Predstavniki krajevne
skupnosti in turističnega društva pogosto opozarjajo na nevarnost in navajajo primer,
ko je domačinka Ivanka Prpič z dežnikom v rokah zaustavila avtobus pred progo, ker
so bile zapornice odprte, ko se je bližal vlak. Ivanka je z dežnikom preprečila hudo
nesrečo. – Vse to ne pišemo zaradi železničarjev, ampak zaradi občanov, ki bi radi
sprožili akcijo za zgraditev podvoza. Krajevna skupnost in turistično društvo se ne
moreta lotiti tako velike investicije. / J. V.
Vir: Glas, 16. 5. 1970

Pred dobrim mesecem so v Lescah in v Radovljici na nekaterih ozkih odsekih cest
namestili semaforje. S tem so bili najbolj zadovoljni pešci, ki so bili prej najbolj
ogroženi zaradi velikega prometa, predvsem ob konicah. / Foto: Perdan.
Vir: Glas, 20. 7. 1967

Pločniki v Lescah. – Cestno podjetje iz Kranja ureja te dni pločnik ob glavni cesti v
Lescah. Na sliki: urejanje pločnika ob tovarni čokolade. / Foto: F. Perdan.
Vir: Glas, 23. 9. 1967

Cesta na začetku Lesc
Vir: Glas, 15. 9. 1971 (foto: F. Perdan)
Opis fotografije: Velika hiša naravnost pred avtomobilom je Ažman (kasneje prizidan
– današnji Tulipan - Alpska cesta 8). Naslednja proti desni je Noč Ernest, Tržaška c.
2, ostali dve sta že iz naselja Na trati: Kozamernik (Na trati 7, Fir (Na trati 5).
Seveda se nadaljujejo še druge hiše vzdolž ceste, a jih tukaj ni videti.
Vir: Leščanke

Dacarjeva ulica v Lescah je široka le 2.8 metra. Pozimi je zato niti splužiti ne morejo.
V krajevni skupnosti bodo zdaj pokrenili akcijo za razširitev ulice, ki bi jo potem
priključili na Savsko cesto. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 20. 4. 1974
☼☼☼☼

Avtobusna postaja Lesce

Lesce so že leta in leta najbolj obljudena železniška izhodiščna postaja pred Bledom
in drugimi mikavnimi turističnimi postojankami. Toda kje je kaj, se lahko upravičeno
vpraša vsak turist. Prva predstava o turističnem kraju pred osamljenimi kostanji mora
biti za vsakogar več kot porazna.
Vir: Glas, 21. 11. 1962
Opis fotografije. Avtobusna postaja oz. postajališče Lesce pred Legatom – na desni
gostilna Legat, zraven Šuštaršičeva tovarna (kasneje v njej trgovina Elgo, danes
parkirišče) in še naprej zadaj za drevesi Šuštaršičeva vila. / Leščanke.

Avtobusna postaja v Lescah, 1967
Vir: Leški zbornik (arhiv Bojan Marinko)
☼☼☼☼
Gradnja podvoza v Lescah

Gradnja podvoza na Gorenjski cesti. Cestno podjetje Kranj je prejšnji ponedeljek
začelo urejati na gorenjski cesti križišče za Bled in Bohinj. Tako se je končno začel
uresničevati tri leta star program rekonstrukcije tega križišča, ki je bilo v zadnjih letih
posebno v poletnih mesecih ozko grlo. Zgradili bodo podvoz. Gradnja bo trajala do
konca junija, veljala pa bo 2,80 milijona dinarjev. / A. Ž. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 8. 3. 1972
To je križišče, kjer danes stoji Avsenikov spomenik. Zadaj je Valantova hiša. Levo
zadaj je hiša Pirčevega Jaka, skrajno desno se vidi leška cerkev. Vmes med
Valantovo hišo in cerkvijo, se vidi delček strehe od osnovne šole.
Vir: Leščanke

Prvi del urejanja križišča v Lescah je končan. Enota podjetja Gradis z Jesenic je
zgradila most in tako je 15. junija že stekel promet po prenovljeni cesti v smeri iz
Kranja proti Jesenicam. / Foto: F. Perdan.

Vir: Glas, 28. 6. 1972

Celotno križišče bo uredilo Cestno podjetje iz Kranja. Pravkar urejajo drugi del –
podvoz. Rok za dokončanje tega dela križišča je 15. avgust letos. Na cestnem
podjetju v Kranju smo izvedeli, da bodo sicer tudi ta del uredili do roka, čeprav se je
pri gradnji zataknilo. Podvoz bi bil namreč lahko gotov mesec dni prej, če ne bi
naleteli na talno vodo. Zato bodo morali urediti posebno kanalizacijo v smeri proti
železniški progi, kar bo delno tudi povečalo prvotno predvidene stroške. / A. Ž. –
Foto: F. Perdan.
Vir: Glas, 28. 6. 1972

Zaradi gradnje podvoza v križišču Lesce so morali v ponedeljek zapreti glavni dohod
z gorenjske ceste proti Bledu in Bohinju. Promet so preusmerili skozi Radovljico in
Lesce.

Turistični delavci Bleda, Lesc in Bohinja niso zadovoljni s takšno rešitvijo. So namreč
sredi glavne turistične sezone. Zaradi železniških zapornic in ozkega grla pri Šumiju v
Lescah nastajajo tudi po kilometer dolge kolone ob delavnikih, kako pa bo ob
nedeljah, pa si sploh ne morejo zamišljati. Bojijo se, da bo zaradi tega obisk v
turističnih krajih v občini slabši.
Na nedavnem sestanku v Radovljici so ugotovili, da del žal ni moč prekiniti.
Dogovorili so se, da bodo izpopolnili cestno signalizacijo in pohiteli z deli. Vendar pa
se lahko zgodi, da bodo dela vseeno trajala do srede avgusta. Prav zato menijo, naj
bi skušali predstavniki Cestnega podjetja Kranj in republiškega cestnega sklada najti
ustreznejšo rešitev za dohod na Bled in v Bohinj. / A. Ž.
Vir: Glas, 12. 7. 1972

Prenovljeno križišče v Lescah. V torek so v Lescah na odcepu gorenjske cesta za
Bled odprli prenovljeno križišče. Križišče ima podvoz, po katerem vozijo avtomobili iz
kranjske smeri proti Bledu in z Bleda proti Jesenicam, uredilo pa ga je Cestno
podjetje Kranj. Tako zdaj ni več potreben obvoz skozi Radovljico, zaradi katerega so
se mesec dni nabirale dolge kolone. / A. Ž. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 12. 8. 1972
☼☼☼☼
Železniška postaja Lesce
Železniška postaja Lesce. Na železniški postaji v Lescah, kjer je pet tirov, je precej
potniškega in tovornega prometa, zlasti ko so po elektrifikaciji gorenjske proge ukinili
postajo Otoče. Obiskali smo šefa železniške postaje Aleksandra Willewaldta, da bi v
pogovoru z njim zvedeli kaj več.
Willewaldt: »Julija smo našteli približno 13.000 potnikov, razen tega pa se od nas
dnevno vozi 70 delavcev, ki imajo mesečne vozovnice in ko se prične pouk, okoli 200
šolarjev.«
»Kam odhajajo tujci, ki izstopajo v Lescah?«
Willewaldt: »Največ na Bled, nekateri pa ostanejo kar v Lescah, kjer je znan Šobčev
bajer. Zelo se zanimajo tudi za Begunje, Drago in Radovljico.*

»Koliko vlakov pride na dan?«
Willewaldt: »Rednih potniških vlakov je 14 parov, tovornih pa 19. V juliju je v obe
smeri vozilo 72 vlakov na dan, sedaj v sezoni pa še veliko več, saj kako soboto in
nedeljo pripelje kar po 20 izrednih brzovlakov.«
»Kaj pomeni tovorni promet?«
Willewaldt: »Dnevno naložimo približno 8 vagonov, raztovorimo pa jih 15, najtežje
pošiljke ima Tovarna verig, sledi tovarna športne opreme Elan, ki bo po rekonstrukciji
odpremo še povečala, podjetje Žito, ki ima v Lescah moderno pekarno, Murka, nekaj
pošiljk pa pride tudi za manjša podjetja in za zasebnike.«
»Kakšen je zaslužek prometnika na vaši postaji?«
Willewaldt: »Vsako delovno mesto je točkovno ocenjeno, vrednost točke pa je
odvisna od prometa. Osebni dohodki se gibljejo od 900 do 1100 din.« / B. Blenkuš
Vir: Glas, 10. 9. 1969
☼☼☼☼

