
 

 

Zgodovina osnovne šole v Lescah 
 
Ljudska šola Lesce, 1831 
 
Redna osnovna šola s 3 oddelki je bila v Lescah ustanovljena leta 1830 in je imela 
svoje prostore v meţnariji (Lesce št. 15). 
Vir: Osnovno šolanje na Breznici in okolici (Jure Sinobad) 
 
Leta 1831 so tedanjega leškega ţupnika Joţefa Gogala, ki je v Lescah ţupnikoval v 
letih 1831 do 1846, vprašali, če v Lescah deluje kakšna šola. Ţupnik je odgovoril, da 
redne šole ni da pa organist in meţnar Janez Zalokar poučuje otroke v svojem 
stanovanju. Otroci so šolo obiskovali prostovoljno. Meţnar jih je učil branja, pisanja in 
orglanja. Janez Zalokar je umrl leta 1862 in tedaj so iskali organista, ki bi bil tudi učitelj. 
Za njim je prišlo tudi več učiteljev, ki so v Lescah ostali le malo časa. Naštejmo jih 
nekaj: Franc Gerbič (eno leto je sluţboval v Lescah), Jakob Zupan (ostal je pol leta), 
Janez Petrič (v Lescah je ostal štiri leta), Franc Praprotnik, Janez Jerše … Vsi ti učitelji 
so bili tudi orgaisti. 
Vir: Šola v Lescah – zbornik ob 50. letnici 
 
Leta 1831 so Lesce dobile svojo prvo šolo. Prvi učitelj je bil organist in meţnar Janez 
Zalokar, ki je poleg orgljanja in zvonjenja obvladal tudi nekaj branja in pisanja. Taki 
samouki so smeli poučevati v naših šolah do leta 1887. 
Vir: Lesce (TD Lesce, 1984) 
 
Šolsko poslopje, prvotno meţnarjevo stanovanje, je bilo zelo majhno (5 m krat 5 m krat 
2 m) in zato za naraščajoče število učencev skrajno nehigienično. To pomeni, da je bila 
pouku namenjena le ena učilnica. 
Vir: Šola v Lescah – zbornik ob 50. letnici 
 
Imenik visokočast. in čast. g. g. naročnikov (Učiteljski tovariš): … Prim. Kosec, fajm. v 
Lescah. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 3. 1861 
 
Imenik visokočast. in čast. g. g. naročnikov (Učiteljski tovariš): … Jan. Zalokar, uč. v 
Lescah.   
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 11. 1861 
 
Premembe v učiteljskem stanu – v ljubljanski škofiji. … G. Janez Zalohar, učitelj v 
Lescah na Gorenjskem je umerl. R.I.P. 
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 2 1862 
 
 
Premembe v učiteljskem stanu – v ljubljanski škofiji. … G. Franc Petrič, podučitelj v 
glavni šoli v Kranji, pride za šolskega provizorja v Lesce. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 11. 1863 
 



 

 

 
Premembe v učiteljskem stanu – v ljubljanski škofiji. … Franc Praprotnik iz 
Podbrezja v Lesce pri Radolici. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 11. 1867 
 
Naročniki knjig Slovenske matice: … France Praprotnik 
Vir: Letopis Slovenske matice, 1869-1870 
 
Učiteljsko društvo na Kranjskem. K učiteljskemu društvu so pristopili g. g.: … France 
Praprotnik, učitelj v Lescah. 
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 1. 1869 
 
 
Ogled po šolskem svetu. V Lescah hodilo je v šolo 52 otrok ob delavnikih in 27 ob 
nedeljah. Gosp. France Praprotnik, učitelj 6 let, učil je vse nauke z dobrim vspehom, ker 
ima dosti veselja za šolo. Ima pa tudi dobrega podpornika g. Frid. Hudovernik-a, ki učijo 
nauk o spovedi in sv. obhajilu le v šoli in s tem priderţujejo otroke, da ne izostajajo. 
Šola le tam cvete, kjer se cerkveno, šolsko in domače ţivljenje zdruţuje. Pri spraševanji 
bil je tudi ondašnji ţupan nazoč. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 1. 1870 
 
Iz Lesec na Gorenskem. Tudi naša šola je dobila v dar znane učilne pomočke. 
Priserčna hvala bodi tedaj vsem, ki se spominjajo naših zapuščenih kmečkih šol. 
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 7. 1870 
 
 
Učiteljsko društvo za Kranjsko – plačali so gg.: … France Praprotnik, uč. v Lescah, 
1 gold za leto 1871. 
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 1. 1871 
 
Društvo za pomoč učiteljem, njihovim vdovam in sirotam – plačali so gg.: … 
Praprotnik Fr. iz Lesec na Gorenskem z 10 gl. vpisnine in z letnino 4 gl. za leto 1871. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 4. 1871 
 
Prememba v učiteljskem stanu. Na Kranjskem. Učiteljeva, orglarjeva in cerkovnikova 
sluţba pri novovstanovljeni ljudski šoli na Jeţici blizo Ljubljane podeljena je Francetu 
Praprotniku, učitelju v Lescah na Gorenskem. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 5. 1871 
 
Prememba v učiteljskem stanu. G. Janez Pezdič ml. gre začasno v Lesce. 
Vir: Učiteljski tovarš, 10. 5. 1871 
 
Razpis učiteljeve sluţbe. V Lescah na Gorenskem je razpisana učiteljeva, orglarjeva 
in cerkovnikova sluţba, z 220 gld. letne plače, za ktero naj se prošnje oddajajo pri c. k. 
okrajnem šolskem svetu v Radolici do 15. t. m. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 6. 1871 



 

 

 
Premembe v učiteljskem stanu. Sluţbo v Lescah dobil je g. Jan. Jerše, uč. v Postenji. 
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 10. 1871 
 
V letošnji tečaj izobraţevanje nadaljevajoči za učitelje v Ljubljani pridejo ti-le g. g. 
učitelji: … Jan. Jerše, učitelj v Lescah. Vsak dobi 50 gold. za pot in hrano. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 8. 1873 
 
 

 
 

Učitelj ljudski šoli v Lescah 
Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev …, 1874 

 
 
5. t. m. je umerl učitelj g. Joţef Zalokar, rojen v Lescah na Gorenskem l. 1804, tedaj star 
70 let, sluţi ţe od leta 1826, poprej je bil v Šilcah, sedaj pa ţe dalj časa v Borovnici. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 11. 1874 
 
Premembe pri učiteljstvu. Umerl je g. J. Jerše, učitelj v Lescah pri Radovljici 25 pr. m. N. 
v. m. p. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 5. 1875 
 
Razpisi učiteljskih sluţeb. Na Kranjskem. V Lescah pri Radovljici učit. sluţba z l. p. 
400 gl. in stanovanje. Prijave okraj. šl. svetu v Radovljici do 20. maja. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 5. 1875 
 
Premembe pri učiteljstvu. V ljubljanski okolici: … V radovljiškem šl. okraji; gsp. 
France Ribnikar iz Ribnice v Lesce, zač. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 10. 1875 
 
 

 
 

Shematismus der Volksschulen Krains, 1876 
 

 
Iz seje c. k. deţ. šl. sveta za Kranjsko v Ljubljani 31. februarija 1878. Poterjeni so bili: 
… zač. učitelj France Ribnikar v Lescah stalno. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 3. 1878 
 



 

 

Premembe pri učiteljstvu. Na Kranjskem. Imenovani so: … G. France Ribnikar, 
poprej začasno, sedaj stalno v Lescah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 4. 1878 
 
Premembe pri učiteljstvu. Na Kranjskem. † France Ribnikar, bivši učitelj v Lescah na 
Gorenj. je umerl. N. v. m. p.! 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 12. 1878 
 
Razpisi učiteljskih sluţeb na Kranjskem. V šolskem okraji Radovljiškem, na 
1razredni ljudski šoli v Lescah, učit. sluţba, l. p. 400 gl. in stanovanje. Za stalno 
umeščenje se prosi pri krajnem šl. svetu, za umeščenje začasno pa pri okraj. šl. svetu v 
Radovljici do 25. decembra t. l.  
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 12. 1878 
 
 
Razpisi učiteljskih sluţeb na Kranjskem. V šolskem okraji Radovljiškem. Na 
1razrednici v Lescah, letna plača 400 gl. in stanovanje. Prošnje do 30. avgusta pri c. k. 
šolskem svetu v Radovljici. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 12. 1878 
 
Premembe pri učiteljstvu na Kranjskem. Spr. učit. kand. g. J. Okoren v Lesce. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 10. 1880 
 