☼☼☼☼

Kanalizacija v Lescah
V Lescah nova kanalizacija. V Lescah doslej kanalizacija ni bila urejena. Ker je
občinska skupščina v svojem predračunu predvidela potrebna sredstva je Komunalno
podjetje z Jesenic že začelo s prvimi deli. Trasa je speljana po precej strmem teren
zato strojev skoraj ne morejo uporabljati. Ker za ureditev kanalizacije ni na razpolago
vseh potrebnih sredstev, bodo dela izvajali v etapah.
Vir: Glas, 5. 4. 1967
Posojilo za kanalizacijo v Lescah. Za potrebe občanov in gospodarskih organizacij
je občina Radovljica kot investitor začela v Lescah graditi kanalizacijo. Predračun za
prvo fazo je 39,371.000 S din. Sredstva za gradnjo bodo dobili iz sklada za uporabo
mestnega zemljišča. Kanalizacijo bodo gradili s tistim delom prispevkov za uporabo
mestnega zemljišča, ki ga plačujejo gospodarske organizacije in ustanove v Lescah
(medtem ko bodo denar, ki ga v sklad plačujejo občani, vrnili krajevni skupnosti). Ker
pa se sredstva v sklad za uporabo mestnega zemljišča le počasi stekajo in jih za
celotno gradnjo še ni dovolj, bodo pri Gorenjski kreditni banki najeli posojilo 12
milijonov S din za dobo 10 let. Tak je bil soglasen sklep na zadnji seji občinske
skupščine. Posojilo bodo potem seveda vračali s sredstvi, ki se bodo stekala v sklad
za uporabo mestnega zemljišča.
Vir: Glas, 27. 5. 196
☼☼☼☼
Kulturni dom Lesce / Dom družbenih organizacij

Začeli so z gradnjo kulturnega doma. Preteklo soboto popoldne je bila v Lescah
slovesnost ob začetku del za izgradnjo bodočega kulturnega doma. Slovesnosti so
se udeležili številni predstavniki družbeno-političnih organizacij, med njimi tudi
sekretar občinskega komiteja ZKS Radovljica, predstavniki gospodarskih organizacij
in drugi; pionirji in godba na pihala pa so izvajali kratek program.
S tem, ko je predsednik gradbenega odbora Valentin Marinko položil temeljni kamen,
se je začela uresničevati dolgoletna stara skoraj 30 let želja Leščanov, da bi dobili
kulturni dom. Gradnjo leščanskega centra za družbeno, kulturno-prosvetno in
telesnovzgojno delo bo po načrtih kranjskega projektivnega podjetja izvajalo SGP
»Gorenjc« iz Radovljica. Pravijo, da bo prva etapa – prostori za družbene
organizacije in klubski prostor – že novembra zaključeni. Druga etapa – glavna
dvorana – in tretja etapa – fizkulturna dvorana – pa bosta končani predvidoma v
naslednjih dveh letih, če se ne bo zataknilo pri sredstvih. Po predračunski ocenitvi bo
gradnja veljala 137,664.165 dinarjev. Prva sredstva – 30 milijonov – je že prispevala
»Veriga«, medtem ko so pomoč obljubile tudi TIO, Gorenjka – tovarna čokolade,
Almira in druge gospodarske organizacije. / St. Š.
Vir: Glas, 19. 9. 1962

Gradnja I. etape kulturnega doma v Lescah vidno napreduje. Investitor in izvajalec
gradbenih del zagotavljata, da bo že letošnje leto pod streho 7 prostorov prve etape:
sejna soba, predavalnica, knjižnica, glasbena soba, klubski prostori in restavracija ter
hišnikovo stanovanje. Na sliki: bodoči leščanski kulturni dom se naglo dviga. Delavci
so zadovoljni, ker jih ne ovira dež.
Vir: Glas, 13. 10. 1962

Družbene organizacije v Lescah bodo imele svoj dom. To je sicer šele prva faza
gradnje, vendar pa pokrivanje strehe pomeni veliko zadoščenje tamkajšnjih
organizatorjev.
Vir: Glas, 6. 4. 1963

Mladina »Verige« s prostovoljnim delom pomaga pri gradnji družbenega doma v
Lescah.
Glas, 31. 7. 1963

Avgusta letos bodo v Lescah odprli prvo fazo doma družbenih organizacij: v njem bo
bife in klubska soba za okrog 140 ljudi. V prihodnjih letih nameravajo, če bodo imeli
dovolj denarja, z gradnjo doma nadaljevati. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 1. 8. 1964

V drugi polovici meseca oktobra nameravajo v Lescah odpreti nov Dom družbenih
organizacijo. Stroški gradnje so bili pred dvema letoma predvideni 85 milijonov, sedaj
pa računajo, da bo okoli 120 milijonov dinarjev. Vsekakor bodo ti prostori velika
pridobitev za družbeno-politično življenje v Lescah.
Vir: Glas, 30. 9. 1964
Nov družbeni dom / Za praznik republike v Lescah. V krajih radovljiške komune
se pridno pripravljajo na letošnje praznovanje ob dnevu republike. Najbolj slovesno
pa bo za to priložnost v Lescah, kjer bodo na dan pred praznikom izročili svojemu
namenu prve prostore novozgrajenega družbenega doma.
Poseben odbor, ki so ga izvolili iz vrst predstavnikov vseh družbenih organizacij, se
je že večkrat sešel in razpravljal o vlogi tega družbenega centra v tem kraju. Za sedaj
bo služil svojemu namenu klubski prostor in še dva prostora za družbene
organizacije, oziroma za delo godbene in glasbene sekcije. Prostori so zgrajeni tako,
da se jih v primeru potrebe lahko poveča v skupni prostor, ki sprejme od 80 do 100
ljudi. V novem delu doma bo tudi bife in stanovanje za hišnika. Doslej so vložili v
gradnjo 36 milijonov dinarjev, vendar je pri kraju šele prva faza gradnje. Dogradili
bodo še prostore družbenih organizacij, dvorano in telovadnico. Tako bo služil dom
za vse potrebe družbenega življenja.
Kot ugotavljajo, bodo obstoječi prostori zlasti polno izkoriščeni zlasti med zimsko in
spomladansko sezono. Zato pripravljajo skupen program dela za kulturno in
družabno življenje ter za potrebe vseh organizacij. Menijo tudi, da bi morale imeti v

domu prostor vse organizacije. To bo nedvomno pripomoglo k večji ekspeditivnosti in
učinkovitosti v prizadevanju organizacij. / J. B.
Vir: Glas, 21. 11. 1964

Za letošnji dan republike bodo v Lescah odprli nov urejeni Dom družbenih
organizacij, eden izmed naših prvih, novih, sodobno urejenih takih objektov, ki bo
središče tamkajšnjega družabnega življenja.
Vir: Glas, 28. 11. 1964

Pred dnevi so v Lescah odprli v prostorih družbenih organizacij nov mladinski klub,
kjer se zbira mladina podjetij ter drugi.
Vir: Glas, 3. 3. 1965
☼☼☼☼

Pekarna v Lescah

Že dalj časa gradijo v Lescah večjo pekarno. V njej bodo montirali dve peči, ki bo
prva pekla samo kruh – 15 ton dnevno, druga pa pecivo. Tu bo tudi hladilnica za kruh
ter pakirnica, ki bo kasneje pakirala kruh v polivinilaste vrečke. Slika prikazuje
betonske dela novega objekta.
Vir: Glas, 31. 10. 1964

Pekarna v Lescah, ki jo gradijo, bo vsakodnevno nudila potrošnikom dovolj kruha in
drugega peciva. Ljudje v središčih obeh občin, zlasti pa potrošniki oddaljenejših
krajev Gornjesavske doline in Bohinjskega kota samo žele, da bi ta pekarna začela
čim prej delovati.
Vir: Glas, 16. 6. 1965

»Tovarna« kruha v Lescah. V novi pekarni v Lescah zaključujejo z deli in vse je
pripravljeno, da čez mesec dni začno poskusno peči kruh. 1. maja pa je predvideno,
da bodo iz te »tovarne« kruha začeli redno preskrbovati vse potrošnike radovljiške in
jeseniške občine do Bohinja in Rateč.
Gradbeno podjetne Gorenjc je tu pokazalo precej sposobnosti in tudi hitrosti, saj je v
letu dni dokončalo ta objekt, kar v naši praksi nismo vajeni videti. Zmogljivost
pekarne je 1000 kg kruha in 45.000 kosov peciva v eni uri. Sedanje potrebe tega
območja niso tako velike in bodo začeli le z eno oziroma dvema izmenama.
Ob razgovoru s predstavniki tega velikega obrata in ob ogledu vseh sodobnih naprav
nam je prišlo na misel le to, kako bodo potrošniki zadovoljni z novim »industrijskim«
kruhom. V pekarni zagotavljajo, da so to drugačni stroji kot na primer v Kranju in da
je tu možno speči kruh najrazličnejših vrst in okusa, zapečen po želji itd. Vendar, to
bomo ugotavljali pozneje.
In kaj bo s sedanjimi malimi pekarnami, ki jih je cela vrsta naokrog in so zelo znane
sanitarnim inšpektorjem že vrsto let? Kot pravijo, je predvideno, da se bodo vsi ti peki
zaposlili v novem kolektivu, ki naj bi zaposloval 70 ljudi. Toda nobene sedanje
pekarne, pravijo, ne nameravajo administrativno ukinjati. To naj pokaže kvaliteta
kruha oziroma okus potrošnikov in pripravljenost teh delavcev, pekov, se pravi
konkurenca. / K. M.
Vir: Glas, 12. 2. 1966

Tudi ko bo po tekočih trakovih steklo oblikovano testo in pečene štruce in hlebci,
pravijo, da bo ta osrednji obrat pekarne brez vsakega prahu, plinov, vročine itd., kar
omogoča sodobna in preizkušena oprema.
Vir: Glas, 12. 2. 1966
Drugi teden bo začela obratovati nova moderna pekarna v Lescah. Od
integracije podjetij in koncentracije sredstev do modernih pekarskih obratov – V
Lescah bo prihodnji teden začela obratovati najmodernejša pekarna na Gorenjskem
– Medobčinska investicija, primer sožitja občin Radovljica in Jesenice v korist
občanov – Nova pekarna bo oskrbovala s kruhom in pecivom potrošnike od
Podnarta, Radovljice, Jesenic do Rateč itd.

Ob sotočju Save Bohinjke in Save Dolinke je iz vrelca želja potrošnikov zrasla nova,
moderna, sodobno opremljena pekarna kot plod sožitja in sodelovanja občin
Jesenice, Radovljica in živilskega kombinata »ŽITO« Ljubljana. Bela stavba, ki je v
bližini železniške postaje v Lescah, je po zunanjem videzu podobna bolnišnici. Jutri
se bodo tod okoli sprehajali ljudje v belih oblekah, ki si bodo služili kruh s kruhom. In
ker bomo mi ta kruh uživali, ga hvalili ali kritizirali, je dobro, da se seznanimo s
podjetjem, ki ga bo proizvajalo.

Sodobni obrat, ki bo dajal dober kruh za vso zgornjo Gorenjsko.
Nova pekarna v Lescah je delovna enota Gorenjska živilskega kombinata »Žito«
Ljubljana, ki je nastal 1958. leta po združitvi do takrat manjših samostojnih podjetij in
to: Žito-Moka Ljubljana, Klasje Kranj ter mlinskih podjetij Domžale, Ljubljana in
Lesce. Prej razdrobljena in šibka podjetja so zrasla v močan kombinat. Že ob spojitvi
je osrednji organ upravljanja sprejel dolgoročni program razvoja in sklenil, da zgradi
obrate za predelavo od osnovne surovine – žita, preko moke do finalnih izdelkov:
kruh, pecivo, testenine, keksi, vaflji itd.
V osmih letih po združitvi je razvoj kombinata tekel po začrtanem programu, tako da
je v Ljubljani od skupno osmih objektov zgrajenih že šest in sicer tovarna testenin,
industrijska pekarna, centralno skladišče, žitni silos kapacitete 1.200 vagonov,
centralne garaže z delavnicami ter upravna zgradba.
Po prvotnem programu in zamisli naj bi še naprej v celoti dokončali kombinat v
Ljubljani, vendar se je na željo predstavnikov jeseniške in radovljiške občine začelo
graditi industrijsko pekarno v Lescah.
Integracija bivših majhnih podjetij in koncentracija sredstev je omogočila, da so začeli
graditi velik, moderni kombinat. Kombinat Žito ima deset delovnih enot, od katerih
Gorenjska s skladišči, Kranj in Lesce ter mlinskimi obrati Breg pri Kranju, Zapuže in
Globoko predstavlja eno delovno enoto. V to delovno enoto spada tudi novi pekarski
obrat v Lescah.
Na pobudo občinskih skupščin Jesenice in Radovljica so se predstavniki kombinata
Žito in obeh občin pred petimi leti prvič pogovarjali o preskrbi s kruhom omenjenih
dveh občin. Takrat je kombinat Žito sprejel obvezo, da da pri tehnično ekonomskem
biroju »Žito Biro« Zagreb izdelati ekonomsko analizo po dveh variantah, in sicer za
centralno industrijsko pekarno za področje obeh občin in za ev. izgradnjo lokalnih
pekarn na Jesenicah, Bledu, Bohinju in Radovljici. Analiza je pokazala absolutno
prednost centralne industrijske pekarne z višjo stopnjo mehanizacije in to na lokaciji
Lesce ob skladišču žita in mlevskih izdelkov. Pogodba o medsebojnem financiranju
te investicije med občinami Jesenice in Radovljica kot soinvestitorjema in
investitorjem Žito Ljubljana je bila podpisana januarja 1963 leta. Po podpisu pogodbe

se je začelo resno pripravljati tehnično dokumentacijo za industrijsko pekarno.
Projektiranje gradbenega dela je prevzel Splošni projektivni biro, dočim je
projektiranje tehnološke opreme bilo zaupano tehnično ekonomskemu biroju »Žito«
Zagreb. Gradbena dela je prevzelo Splošno gradbeno podjetje Gorenjc Radovljica, ki
je začelo z delom septembra 1964 leta. Dobavitelj celotne tehnološke opreme je
tovarna Termoelektro Beograd, ki izdeluje opremo po licenci zapadnonemške firme
Winkler, znane tovarne za proizvodnjo pekarskih strojev z dolgoletno tradicijo.
Tehnični nadzor vodi Zavod za stanovanjsko in komunalno izgradnjo Jesenic.
Transport moke iz skladišča v objekt pekarne bo šel preko naprav za sejanje s
pnevmatsko transportno napravo; to je po ceveh premera 5 cm v zato vgrajene celice
za moko nad samo mešalnico v pekarni, tako da iz skladišča ne bodo delavci
prenašali (ali prevažali) moke v pekarno. Celice, ki služijo za pripravo moke za
tekočo proizvodnjo, imajo kapaciteto 1.500 kg vsaka. Že presejana moka pada preko
avtomatskih tehtnic v kotle mešalce. V mešanici avtomatski bojlerji dodajajo vodo
take temperature, ki ustreza temperaturi moke, da se doseže temperatura testa od
18 do 30 stopinj. Z avtomatsko regulacijo temperature vode se lahko doseže
najprimernejša temperatura testa za nadaljnjo obdelavo. V tem delu objekta s
dodajajo vse ostale surovine kot sol, kvas ali dodatki za obogatitev izdelka (n. pr.
rezne maščobe). Testo v kotlih potuje skozi komore za zorenje, kjer so najprimernejši
klimatski pogoji za zorenje testa. Ko testo v kotlih dozori, se z mehanskim
prekucnikom preko dveh lijakov izlije v proizvodno dvorano na dva delilca testa. Ena
linija je namenjena za proizvodnjo standardne štruce od pol, enega ali dveh kg.,
dočim je druga linija prirejena na proizvodnjo kruha različne oblike in kvalitete ter
vsakovrstega peciva.

Nikjer pekov, niti moke, vode … In vendar se kruh peče …
Obdelava testa za kruh ali pecivo je strojna, le posebne vrste delno obdelujejo ročno.
Kruh pečejo v avtomatskih trakastih pečeh dolžina 21 metrov. Na eni peči se lahko
speče na uro 1000 kg enokilskih komadov, odnosno na liniji za pecivo do 10.000
komadov peciva na uro. Letno povprečje porabe na področju občin Jesenice in
Radovljica je 17 ton dnevno, to pomeni, da je tehnična kapaciteta na dve izmeni
večja od dnevne porabe kruha v obeh občinah.
Kruh iz peči nenehno pada na transportne trakova. Spečene komade delavec z
rokavicami zlaga v posebne vozičke, kje se kruh v naravnih klimatskih pogojih ohlaja,