Razpisi učiteljskih sluţeb na Kranjskem. V šolskem okraji Radovljiškem. Na 
1razrednici lj. šoli v Lescah, učit. sluţba l. p. 400 gl. in stanovanje. Prošnje do 19. 
novembra. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1880 
 
 
Razpisi učiteljskih sluţeb na Kranjskem. Na enorazrednici v Lescah s 400 gold. in 
stanovanjem, do 20. t. m. v Radovljici. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 10. 1882 
 
Razpisi učiteljskih sluţeb na Kranjskem. Na enorazrednici v Lescah na Gorenjskem 
učit. sluţba s 400 gold. letne plače in stanovanjem. Prošnje se oddajajo pri okrajnem 
šolskem svetu v Radovljici do 30. t. m.  
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 8. 1883 
 
Premembe pri učiteljstvu na Kranjskem. Gosp. Gustav Spetzler, zač. učitelj v Gorjah, 
je šel na enorazrednico v Lesce. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 1. 1884 
 
Izpiti o učiteljski sposobnosti za ljudske in meščanske šole bili so od 6. do 12. t. m. 
Oglasilo se je 8 učiteljev in učiteljic. a) za ljudske šole: … Gustav Spetzler, zač. učitelj v 
Lescah. 
Vir: Slovenski narod, 14. 10. 1884 



 

 

 
 
Učitelj. Enorazredna ljudska šola v Lescah (plača 400 gld); Gustav Spetzler, učitelj, roj. 
v Benetkah l. 1860, sluţba od l. 1882. 
Vir: Imenik šolskih oblastev … 1885 (Slov. učiteljsko društvo v Ljubljani) 
 
Premene pri učiteljstvu na Kranjskem. Za trdno so postavljeni g. Gustav Spetzler, 
učitelj v Lescah na Gorenjskem.  
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 1. 1885 
 
Premene pri učiteljstvu na Kranjskem. G. Gust. Spetzler, učitelj v Lescah, pride v 
Begunje (na Gorenjskem). 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 2. 1887 
 

 
Razpis učiteljske sluţbe. Na enorazredni ljudski šoli v Lescah pri Radovljici se sluţba 
učitelja, zajedno šolskega voditelja, z letno plačo 400 gld., opravilno doklado 30 gld. in s 
prostim stanovanjem razpisuje v stalno, oziroma provizorično namestitev. Prošnje naj 
se po uradnem potu pri podpisanem c. kr. okrajnem šolskem svetu vlagajo do konca 
marca t. l. / C. kr. okrajni šolski svet v Radovljici v 19. dan februvarja 1887. l. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 3. 1887 
 
Izpod Triglava. V Lescah je začasno dobil sluţbo gosp. K. Simon, doslej učitelj v 
Loškem potoku. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 1. 1888 
 
 
Razpis učiteljske sluţbe. Razpisujejo se v stalno umestitev: 1. sluţba učitelja in 
šolskega voditelja na enorarzrednici v Lescah v IV. plačilni vrsti. Prošnje naj se vlagajo 
tu do 5. januvarja 1889 l. / C. kr. okrajni šolski svet v Radovljici v 13. dan decembra 
1888 l. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 1. 1889 
 
Premene pri učiteljstvu na Kranjskem. Stalno so nastavljeni g. g.: … Karol Simon, 
učitelj v Lescah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 3. 1889 
 
 
Iz Lesec. V obrambo. Slavno uredništvo! Na podlagi tiskovnega zakona uljudno prosim, 
da blagovolite priobčiti v »Učiteljskem Tovarišu« nastopno pojasnilo, da ne bodo bralci 
tega cenjenega lista napačno poučeni, kakor ţeli nepodpisani dopisnik iz Radovljiškega 
okraja v št. 19. z dne 1. okt. 1889. l. 
Dopisnik kritizuje moje praktične poskuse pri učiteljski konferenci na Jesenicah na prav 
čuden način ter se trdi pokazati, da sem nalogo: »Praktični poskusi z učenci v številjenju 
od 1-20 z vporabo računskega stroja«, popolnoma zgrešil in ničesa pokazal. Naloga 



 