potem pa zlaga v posebne pletene košare, v katerih se izdelki pekarne dostavljajo v
trgovsko gostinski mreži.
Za razvoz kruha je podjetje nabavilo nove zaprte kamione. S temi kamioni bo
podjetje razvažalo kruh na relacijah: Lesce-Bohinj, Lesce-Jesenice-Rateče in LesceRadovljica-Podnart.
Poleg teh pekarn pa je na omenjenem področju še deset manjših pekarij, ki pokrivajo
38 odstotkov sedanje proizvodnje. Te pekarije bodo delale še naprej, kvaliteta kruha
pa bo odločila za kateri kruh se bo potrošnik odločil.
Nova pekarna bo poskusno začela obratovati prihodnji teden in to v začetku v
omejenem obsegu tako, da se bo tržišče nemoteno oskrbovalo in postopoma
osvajalo. Pekarna bo dajala na trg poleg črnega in belega, več vrst kruha kot n. pr.
ržen kruh, koruzni kruh ali pa kruh za bolnike, ki bolujejo za sladkorno boleznijo in
širok asortiman peciva (žemlje, kajzerice, kifeljcev, preste, maslenke in makovke itd.).
Možnost raznovrstne proizvodnje peciva tako po kvaliteti kakor tudi po obliki in težini
omogoča lažjo oskrbo za razne ustanove ali podjetja. Za ilustracijo naj navedemo, da
kombinat Žito Ljubljana oskrbuje s pecivom vse šole v občini Ljubljana center in da
šolarji dobijo vsak dan v tednu drugo vrsto peciva.
V pekarni je tudi laboratorij, ki bo na znanstveni osnovi dajal recepturo za proizvodnjo
kruha in peciva.
Investicijski stroški nove pekarne z opremo bodo predvidoma znašali 586 milijonov S
din. Od tega je oskrbela skupščina občine Jesenice kredite v višini 192, Radovljica
198 in splošna gospodarska banka 140 milijonov S dinarjev, ter kombinat Žito 56
milijonov dinarjev lastnih sredstev.
Uradna otvoritev nove pekarne bo v začetku julija.
Vir: Glas, 4. 6. 1966
Naš vsakdanji kruh. Saj poznate tisti prijetni vonj po zlato zapečenih svežih rogljičih
in žemljah. Tako, samo še lepše diši v leščanski pekarni takole dopoldne, ko se
speče prvi kruh. In tam od zadaj, kjer pečejo kolače, rolade in druge slaščice, prihaja
nevsiljiv vonj po vaniliji, citroni in čokoladi. Od tu prihaja dnevno okrog 12 ton
navadnih kruhov, pa nekaj ton posebnih kruhov kot so ovsen, alpski ržen, maslen,
bige, pletenke itd., ter od 15 do 40 tisoč kosov peciva; odvisno seveda od letnega
časa.
Najprej so bili mlinarji. Tako bogat izbor močnatih dobrot prihaja iz leščanske
pekarne. Da pa je zrasla tako velika in tako popolno opremljena in avtomatizirana
pekarna, ki danes s svojimi izdelki zalaga vso gornjo Gorenjsko, s slaščicami pa vso
Sloveniji, del Hrvatske in vsa jugoslovanska središča, je pa dolgo trajalo in velika
vlaganja so bila potrebna.
Sedanja leščanska pekrana je nastala praktično iz treh v letu 1948 nacionaliziranih
valjčnih mlinov na Gorenjskem: Javornik, Zapuže in Globoko. V letih 1948 do 1950
so delovali kot samostojni mlini na področju Lesc, v letih 1950 do 1955 pa so bili
gorenjski mlini združeni pod skupno upravo pri Mlinskem podjetju Škofja Loka –
Trata. Ta je združevala 9 valjčnih mlinov. Leta 1955 je potem nastopila linija
dezintegracije in takrat je nastalo samostojno Mlinsko podjetje Lesce. V naslednjih
letih pa se je tržišče sprostilo in ko mala podjetja niso več zmogla sama poslovati, so
se spet začela združevati. 1. julija 1958 so se tedaj že po sklepu prvih delavskih
svetov združili Mlinska industrija Ljubljana, Mlinska industrija Domžale, »Žito –
Moka« Ljubljana, »Klasje« Kranj in Mlinsko podjetje Lesce v eno samo: »Žito«
Ljubljana. Sprejeli so 10-letni plan razvoja testeninske in mlinarske dejavnosti in

izgradnje večjih pekarn v središčih in skladišč na najugodnejših lokacijah. S tem so
se koncentrirale mlinske kapacitete v Ljubljani, drugod pa odmrle. Takrat je bila tudi
planirana gradnja pekarne v Lescah, ki je na področju med Jesenicami in Radovljico
na glasovanju edina uspela.
Za gornjo Gorenjsko naj bo ena sama moderna pekarna. Do leta 1966 so bila na
Gorenjskem 4 pekarska podjetja družbenega sektorja z 8 obrati, 1 zadružna pekarna
v Bohinjski Srednji vasi in 11 privatnikov. Toda vsi ti niso zadovoljili potreb po kruhu
na tem področju Gorenjske. Preskrba s kruhom je bila slaba: pekli so slab kruh, izbire
pa sploh ni bilo. Takrat je »Žito« naročilo pri Tehnično ekonomskem biroju v Zagrebu,
katerega soustanovitelj je, izdelavo analize pogojev pekarstva na Gorenjskem.
Analizo so napravili v 2 variantah; ali 4 manjše pekarne ali eno centralno. Ta študija
je nakazala prednost ene same centralne pekarne s popolno mehanizacijo; sicer bi
bilo še vedno potrebno več ročne delovne sile, ki je bila že tedaj, danes je pa sploh
problem.
Jeseniška in radovljiška skupščina sta se zato hitro ogreli za gradnjo centralne
pekarne in pomagali oskrbeti sredstva vsaka za svoje področje. Z 9 krediti so gradili,
celotna investicija pa je znašala za pekarno, garaže, vse stroje in vozni park 600
starih milijonov.
Najprej usposobitev delavcev. Pri prehodu na novo mehanizirano proizvodnjo je bilo
treba pravočasno poskrbeti za dobre kadre, ki bodo vešči upravljanja novih strojev.
Takoj po priključitvi vseh gorenjskih pekarn družbenega sektorja leščanski, so člane
teh kolektivov pošiljali na prakso v pekarski obrat v Ljubljano, ki je takrat že začel
delati z novo mehanizacijo, še pred integracijo pa v Zagreb na prekvalifikacijo za
visoko kvalificirane industrijske delavce v pekarstvu.
Ko je leta 1967 stekel prvi mlin v Ljubljani, so tudi v Lescah ukinjali mlinske
kapacitete in vse delavce po želji prekvalificirali. To je bila pravočasno in pametno
speljana reorganizacija, ki ni bila prav nič boleča in so jo vsi zaposleni z
razumevanjem sprejeli.
Pomladitev kolektiva. S kadri je nasploh težko, še težje pa je zanje v pekarstvu, kjer
je bilo do sedaj skoraj izključno le nočno delo. Sedaj, ko so prešli na nov delovni čas
in nekateri začenjajo ob štirih zjutraj, drugi pa normalno ob šestih, bo verjetno bolje.
Radi bi k pekom pritegnili mlade ljudi iz nerazvitih področij Kozjanskega in Krškega,
jih izučili, jim dali stanovanje, tako da bi imeli zagotovljeno stalno delovno silo.
Stanovanj za zdaj še ni, saj je pekarstvo taka dejavnost, da v takšne večje lastne
gradnje stanovanj niso mogli iti.
Stare pekarije so komaj životarile in je ostalo kvečjemu vsako leto za najnujnejšo
beljavo. V zadnjih sedmih letih je sicer enota uspela pridobiti 8 stanovanj, nekaj
problemov pa je bilo rešenih z dodelitvijo kreditov za individualno gradnjo, toda pri
160 zaposlenih je to občutno premalo. Upajo pa, da se bo dalo v bližnji bodočnosti še
nekaj stanovanj pridobiti. Na področju družbenega standarda je podjetje dobro
poskrbelo za svoje ljudi. Vsak ima med drugim po izredno nizki ceni možnost
letovanja v lastnih domovih na morju ali v hribih.
Kakšen je dober kruh in kakšen naj bi bil dober kruh. Danes jih je večina menja, da je
najboljši kruh tisti, še topel, pravkar vzet iz peči, ki lepo zahrusta, ko zagrizeš vanj,
toda že drugi dan je tak kruh suh in je samo še »za podrobiti« kot pravimo.

Že dolgo se v pekarni v Lescah bor, da bi izboljšali kvaliteto kruha, toda glede na
objektivne težave ali pa subjektivne, saj to je stvar preobrazbe človeka, še vedno
pečejo kruh in moke, soli, vode in kvasa. Miselnost našega človeka bi morali
spremeniti! No, v vseh pekarnah ŽITA dodajajo na svoj strošek še sredstvo proti
kvarjenju, tako da v zadnjih letih pri njih ni bilo zapaziti nobenega pokvarjenega
kruha. Lahko bi seveda kruh oplemenitili z maščobami, sladkorjem in raznimi drugimi
dodatki. Kruhu bi podaljšali dobo trajanja za borih nekaj deset dinarjev in ne bi šlo
vsak dan na stotine kilogramov kruha, za katerega žito drago plačamo in povrhu
vsega še uvažamo, v nič, za živinsko krmo ali pa celo v smeti. Drag je naš kruh, pa je
še prepoceni! Če bi ga človek dražje plačal, bi ga vsaj zaradi njegove visoke cene
cenil. Poboljšan kruh pa ne bi vseboval samo škroba in držal bi dlje. Toda za tak kruh
bi bilo treba sprostiti cene, kar pa za zdaj še ni možno. (Predvsem pa spremeniti
miselnost naših ljudi glede kruha.)
Radi bi jedli higieničen kruh, pa … Dobro pakirano je že napol prodano, velja zunaj
znan komercialni rek. Toda pri kruhu je to nuja. Pred tremi leti so v Lescah prvič
poskusili s pakiranjem kruha. Tak bi do potrošnika prišel bolj higieničen in seveda bolj
svež, kajti folija zadržuje vlago kruha. Prodajali so ga v Kranju, Ljubljani, Kranjski
gori, na Jesenicah, v Radovljici in na Bledu. Od gostincev in potrošnikov je bil dobro
sprejet. Sprva so ga prodajali po isti ceni, ker je šlo pakiranje na račun angleške
firme, ki ji je prodajala stroj za pakiranje kruha s skrčljivo folijo. Kasneje so ga dali na
trg 0.15 din dražje kot nepakiranega. Ljudje so ga kupovali tako pol na pol. Potem je
bilo pa rečeno, da ne bodo priznali nobenega dinarja na pakiranje, zato v pekarni
sedaj čakajo. Prav zdaj pa je Svet za blagovni promet in turizem občine Radovljica
ponovno načel vprašanje pakiranja kruha in zaprosil za kalkulacijo. Izračun je
pokazal, da bi bil v celofan pakiran kruh za 0.30 din dražji.
Da je potreben na našem trgu tako poboljšan kot pakiran kruh, dokazuje zelo veliko
povpraševanje po alpskem kruhu, ki je zamešen iz pretežno ržene in pšenične moke
z dodatki, ki zadržijo svežino do 7 dni. V pekarni upajo, da se bodo naši ljudje sedaj,
o imajo možnost spoznati te prednosti, le pametneje odločili za manj kruha, pa tega
boljšega.
Triglav pecivo. V pekarni so že pred 5 leti našli proste kapacitete in so takrat kar
ročno pričeli peči rolade in ostalo biskvitno pecivo. To je bilo prvo trajnejše mehko
pecivo v Jugoslaviji. Najprej so zalagali le Gorenjsko in Ljubljano. Povpraševanje pa
je vsak dan naraščalo. Ročni način priprave slaščic ni več zadostoval in pred tremi
leti so uvozili iz Anglije celo linijo modernih strojev za biskvitno testo.
In kaj vse spada pod »Triglav« pecivo? To so vse rolade z raznimi nadevi, pa mini
rolade s čokoladnim prelivom, tortne podlage, pripravljajo pa še nove posldake, ko so
obliti kolački, rozinčki, vetrčki itd. Rok trajanja tega peciva je 15 dni, čeprav bi bil
lahko 30. Toda sami so zahtevali krajši rok, ker vsekakor žele obdržati kvaliteto. Pri
30 dneh pecivo sicer organileptično še ustreza, začen pa izgubljati aromo in sočnost.
Poudariti je treba, da uporabljajo za pripravo biskvitnega testa same najboljše
sestavine in nobenih umetnih primesi. Vsakokrat zamesijo s svežimi jajci, kajti le-ta
dajejo pravo strukturo testa in pecivu pravo vezivo. V podjetju se dobro zavedajo, da
jim bo le kvaliteta omogočila razširiti in obdržati tržišče.
Načrti. Pekarstvo kot tako je za zdaj urejeno. Radi bi le prešli na pakiranje kruha.
Morda za začetek še delno, da bi potrošnik spoznal prednost takega kruha. Nadaljnji
razvoj mehkega peciva pa je neposredno vezan na rekonstrukcijo Tovarne čokolade

Gorenjka, ki je danes že TOZD »Žita«. Imajo zastarelo strojno opremo in lokacija je
neprimerna. Niso dosti vlagali v razvoj, sedaj pa imajo v srednjeročnem programu do
leta 1975 kompletno rekonstrukcijo s tem, da bodo zidali nov objekt zraven pekarne
in bodo tako tesno povezani lažje in še več proizvajali. / Os
Vir: Glas, 12. 5. 1973

V leščanski pekarni spečejo letno kar 4500 ton kruha
Vir: Glas, 12. 5. 1973

Vir: Glas, 29. 12. 1973

☼☼☼☼

Novi bloki v Lescah

Nova stanovanjska bloka v Lescah
Računalniška obdelava: Kopirnica Sodja
Konec minulega leta sta bila v Lescah vseljena dva stanovanjska bloka. V vsakem je
12 stanovanj. Oba stanovanjska objekta je iz amortizacijskih sredstev, posojila in
lastnih sredstev zgradila Veriga Lesce za svoje delavce. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 2. 2. 1972
Reševanje stanovanjskih potreb v tovarni verig v Lescah. V zadnjih nekaj letih so
se notranje razmere v tovarni Veriga v Lescah bistveno izboljšale. O tem pričajo ne
zgolj spodbudne številke o povečanju in razširitvi proizvodnje in višji osebni dohodki,
marveč tudi precejšnja skrb in razumevanje samoupravnih organov in uprave
podjetja za socialna, kulturna in rekreacijska vprašanja in sploh za višji družbeni
standard kolektiva.
Posebno pozornost so posvetili reševanju stanovanjskih potreb. Lani so dogradili dva
stanovanjska bloka s 24 družinskimi stanovanji. Za to gradnjo so porabili nekaj nad
šest milijonov din. Letos pa je v gradnji še en blok z 12 stanovanji in sodoben samski
dom s 54 posteljami. V samskem domu, ki bo namenjen njihovim delavcem, bo 27
konfortnih sob s predsobami, niše za kuhinjo in vsemi potrebnimi sanitarijami. V
pritličju doma bodo uredili prostore za razstavljanje in prodajo lastnih izdelkov.
Za izgradnjo samskega doma bodo vložili predvidoma 3 milijone din. Poleg sredstev
za gradnjo družbenih in samskih stanovanj podjetje kreditira svoje delavce, ki gradijo
zasebna stanovanja in hiše. Po sprejetem pravilniku lahko dobi kredit vsak zaposleni
član kolektiva, ki je dokončal tretjo fazo gradnje.
Posamezniku dajo 70.000 din; dvema zaposlenima skupaj pa 84.000 din posojila.
Doslej so odobrili posojila že 18 prosilcem v znesku nad milijon dinarjev. Celotna
naložba za stanovanjsko gradnjo pa znaša že čez 100 milijonov din.

Te dni zaključujejo tudi dela na kanalizacijskem omrežju celotnega zazidalnega
zemljišča, kjer so, ali pa se bodo v prihodnje gradila družbena in zasebna stanovanja
za delavce podjetja. / JR
Vir: Glas, 26. 7. 1972

Stanovanja za delavce Verige Lesce. Tovarna Verig je lani zgradila v Lescah dva
stanovanjska bloka za svoje delavce. Letos so se odločili za gradnjo še dveh blokov.
V enem bo 12 stanovanj, v drugem pa 24 garsonjer. Stanovanja v obeh blokih bodo
gotova najkasneje do začetka prihodnjega leta. Trenutno imajo v Verigi, kjer je 1200
zaposlenih, še okrog 40 prošenj za stanovanja. Zato se bodo v prihodnje najbrž lotili
gradnje še dveh blokov. Sicer pa ima Veriga okrog 200 stanovanj, vsako leto pa
delavcem odobravajo tudi posojila za gradnjo zasebnih stanovanj. Lani so odobrili
takšno posojilo 14 delavcem. / Foto: A. Žalar.
Vir: Glas, 14. 4. 1973

Tovarna verig, ki je že lani v Lescah zgradila dva stanovanjska bloka za svoje
delavce, se je letos odločila za gradnjo še dveh blokov. V enem bo 12 stanovanj, v
drugem pa 24 garsonjer. Predvideno je, da dobo stanovanja gotova do začetka
prihodnjega leta. Sicer pa se bodo v Verigi, kjer imajo 1200 zaposlenih, v prihodnje
najbrž lotili gradnje še dveh blokov. Čeprav imajo trenutno že okrog 200 stanovanj in
vsako leto delavcem dajejo še posojila za gradnjo zasebnih stanovanj, imajo v
podjetju še vedno nekaj prošenj za stanovanja. Vendar pa je število prosilcev v
primerjavi z nekaj leti nazaj precej manjše. / A. Ž. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 29. 9. 1973

Med Finžgarjevo in Savsko cesto v Lescah, kjer so stanovanjski bloki Verige Lesce in
zasebne stanovanjske hiše delavcev iz te tovarne, gradbeno podjetje Gorenjc iz
Radovljice ureja okolico. Asfaltirali bodo dvorišča in parkirne prostore, zelenice pa
bodo uredili stanovalci sami. Denar za ureditev tega dela Lesc je prispevala tovarna
Veriga Lesce. / Foto: A. Žalar
Vir: Glas, 10. 4. 1974
☼☼☼☼
Vodovod v Lescah
Lesce bodo kmalu preskrbljene z vodo. Lesce so bile vsa leta zelo slabo
preskrbljene z vodo. Ker je lega naselja razmeroma višja kot v drugih krajih, ki jih
zajema radovljiško vodovodno omrežje, je ostal del Lesc pogostokrat brez vode. Zato
so Leščani že večkrat poskušali zboljšati preskrbo z vodo. Vodovodna komunalna
skupnost Radovljica s pomočjo Leščanov že nekaj časa uspešno rešuje ta problem.
Pod leškim klancem so zgradili novo zajetje, ki bo s pomočjo črpalk okrepilo stanje
vode. Z deli pri zajetjih te z napeljavo do glavnega zbiralnika so že skoraj gotovi.
Zgradili bodo še nov rezervoar in namestili črpalke.
Nove dopolnilne vodovodne naprave bodo za celotno naselje Lesc velika pridobitev.
Prav tako pa bodo izboljšale vodno stanje v skupnem vodnem omrežju, ki zajema
domala 25 vasi in naselij od Ljubnega do Smokuča, na celotnem levem območju

Save. Gradbena dela opravlja komunalno vodovodna skupnost Radovljica iz lastnih
sredstev. Pričakujejo pa, da bo stekla voda po novem omrežju že avgusta ali
septembra. Število potrošnikov vode v Lescah naglo narašča, posebno veliko pa je
porabijo podjetja v tehnološke namene. Zato bo naraščajočim potrebam mogel
zadostiti le novi vodovod.
Še vedno pa imamo precejšnje težave s preskrbo vode v nekaterih drugih krajih.
Ribno sploh nima vodovoda. V nekaterih drugih krajih pa od časa do časa vode
primanjkuje ali pa imajo slabe naprave in neprimerna zajetja. / J. B.
Vir: Glas, 27. 6. 1964
☼☼☼☼