 

obseza mnogo gradiva, izbiral sem torej lehko in izbral sem, kar sem sam hotel, na pa, 
kar je ţelja gospoda dopisnika! 
Kar sem hotel pokazati in če sem res kaj pokazal, ali nič, je vsakdo pri konferenci 
navzočih lehko razsodil, zatorej se v to dalje ne spuščam in omenim le, da se po 
končani nalogi na poziv gospoda c. kr. okraj. šolskega nadzornika nihče ni oglasil za 
besedo – torej je bilo vsem prav. 
Gospod dopisnik! Zakaj se pa Vi niste oglasili takrat, ko je bil čas za to in se sedaj 
skrivate pod tuj plašč? Iv Vašega postopanja vsakdo lahko spozna, da Vaši kritiki ni bila 
podlaga nič druzega, kakor ţelje, meni škodovati. Je-li to kolegijalno, ali kaj? 
V Lescah, dne 4. oktobra 1889. l. / Karol Simon, učitelj. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 10. 1889 
 
 
V sedmi seji 23. mal. travna je sklenil deţelni zbor, da se za leto 1893. dovolijo podpore 
za šolske stavbe za nastopne šole: … Lesce 200 gld. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 5. 1893 
 
Osobne vesti. V Lescah se je za dobo odsotnosti g. Simona uvedel ekskurentni pouk, 
katerega oskrbuje po trikrat na teden g. Joţef Turk, nadučitelj v Begunjah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 4. 1894. 
 
Leta 1895 so šolo in učiteljevo stanovanje preuredili. Šolo so podaljšali na 8 m in dvignili 
na 3.5 m. 
Vir: Šola v Lescah – zbornik ob 50-letnici 
 

 
 

Stara leška šola (od 1831), ok. 1915 
Vir: Šola v Lescah (v Leški zbornik) 

 



 

 

 
 

Stara šola v Lescah, ok. 1915 
Vir: arhiv Metka Rutar 

 
 

 
 

Kaţipot po pokneţeni grofovini Goriški …, 1895 
 
 

Iz deţelnega šolskega sveta. Imenovani so: … g. Karol Simon v Lescah, nadučiteljem 
isto tam. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 1. 1896 
 
Uradni razpisi učiteljskih sluţeb. Na jednorazredni ljudski šoli v Lescah podelila se 
bode sluţba učitelja in šolskega voditelja v IV. plačilni vrsti s prostim stanovanjem stalno 
even, začasno. Prosilci za to sluţbo naj svoje primerno opravljene prošnje predpisanem 
potom do 30. mal. travna 1896 vloţe pri podpisanem oblastvu. / C. kr. okrajni šolski svet 
v Radovljici, dn6 25. sušca 1896. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 4. 1896 
 
Deţelni šolski svet je imenoval: … učiteljem v Lescah g. Ivana Šemrla, v Št. Vidu pri 
Cerknici. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 7. 1896 
 
 
Leta 1898 so na stroške šolskega vodje Ivana Šemrla naredili sobo na podstrešju šole. 
S tem se je vsaj nekoliko izboljšal stanovanjski poloţaj Šemrlove druţine, ki je bila zelo 
številna, saj je imela enajst otrok. Vsa druţina se je pred tem stiskala le v eni sobi. 
Vir: Šola v Lescah – zbornik ob 50-letnici 
 



 

 

Seznam učiteljev (1898): 
Johann Šemrl, učitelj – četrti razred (28. jan. 1895) – Lesce 
Vir: Personalstatus …, 1. 10. 1898 
Op.: Ime in priimek, naziv, zaposlen od … in ljudska šola. 

 
Zahvala. Preblagorodna gospa Ivana Wucherer v Lescah je podelila tukajšnji šolski 
mladini krasno zastavo s trakom, na katerem stoji napis: Spomin 50-letnice F. J. I. Za ta 
lepi, visokocenjeni dar izreka šolsko vodstvo in krajni šolski svet najprisrčnejšo zahvalo. 
/ Šolsko vodstvo in krajni šolski svet v Lescah, dne 25. sušca 1899. - J. Legat, 
predsednik krajn. šolskega sveta - Ivan Šemrl, vodja.  
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 5. 1899 
 
 

 
 

Vir: Učiteljski tovariš, 10. 9. 1899 
 

 
Osebne vesti. S 1. januvarjem t. l. so bili pomaknjeni na Kranjskem v višje plačilne 
razrede: … v III. razred: Šemerel Ivan v Lescah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 2. 1903 
 
 

  
 

Učitelj Janez Šemrl, 1868-1943 



 

 

Vir: Leška šola 
Op.: Ravnatelj 1896-1928. 

 
 
Učiteljski konvikt. Ivan Šemerl, učitelj v Lescah, 10 K kot ustanovnino za leto 1904. 
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 4. 1904 
 
Iz seje c. kr. okrajnega šol. sveta v Radovljici. Zadnja seja je bila 28. aprila t. l. 
Učitelju Ivanu Šemrlu iz Lesec se je pripoznala druga starostna doklada. 
Vir: Učiteljski tovariš, 5. 5. 1905 
 
Letnino za učiteljski konvikt so plačali ti-le tovariši in tovarišice: … Ivan Šemerl iz 
Lesec. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 2. 1907 
 
Zahvala. Podpisano šol. vod. enorazredne ljud. šole se najtopleje zahvaljuje vsem gg. 
darovalcem in darovalkam, ki so prispevali gmotno k lepemu mladinskemu izletu, ki ga 
je priredilo s šol. mladino dne 21. t. m. po gorenjski Švici, t. j. peš izlet v Radovno-
Blejski grad in na divni otok Blejskega jezera pod vodstvom podpisanca. / Šol. vodstvo 
Lesce (Gorenjsko), 25. junija 1907. - J. Šemrl, šol. vodja.  
Vir: Učiteljski tovariš, 5. 7. 1907 
 
Podlo ovaduštvo. Sotrudnik našega lista in tovariš nam piše: „Te dni sem bil v Lescah 
. Oglasivši se pri tamošnjem tovarišu, sem zagrmel nanj: „Ali si ti tisti lopov, ki — kakor 
piše „Slovenec" — ţe leto dni ne moliš „očenaša" v šoli?" — Izvedel sem, da ţe pet let 
tovariš poje pred šolo in po šoli primerno pesem. Tovariš v Lescah kakor tudi jaz sva 
bila gojenca slavnega, pred kratkim umrlega pedagoga Revelanteja, ki je - dasi 
duhovnik — učil, da se predšolska in pošolska molitev lahko nadomesti s pesmijo, in 
proti temu se tudi ne upira šolska postava. — V hiši tovariša v Lescah sem se prepričal, 
kako v krščanskem duhu odgaja vrli moţ svoje otroke. Rosa mi je bliščala v očeh ob teh 
prizorih! In vendar ima „Slovenec" odličnega moţa za „brezverca" in Bog ve, kaj še vse! 
V Lescah sem tudi izvedel, kdo je podli ovaduh. To je dotičnega tovariša učenec, 
kateremu je moţ pomagal , da je prišel na visoke šole na Dunaj in da je dobil mastno 
štipendijo. Kako ţe pravi pregovor? „Dobrota je sirota."  
Vir: Učiteljski tovariš, 5. 7. 1907 
 
 
Iz seje o. kr. okraj, šolskega sveta radovljiškega, ki se je vršila dne 8. t. m. ob 4 uri 
popoldne. Predsednik naznanja, da je ustanovil vsled nujnosti nekaj suplentur, da je dal 
nekaterim učnim osebam prošeni dopust radi bolezni. - Skene se dalje, da se dovoli 
razširiti trirazrednico v štirirazrednico v Breznici, izreče se za razširjenju dvorazrednice v 
Kranjski gori s pripombo, da se počaka vsled prošnje tamošnjega krajnega šolskega 
sveta še eno leto s razširjenjem. Prizna se nekaj petletnic kakor tudi nekaj denarne 
podpore. Odobri se dnevni red letošnji okrajni učiteljski kooferenciji, ki bo dne 4. julija t. 
l. v Radovljici, doli v Ratečah se dovoli celodnevni nerazdeljeni pouk, a odkloni se 
prošnja enakega smisla šolskega vodstva v Lescah, ker se mora tamošoja šola s 



 

 

pričetkom prihodnjega šolskega leta razširiti. Slednjič se odobri nekatera inšpekcijska 
poročila kakor tudi računi 18. šol. 
Vir: Gorenjec, 18. 4. 1908 
 