Gorenjka Lesce
Leta 1964 se je podjetje priključilo tovarni Šumi v Ljubljani, ki je tedaj prenehala delati
čokolado.
Vir: Radovljiški zbornik 2000

Reklamni pano Gorenjke Lesce
Vir: 24ur.com
Gorenjka gre k Žitu. Od 64 zaposlenih je 60 glasovalo za priključitev.
V tovarni čokolade, čokoladnih izdelkov in bombonov Šumi Ljubljana, je bil v soboto
referendum, na katerem so delavci glasovali o priključitvi podjetja k živilskemu
kombinatu Žito Ljubljana. Za obrat Gorenjka Lesce je to druga »ženitev« v zadnjih
petih letih. Tovarna čokolade in čokoladnih izdelkov Gorenjka Lesce se je namreč
pred petimi leti priključila tovarni Šumi Ljubljana. Kaže, da združitev ni prinesla
pričakovanega.
Lanskoletna proizvodnja znaša 810 ton čokolade in čokoladnih izdelkov. Skoraj vso
čokolado, ki jo izdelajo v Gorenjki, pojedo Slovenci sami, predvsem Gorenjci. V

primerjavi z letom 1967 so proizvodnjo dvignili za 10 odstotkov. Lani so ustvarili 1
milijardo 150 milijonov S din prometa. V zadnjem času se je čokolada podražila za
približno 8 odstotkov in to zaradi večjega prometnega davka in podražitve surovin.
Na vprašanje, zakaj so se priključili kombinatu »Žito« Ljubljana, so v Gorenjki
odgovorili:
»Konkurence in tržni pogoji se vsak dan bolj zaostrujejo. To je dolgoročna poteza,
ker že danes razmišljamo, v kakšnih razmerah bomo poslovali v prihodnosti. Tako
tovarna Šumi kot sam obrat Gorenjka nimata možnosti za hitrejši razvoj in
modernizacijo. Priključitev h kombinatu »Žito« daje široke možnosti za nadaljnji
razvoj kanditorske (slaščičarske) industrije. Po združitvi se bo izdelal plan razvoja
kombinata »Žito« in v tem sklopu tudi naših obratov. V soboto smo glasovali za boljši
jutri.« / J. Vidic
Vir: Glas, 26. 3. 1969
☼☼☼☼
Železnina Merkur Lesce

Podjetje Veleželeznina Merkur iz Kranja gradi v Lescah novo skladišče in trgovino.
Za to gradnjo, ki bo veljala okrog milijon dvesto tisoč novih dinarjev, so se odločili, ker
na tem področju Gorenjske primanjkuje izdelkov, ki jih prodaja to kranjsko podjetje.
Tako bodo v novi trgovini imeli na zalogi gradbeni in instalacijski material. Podjetje je
v Lescah kupilo stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje in si tako pridobilo
lokacijsko dovoljenje za gradnjo oziroma preureditev. Novo skladišče in trgovino
bodo odprli maja. – To je prva Merkurjeva trgovina v radovljiški oziroma na zgornjem
koncu Gorenjske. / A. Ž.
Vir: Glas, 12. 11. 1969
Na fotografiji se vidi Merkurjevo skladišče, kjer je bil nekdaj Potočnikov hlev.
Stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje je Merkur namreč kupil od Potočnikovih.
Izgleda, da so najprej postavili skladišče, šele potem trgovino. To, kar se vidi skozi
ogrodje nove trgovine na levi strani, je del Hkavčeve 'male hiše', ki je danes prazna
in vsa razpada. Čisto na desni pa je še ostanek Potočnikovega skednja, ki so ga

kasneje, a še med gradnjo Merkurja, podrli. Velika nova stavba za obema
drevesoma pa je nedvomnoMerkurjevo skladišče.
Napisal: Metod Purgar.
Nova Merkurjeva trgovina v Lescah. Veleželeznina Merkur Kranj – poslovna enota
Železnina Radovljica bo okrog 10. julija v Lescah odprla novo trgovino, ki bo
založena z gradbenim in inštalacijskim materialom ter drugim železninskim blagom.
Po pripojitvi Železnine Radovljica k veleželeznini Merkur Kranj 1. januarja letos bo to
že 23. Merkujreva trgovina.
Veleželeznina Merkur je na prostoru, kjer bo nova trgovina, lani oktobra podrla
stanovanjsko hišo in začela graditi novo trgovino ter preurejati gospodarsko poslopje.
Tako bo v novi trgovini okrog 300 kvadratnih metrov prodajnega in prek 700
kvadratnih metrov skladiščnega prostora. Trgovino je gradilo podjetje Projekt Kranj. /
A. Ž.
Vir: Glas, 2. 7. 1970

Trgovsko podjetje veleželeznina Merkur Kranj je včeraj, v petek, 17. Julija, popoldne
odprlo novo sodobno urejeno prodajalno na Gorenjski cesti v Lescah. Nova trgovina
z železnino in tehničnim blagom je povsem sodoben lokal. Urejena je deloma po
samopostrežnem načinu, tako da ima kupec neposreden dostop do razstavljenega
blaga. Tak način prodaje se je do sedaj, kjer je bil uveden, izkazal kot učinkovit in
zaželen, zato so pri Merkurju prepričani, da bo nova trgovina ustregla vsem potrebam
kupcev. Trgovina bo prodajala blago na drobno in debelo. Na 240 kvadratnih metrih
prodajne površine bodo lahko kupici izbirali med različno opremo in orodjem.
Vir: Glas, 18. 7. 1970

Glas, 18. 7. 1970
☼☼☼☼
Restavracija na letališču.
Prenovljena restavracija na letališču. Podjetje Veletrgovina Živila iz Kranja je v
izredno kratkem roku na letališču alpskega letalskega centra v Lescah preuredilo
oziroma prenovilo restavracijo. V restavraciji so obnovili tla, kuhinjo in jo preuredili v
novem slogu. Podjetje Živila je lokal na letališču prevzelo pred štirinajstimi dnevi,
odprlo pa ga je včeraj.
Vir: Glas, 6. 6. 1970

Podjetje Veletrgovina Živila Kranj je pred nedavnim na letališču alpskega letalskega
centra v Lescah odprlo prenovljeno restavracijo. Obiščite letališče v Lescah, od koder
se boste lahko popeljali z avionom, hkrati pa vas bodo v novi restavraciji kvalitetno in
hitro posregli.
Vir: Glas, 13. 6. 1970

Obiščite Živila v Lescah. Pisali smo že, da je veletrgovina Živila Kranj na letališču v
Lescah junija letos preuredila restavracijo. Pri tem naj omenimo, da je to restavracija
odprtega tipa – namenjena obiskovalcem letališča. V njej je moč dobiti različne tople
jedi in vse vrste pijač. S preureditvijo in modernizacijo kuhinje pa lahko v restavraciji
pripravijo 150 toplih obrokov in 50 do 80 menijev.
Živila je še posebno lepo uredila restavracijo za čas svetovnega padalskega
prvenstva. Zraven restavracije pa bodo v času prvenstva pripravljali tudi različne
specialitete, kos to: meso na žaru, piščanci, purmani, odojki itd.
Na prostoru za gledalce pa je Živila pripravila tudi dva paviljona. V paviljonu zraven
slavnostne tribune lahko obiskovalci dobijo hrenovke, klobase, sendviče, sadje in
različne pijače. V posebnem reprezentančnem bifeju pa sta na voljo kava in sladoled.
Veletrgovina Živila Kranj se priporoča in vas vabi, da se med ogledom prireditev na
X. svetovnem padalskem prvenstvu okrepčate v njihovih paviljonih.
Vir: Glas, 9. 9. 1970
☼☼☼☼
Prodaja plina v Lescah

Oglas prodajalne plina - pri Markoviču
Vir: Glas, 6. 6. 1970
☼☼☼☼

Zazidalni načrt vzhodnega dela Lesc
Potrjeni trije zazidalni načrti. Med zalo obsežnim dnevnim redom je skupščina
občine Radovljica razpravljala v ponedeljek o zazidalnih načrtih za Kamno gorico,
Brezovico in vzhodni del Lesc, ki jih je izdelal Zavod za urbanizem na Bledu.
Zazidalni načrti za vzhodi del Lesc so izdelali zato, ker je zalo veliko interesentov za
gradnjo na tem področju. Tako bodo zgradili 57 individualnih stanovanjskih hiš na 4,5
ha zemljišča. Ko je bil predlog javno razgrnjen v družbenem centru v Lescah, je bila
predlagana le ena sprememba, ki sta jo projektanta osvojila.
Vir: Glas, 20. 7. 1967