Zahvala. Vsem gospodom in gospem naklonjencem šol. mladine, ki so blagohotno po 
svoji moţnosti prispevali za skupni obed o priliki šolarskega izleta, prirejenega pod 
vodstvom podpisanega šol. voditelja dne 23. junija h Klanskima jezeroma-Vindgar-Bled, 
izrekam najlepšo zahvalo, enako tudi gospodu Mihaelu Korošcu, bodočemu hotelirju 
„Šuma" na Blejski Dobravi za točno in izborno postreţbo po jako nizki ceni. Slična 
zahvala 
veljaj gospodoma Francu Kunčiču in Jakobu Ulčarju za brezplačni prevoz z Bleda v 
Lesce. Zahvaliti se pa ne morem občinskim svetnikom z odborniki vred v Lescah, ki niso 
dali niti vinarja. — Vodstvo ljudske šole v Lescah, dne 27. junija 1909. Iv. Šemerl. 
Vir: Učiteljski tovariš, 3. 7. 1909 
 
 
 
Wucherjeva gostilnica v Lescah ima na razpolago „Učiteljskega Tovariša". Tovarišem 
in tovarišicam, ki obiščejo Lesce, to dobro in ceno gostilnico toplo priporočamo. Le 
vedno svoji k svojim. 
Vir: Učiteljski tovariš, 21. 8. 1908 
 
Okrajna učiteljska konferenca za radovljiški okraj se je vršila letos dne 10. julija na 
idiličnem Bledu. Predlagajo se sledeči učitelji, oziroma nadučitelji za nagrado v 
poljedelskem pouku v šolskem letu 1908/9: J. Šemerl, Lesce, Joţe Lampe, Ovsiše,  
Jos. Aţman, Breznica, Jos. Korošec, Mošnje, I. Ţagar, Dobrava pri Kropi,  Jos. Pleničar, 
Kropa, Janko Vrezec. 
Za pouk dekliških ročnih del, da se jim prizna nagrada, se priporočajo: Pavla Markošek, 
Ljubno, Marija Šemerl, Lesce. 
Vir: Učiteljski tovariš, 27. 8. 1909 
 
Iz seje okrajnega šolskega sveta v Radovljici dne 21. avgusta. Remuneracije za 
uspešni pouk v kmetijstvu se predlagajo sledečim učnim osebam: … Šemerl Ivan, 
Lesce. 
Vir: Učiteljski tovariš, 30. 8. 1912 
 
 



 

 

 
 

Pred Ljudsko šolo v Lescah, ok. 1915 
Vir: Šola v Lescah – zbornik ob 50. letnici 

 
 

 
 

Pred Ljudsko šolo v Lescah, ok. 1915 
Vir: Šola v Lescah – zbornik ob 50. letnici 

Op.: Šolski upravitelj in učitelj Ivan Šemrl ter ţupnik Ivan Lovšin z učenci. 
 
 



 

 

 
 

Ţig šole in podpis učiteljev, 1915 
Vir: Leška šola  

Op.: Razredna učiteljica Pavla Gmeiner in veročitelj Ivan Lovšin. 
 
 
Zahvala. Podpisano šolsko vodstvo izraţa v imenu šolske mladine najtoplejšo zahvalo 
za novoletno obdarovanje vsem, ki so karkoli prispevali za krasno razsvetljeno 
drevesce, posebno zahvalo pa gospodu Dušanu Serncu, inţenir in ravnatelj kranjske 
deţelne elektrarne, in njega gospe soprogi za vsestransko podpiranje. / Šolsko vodstvo 
v Lescah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 11. 2. 1916 
 
Namesto vpoklicanega učitelja-voditelja Ivana Šemerla v Lescah bo suplirala abs. učit. 
kandidatinja Pavla Gmeinerjeva. 
Vir: Učiteljski tovariš, 17. 11. 1916 
 
S seje c. kr, okrajnega šolskega sveta v Radovljici dne 8. oktobra 1917. …Mesto 
obolele učiteljice – voditeljice v Lescah L. Gmeinerjeve se je nastavila Josipina 
Gradišarjeva. 
Vir: Učiteljski tovariš, 2. 11. 1917 
 
 

 
 



 

 

Slovenski narod, 10. 11. 1917 
 

 
Seznam učiteljev (1918): 
Johann Šemrl, učitelj (28. jan. 1895) - Lesce 
Vir: Personal status …, 1. 1. 1918 
Op.: Ime in priimek, naziv, zaposlen od … in ljudska šola. 

 
Iz seje c. kr. okrajnega šolskega sveta v Radovljici, ki se je vršila dne 29 novembra 
1917.Učiteljici M. Gmajnarjeva v Lescah je umrla dne 6 nov. 1917. 
Vir: Učiteljski tovariš, 11. 1. 1918 
 
 
Imenovanja. Učiteljske sluţbe so dobile: … Pavla Semenova v Lescah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 26. 8. 1920 
 
 

 
 

Ljudska šola v Lescah, 1922/23 
Vir: arhiv Darinka Grilc, Studenčice 

 
 



 

 

 
 

Verouč. Ivan Avsec, naduč. Ivan Šemrl in uč. Pavla Semenova, ok. 1920 
Vir: arhiv Darinka Grilc, Studenčice 

 
 

 
 

Imenik šolskih oblastev …, 1921 
Vir: sistory.si 

Op.: Po stanju v začetku šolskega leta 1920/21! 
 
 

Ob priliki zborovanja Radovljiškega učiteljskega društva v Lescah bo tudi ogled 
nove tovarne verig, in sicer od 2.-3. ure, ker je takrat obrat v polnem teku.  
Vir: Učiteljski tovariš, 12. 4. 1923 
 
 

 
 

Staleţ šolstva in učiteljstva v Sloveniji, december 1923 
Vir: sistory.si 

 
 

Učiteljska napredovanja. Na osnovi čl. 47. in 52. čin. zakona so napredovali s 
kraljevim ukazom: V 2. grupo II. skupine: … Pavla Semen, učiteljica v Lescah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 7. 1925 
 
Imenovanja po lastni prošnji po čl. 52. in 71. čin. zak.: … v Lescah Franja Hlebec. 



 

 

Vir: Učiteljski tovariš, 14. 11. 1926 
 
 
Osebne zadeve. Razvrstitev učiteljstva. Za šolsko leto 1928./29. je bila izvršena 
sledeča razvrstitev učiteljstva v ljubljanski oblasti: …  v Lescah za upraviteljico Marija 
Čibej. 
Vir: Učiteljski tovariš, 27. 9. 1928 

 
 

 
 

Staleţ šolstva in učiteljstva v Sloveniji, december 1928 
Vir: sistory.si 

 

 
 

Učitelj Rudolf Knez 
Vir: Leška šola 

Op.: Ravnatelj 1929-1952 
 
 

Osebne zadeve. Imenovanja v ljubljanski oblasti. Za provizorične učitelje v ljubljanski 
oblasti v 5. skupini II. kategorije s 60% poloţajno plačo ter 1. stopnjo osnovne plače in 
stanarino po zakonu so imenovani: … Darinka Šemerl v Lescah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 14. 3. 1929 
 
Osebne zadeve. Premestitve učiteljstva. Postavljeni so: … Šemerl Darinka iz Lesc v 
Stari log. / Knez Rudolf iz Studenec-Iga v Lesce. 
Vir: Učiteljski tovariš, 7. 11. 1929 
 



 

 

 
Lesce. Tujski promet na Gorenjskem se od leta do leta veča in je postal tudi za našega 
kmeta in malega človeka od velikanske gospodarske vaţnosti. Da imajo pri napredku 
tujskega prometa veliko zaslugo poleg drugih tudi naše tamošnje občine in javni činitelji, 
se vidi pri prvem pogledu. Kako lepo se razvija stavbeno delovanje, urejevanje cest, 
funkcioniranje vodovodov, urejanje kolodvorov, zidanje šol itd. Med prvimi kraji, ki 
napredujejo, je gotovo občina Lesce, kjer ţupanuje g. Ivan Aţman. Kako lepo napreduje 
ta občina, naj omenimo samo hitri razvoj industrije in obrti, razširjenje kolodvora, 
njegova olepšava in preureditev z dvorsko čakalnico. Veliko pohvale gre pri tem g. 
postajenačelniku, ki neumorno dela in skrbi za svojo postajo, da jo napravi čim lepšo in 
udobnejšo. Občina je pa pričela letos z energično akcijo za zgradbo novega šolskega 
poslopja. Zgradba bo kras za celo okolico. V njej bo prostora za petrazredno osnovno 
šolo, prostori za gospodinjsko šolo ter kmetijsko nadaljevalno in obrtno šolo. Ta lepa 
stavba, v neposredni bliţini kraljevega letnega dvorca na Bledu, bo prva nosila ime po 
slovenskem kraljeviču Andreju in se bo imenovala »Osnovna šola Nj. Kr. Visočanstva 
Kraljeviča Andreja«. Dne 25. oktobra t. l. je prejelo ţupanstvo obvestilo od Maršalata 
dvora, da je na prošnjo ţupana g. Ivana Aţmana Nj. Vel. kralj blagovolil odobriti, da se 
imenuje osnovna šola po kraljeviču Andreju. Talko napredujejo Lesce v gospodarskem 
in kulturnem pogledu v prospeh slovenskega kmetskega ljudstva. 
Vir: Kmetijski list, 6. 11. 1929 