V Lescah (vzhodni del naselja, ki je z zazidalnim načrtom predviden za nove hiše) so
pred dnevi zakoličili 57 gradbenih parcel. Hiše bodo na tem področju visokopritlične
in enonadstropne. Trije graditelji na tem področju že gradijo, desetim drugim pa so že
izdali lokacijska dovoljenja. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 28. 10. 1967
Na fotografiji je novo naselje »Na trati«. Brez dvoma je takole: tista štiri kapna hiša je
Goljeva (Golja Peter, Čopova ul. 14), zraven je Trdinova (Trdina Srečo, Čopova 12
a), hiša na sredini slike je Kraljeva (Kralj Lenčka, Tržaška ulica 8), tista s strmo
temnejšo streho je Skumavčeva (zdaj se tam pišejo Žaberl, Tržaška 10), v ozadju pa
so že hiše iz današnje Valvasorjeve ulice. Geometri pa stojijo Na trati, kjer je zdaj na
gosto hiš in tak razgled sploh ni več mogoč.
Vir: Leščanke
☼☼☼☼
Osnovna šola v Lescah

Šolo v Lescah že gradijo. Splošno gradbeno podjetje Gorenjc iz Radovljice je pred
nedavnim že začelo graditi novo osnovno šolo v Lescah. Kot nam je povedal
predsednik občinske skupščine Stanko Kajdiž pa to pomeni začetek gradnje tudi
drugih osnovnih šol v občini. Kmalu bodo začeli tudi z gradnjo radovljiške osnovne
šole in osnovnih šol na Bledu, v Bohinjski Bistrici in Begunjah. Tako bodo čez
približno 14 dni tudi za druge šole oddali dela. Leško in radovljiško šolo pa bo gradilo
podjetje Gorenjc. Nova šola v Lescah bo končana do 15. septembra letos. / A. Ž.
Vir: Glas, 6. 6. 1970

Pred štirinajstimi dnevi so v Lescah začeli graditi novo šolo. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 6. 6. 1970
Šola v Lescah bo dograjena že letošnjo jesen. Predlanskim so se občani
radovljiške občine odločili za samoprispevek za gradnjo šole. Iz tega denarja so že
zgradili šolo v Lipnici, nato so začeli z delom v Lescah, kmalu pa še na Bledu in v
Radovljici, v Bohinjski Bistrici pa bodo verjetno začeli z gradnjo že letos.
Šolo v Lescah so začeli obnavljati in dograjevati proti koncu maja letos in računajo da
bodo z deli končali že jeseni. Tega bodo gotovo najbolj veseli šolarji, ki morajo sedaj
hoditi v šolo v Poljče. Pouk poteka v prostorih nekdanje kmetijske šole.
V novem traktu šole bo 12 učilnic. Grade tudi telovadnico, ki bo stala na južni strani
stare stavbe
Vir: Glas, 23. 9. 1970
Nova šola v Lescah. Na prostoru, kjer je bila še pred dobrimi šestimi meseci stara
šola v Lescah, so v četrtek dopoldne odprli prenovljeno oziroma novo, moderno
osnovno šolo. Slovesnosti so se ob tej priliki, združeni s praznovanjem dneva
republike in 25. obletnico osvoboditve, udeležili številni prebivalci Lesc in Radovljice,
učenci osnovne šole, predstavniki občine, družbenopolitičnih in delovnih organizacij
in drugi. Po pozdravnem govoru ravnateljice osnovne šole Lesce Vere Šmitek, je o
gradnji osnovne šole in drugih osnovnih šol, ki jih v občini gradijo s samoprispevkom
občanov in prispevkom delovnih organizaciji, spregovoril predsednik občinske

skupščine Stane Kajdiž, nato pa odprl novo šolo. V novi avli šole pa so učenci
pripravili prisrčen kulturni program.
Osnovna šola v Lescah, ki jo je v dobrih šestih mesecih preuredilo oziroma zgradilo
splošno gradbeno podjetje Gorenjc Radovljica, je že druga osnovna šola v občini, i
so jo zgradili na podlagi samoprispevka občanov. Prva je bila namreč zgrajena
osnovna šola v Lipnici. Predsednik občinske skupščine je ob otvoritvi poudaril, da
gradnja šol v občini poteka tako, kot so napovedali že ob referendumu. S
samoprispevkom bodo gradili še štiri šole: v Radovljici, na Bledu, v Bohinjski Bistrici
in v Begunjah. Gradnja osnovnih šol na Bledu in v Radovljici je že stekla, še letos pa
bodo kot kaže začeli kopati temelje tudi za šoli v Bohinjski Bistrici in v Begunjah.
Tako bo po dograditvi omenjenih štirih šol uresničen družbeni dogovor o razširitvi
šolskih prostorov in sodobnem pouku ter vzgoji otrok v občini. Pri tem pa je
pomembno, da bo ta obsežen program uresničen prav s samoprispevkom občanov.
V novi šoli v Lescah se bo pouk začel čez nekaj dni, ko bo prišla še vsa naročena
oprema. Šola ima dvanajst učilnic in štiri učilnice za kabinetni pouk. V njej je prostora
za 400 učencev. Manjka le telovadnica, ki bo zgrajena prihodnje leto. / A. Ž.
Vir: Glas, 28. 11. 1970

V četrtek so v Lescah odprli novo osnovno šolo. Pouk v šoli se bo začel čez nekaj
dni. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 28. 11. 1970
Kaj je z leško telovadnico? »Presenečeni smo bili nad namigovanjem, ugotovitvami
in dvoumnimi očitki anonimnega občana iz Lesc v rubriki »Jež« v Glasu, 12. januarja
na zadnji strani. Pravi, da ima v telovadnici leške osnovne šole svoje skladišče
trgovsko podjetje Murka in dvoumno namiguje, češ da šola z najemnino od
»posojanja« telovadnice skuša krpati luknje v svojem proračunu. Menimo, da smo o
tem dolžni dati pojasnilo,« je povedal učitelj telesne vzgoje v osnovni šoli Lesce Cene
Praprotnik.
»V večini osnovnih šol v radovljiški občini, zgrajenih med drugim tudi s
samoprispevkom občanov, so telovadnice zgrajene do tretje faze in v njih pouk
telesne vzgoje ni mogoč. Tako je tudi v naši šoli, ki pa v primeri z drugimi nima
možnosti pouka telesne vzgoje v drugem začasnem prostoru.
Ko smo se ob otvoritvi nove šole soočili s tem dejstvom, smo ugotovili, da bi
dograditev telovadnice po predračunu veljala okrog 50 milijonov starih dinarjev. Šola
sama ne zmore zbrati tega denarja. Znano je tudi, da s sedanjim prispevkom na
podlagi referenduma v občini program izgradnje osnovnih šol ne bo v celoti izpolnjen.

Nedograjene so namreč telovadnice, zgraditi pa je treba še šolo v Begunjah. Zato je
bilo v občinskih družbenopolitičnih organizacijah in na občini že nekajkrat slišati
mnenje, da bi po končanem samoprispevku takoj razpisali nov referendum in tako
zbrali denar za uresničitev tega programa. Mi v leški šoli takšen predlog podpiramo.
Da pa objekt, v katerem bo telovadnica, ne bi stal prazen in neizkoriščen, smo se v
šoli odločili, da ga oddamo v najem. Najprej je bilo prostor treba zastekliti, tako kot je
predvideno po načrtu. Zdaj pa šola na leto dobi 5 milijonov starih dinarjev najemnine.
Ta denar pa smo namenili za ureditev športnih naprav pred šolo. S prostovoljnim
delom učencev, leških mladincev – nekdanjih dijakov šole in s pomočjo nekaterih
delovnih organizacij (Veriga Lesce) smo tako lani jeseni uredili dve asfaltirani igrišči
(za rokomet in košarko). Vrednost teh del znaša 12 milijonov starih dinarjev. Menimo,
da smo ta denar dobro vložili, saj bomo po dograditvi telovadnice imeli urejene tudi
zunanje športne naprave.«
Zvedeli smo, da je takšno mnenje in stališče ves čas zagovarjala tudi ravnateljica
šole Vanda Boštjančič, in strinjamo se, da je takšna odločitev boljša, kot pa da bi
nedograjena telovadnica stala prazna in čakala na dograditev. Zato kolektiv leške
osnovne šole kvečjemu zasluži pohvale, ne pa očitek, da denar od najemnine
nesmotrno porabijo ali morebiti zapravljajo. Povprašali pa smo tudi na občini, kako
kaže za dograditev telovadnic. Zvedeli smo, da nameravajo po končanem
samoprispevku razpisati ponoven referendum za izpolnitev sedanjega programa in
za gradnjo še nekaterih objektov. / A. Žalar
Vir: Glas, 30. 1. 1974

Z denarjem, ki ga dobivajo od najemnine za nedograjeno telovadnico, s prostovoljnim
delom in s pomočjo nekaterih organizacijo so pri leški osnovni šoli že uredili igrišče
za rokomet in košarko. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 30. 1. 1974
☼☼

Podiranje stare šole

Po programu komunalnega urejanja so se v krajevni skupnosti Lesce v radovljiški
občini že pred časom odločili za rušitev stavbe, v kateri je bila včasih šola. Stavba, ki
stoji blizu nove šole, je posebno v zadnjih letih močno ovirala promet v tem delu
Lesc. Zdaj jo bodo končno porušili in nato uredili križišče. Pogovarjajo se tudi, da bi v
tem delu nato uredili park in postavili spomenik NOB. / A. Ž. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 25. 2. 1975
☼☼

Na podlagi programa gradnje šolskih objektov v radovljiški občini v teh dneh
dograjujejo telovadnice pri osnovnih šolah v Radovljici, Lescah, na Bledu in v
Bohinjski Bistrici. Denar za to prispevajo delovne organizacije, dela pa dobro
napredujejo. Na sliki: gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli v Lescah. / B. B.
Vir: Glas, 5. 9. 1975

Telovadnica v Lescah
Vir: Glas, 3. 10. 1975
☼☼☼☼
TIO Lesce
Združeno podjetje Iskra – TIO Lesce / Prvič prek 10 milijonov. 1. januarja je
minilo leto dni, ko je tovarna industrijske opreme v Lescah postala članica zdaj že
številne »družine« Združenega podjetja Iskra. Razen tega pa začetek letošnjega leta
obeležuje v tovarni še en pomemben dogodek. Iskrina tovarna industrijske opreme v
Lescah je postala temeljna organizacija združenega dela. Ker je bilo lani nekajkrat
slišati, da imajo pogosto blokiran žiro račun in težave zaradi preteklih leto oziroma
zapuščine, nekdanje prisilne uprave, smo pred dnevi povprašali, kakšni so njihovi
proizvodnji rezultati letos in kako je z načrti za naprej.
Znano je, da je TIO 1966. leta sklenil z Zavodom za avtomatizacijo dolgoročno
pogodbo o proizvodnji industrijske pnevmatike. Zaradi finančnih in drugih težav
(strojna oprema, prostori) pa se je proizvodnji program le počasi oživljal. Čeprav so
še lani imeli precej težav zaradi plačila dolgov iz prejšnjih let, so po drugi strani prvič
v zgodovini zabeležili prek 10 milijonov dinarjev celotnega dohodka. Bili so tudi le čas
blokirani, vendar so slednjo težavo s skrbnim izborom kupcev njihovih izdelkov kmalu
odpravili. Danes prodajajo svoje izdelke (80 odstotkov njihove celotne proizvodnje
predstavlja industrijska pnevmatika) le dobrim plačnikom in njihov žiro račun letos ni
več blokiran.
Vendar pa se zdaj srečujejo z drugimi težavami. Proizvodni prostori ne ustrezajo. Žal
se na sedanji lokaciji ne morejo razširiti, zato so se odločili, da se bodo v nekaj letih
preselili v nove prostore, ki jih bodo zgradili v industrijski coni – za tovarno Vegiga v
Lescah. Uresničitev tega programa so razdelili na dve obdobji. Tako nameravajo
letos in prihodnje leto z nabavo novih strojev in večjo proizvodnjo ustvariti toliko
denarja, da bodo potem do 1976. leta zgradili novo tovarno. Po programu pa naj bi
takrat proizvedli za 25.5 milijona dinarjev industrijske pnevmatike, za okrog 14
milijonov industrijske hidravlike in za blizu 5 milijonov dinarjev specialnih strojev in

naprav s pomočjo pnevmatike in hidravlike. To bo precejšnja proizvodnja, vendar
nimajo skrbi za prodajo le-te, saj tako domači kot tuji trg s tovrstnimi napravami še
dolgo ne bo zasičen.
In kakšen je njihov letošnji program? Računajo, da bo 128-članski kolektiv ustvaril 17
milijonov dinarjev dohodka. Kljub sorazmerno dobrim osebnim dohodkom, saj je v
prvih treh mesecih letos znašal povprečni osebni dohodek v tovarni 2120 dinarjev,
jim manjka delavcev. Skupaj bi namreč potrebovali okrog 10 strugarjev,
ključavničarjev in drugih poklicev kovinske stroke. Prejšnja leta zaradi starih težav žal
niso mogli kaj dosti vlagati v bodoče kadre, zdaj pa so se odločili, da bodo razpisali
več štipendij, še več pa bodo namenili za izobraževanje ob delu. Skratka, za TIO, o
katerem se vrsto let ni vedelo, ali se bo izvlekel iz nenehnih težav ali ne, zdaj najbrž
že lahko rečemo, da bo v okviru Združenega podjetja Iskra v nekaj letih uresničil
obsežne načrte. / A. Žalar
Vir: Glas, 23. 6. 1973

Vir: Glas, 29. 12. 1973
☼☼☼☼
Divja odlagališča v Lescah

Smetišče ob glavni cesto. Ob cesti proti Bledu, tik pod tovarno TIO je veliko
smetišče, ki močno kazi sicer lepo okolje. Smo v mednarodnem turističnem letu in
pričakujemo, da nas bo obiskalo mnogo tujih turistov. Premalo pa, kat vse kaže,
pazimo, da bi tujci z obiska odnesli tudi dobre vtise.
Vir: Glas, 15. 4. 1967

»V krajevni skupnosti in turističnem društvu si nenehno prizadevamo, da bi bile
Lesce z okolico čim lepše. Lani smo s šolo organizirali akcijo Očistimo okolje.
Pospravili smo vsa divja smetišča in pozvali prebivalce naj odvažajo smeti na kraj, ki
je za to določen med Lescami in Radovljico. Zdaj je krajevna skupnost naročila še tri
kontejnerje za smeti, ki jih bomo postavili na javnih mestih in jih bo Komunalno
podjetje z Bleda sproti odvažalo. Žal pa imamo s smetmi, ki se čez noč pojavijo na
raznih krajih, še vedno težave,« je pred dnevi povedal tajnik turističnega društva
Lesce Franc Vovk. »V ponedeljek sem na primer takšno šaro odkril nekaj metrov od
odcepa za kamp Šobec. Kaže, da je bilo lastniku malo mar, kje se bo znebil tovora,
samo da ga doma ne bo več. Celo to mu je bilo vseeno, da bodo mimoidoči iz
pisemskih kuvert, računov in še nekaterih drugih papirjev lahko spoznali njegov
naslov. Tudi mi smo tako zvedeli, da je lastnik odpadkov verjetno Janko Jakopič, s
Planinske ceste 9 na Bledu. Krajevna skupnost Lesce ga je že opozorila, da mora v
treh dneh odpadke pospraviti in odpeljati na za to namenjen kraj, sicer ga bomo
prijavili sodniku za prekrške.« - Najbrž res ne gre drugače, kot da vsi skupaj skrbimo,
da bo okolje čim lepše. Na sliki: Odpadki, ki so kot gobe po dežju »zrasli« nekaj
metrov od odcepa za kamp Šobec. / A. Ž. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 9. 2. 1974

Krajevna skupnost in turistično društvo Lesce si že dlje časa prizadevata, da bi
odstranila divje odlagališče smeti pri križišču cest za Jesenice in Kranj (na vrhu
klanca), vendar doslej nista imela kaj prida uspeha. Upajo, da bodo ta kraj doončno
očistili, ko bo krajevna skupnost dobila tri nove zaboje (kontejnerje), ki jih bodo
namestili v Lescah. / A. Ž. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 16. 2. 1974
♣♣♣♣

Komunalna infrastruktura v Novi vasi
V Novi vasi pri Radovljici kaj pridno gradijo. Sezidanih je pet novih ličnih
stanovanjskih hiš, tri pa so v gradnji. Večidel so jih sezidali delavci »Elana« iz
Begunj.
Vir: Glas Gorenjske, 11. 7. 1953
♣♣♣♣
Gasilsko društvo Hlebce
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 združena s slovesno izročitvijo nove brizgalne domačemu gasilskemu društvu.
Tako pa je bila slovesnost ob izročitvi nove brizgalne (motorke) res v dežju, toda
gasilci so veselico preložili na naslednjo nedeljo, ko je bilo lepo vreme.
Gasilsko društvo Hlebce je uporabljalo brizgalno, ki je bila stara že 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, zasluženega 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 želijo 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 že nakazali 1,800.000 S din, kolikor stane brizgalna.
18. avgusta je predsednik delavskega sveta Vatrostalne izročil brizgalno gasilcem v
Hlebcah. Slovesnosti so se udeležili 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 požar gospodarskega
poslopja, gasilci pa so branili hiše v sosedstvu požara. Blejski gasilci so prikazali
reševanje ljudi iz stolpnic, za stolpnico pa jim je služil 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 požara 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
♣♣♣♣

Tehnične rešitve pri infrastrukturi (ceste)

Za Gorenjsko nenavadna prometna naprava – cestno ogledalo, ki pomaga usmerjati
promet na nepreglednih križiščih. Takšno ogledalo imamo doslej edina na Bledu na
razpotju cest, katerih ena vodi proti jezeru, druga proti hotelu Jelovica, tretja pa proti
Lescam. Bržkone bo v kratkem na Gorenjski še več podobnih ogledal, ki bodo
zagotovila večjo varnost v prometu in prihranili večkrat občutne škode. Zaradi tega bi
bilo tudi prav, da bi vsi koristniki cest skrbeli, da bi ogledala ostala čim dlje
nepoškodovana!
Vir: Glas, 10. 11. 1962
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