 
Leščani gradijo / moderno šolo - Slika vzorne gorenjske občine - Zanimivosti iz 
100 letne šolske kronike - Prva osnovna šola kraljeviča Andreja. V Lescah na 
Gorenjskem bodo te dni začeli graditi moderno štirirazredno šolo, ki bo do jeseni 
dozidana in z novim šolskim letom slavnostno otvorjena. To bo najlepša proslava 
stoletnega obstoja dosedanje šole in obenem kulturna manifestacija lepega 
vsestranskega napredka ene najvzornejših podeţelskih občin v Dravski banovini. 
Poglejte samo, kako se je v Lescah po vojni razvila industrija, ki vsa prav dobro uspeva! 
Tovarna verig, ki jo z vso sposobnostjo vodi ravnatelj inţ. Hieng, zaposluje okrog 200 
delavcev, tik pri kolodvoru obratuje renomirana Šušteršičeva tovarna nogavic z 
najmodernejšimi stroji, zaposluje nad 60 delovnih moči in bo v doglednem času znatno 
razširila obrat. Jegličevo pletilstvo, vsestransko v pestri produkciji pletenin, daje kruha 
30 delavkam; za posladkanje skrbi silno čedno urejena Zavrtanikova tovarna čokolade; 
v lesni industriji prednjači velika parna ţaga Marcecola Ramborška in v kratkem bo 
začel obratovati tudi nov parni mlin. Vzporedno z napredkom industrije je omogočen 
dober obstoj trgovini in gostilniški obrti, ki se po blejskem zgledu vedno bolj 
izpopolnjuje. Veliko bodočnost še imajo Lesce, saj skozi nje teče ves promet 
kraljevskega Bleda. Dani so vsi pogoji: ugodna lega, obilje stavbnih parcel na vse strani 
Tu se bo še mnogo gradilo. Povpraševanje po stavbiščih narašča in zaenkrat je 
nameravana gradnja peterih novih stavb. Kje bi si človek tudi mogel ţeleti idealnejše 
bivališče! Prekrasna je ta pokrajina in ljudje so hudomušne korenine, da malo takih. Pa 
dobri gospodarji! Za primer samo zadruţništvo: nabavna in prodajna zadruga kovačev 
za Gorenjsko si je v Lescah zgradíla 
ţe svoj dom in vse kaţe, da se bo zdaj še lepše razvijala. Sirarska zadruga, ki jo je 
ustanovil sedanji ţupan Aţman, ima ţe pet let svoj dom v Hrašah in lahko sluţi za 
zgled. V 6 letih obstoja je imela 2 milijona 203.212 Din prometa in je članom izplačala 



 

 

za mleko 1,131.223 Din. Taka številka kratko in točno pove, kaj pomeni zadruţništvo 
pod dobrim vodstvom! Seveda se sirarska zadruga udeleţuje vseh razstav in velesejma 
v Ljubljani in je bila ţe trikrat odlikovana.  
Vsega ima občina nad 1000 prebivalstva. Tvorijo jo vasi Lesce, Studenčice, Hraše, 
Hlebce, Nova vas in Zapuţe. Iz nekaterih teh vasi so doslej otroci zaradi pomanjkanja 
prostora morali hoditi v sosednje šole in je leska občina plačevala štiri proračune. Z 
zgraditvijo nove šole, ki bo vsestransko ustrezala, je namen pritegniti vanjo otroke iz 
vseh peterih vasi, da bo občina zaokroţena tudi v prosvetnem pogledu. Hočejo biti leški 
občani sami svoji in prav imajo. Malo kje najdeš toliko vzajemnosti, ki se vedno zrcali 
tudi v sklepih občinskega sveta: sprejeti so po treznem preudarku vedno soglasno. 
Velika zasluga za tako lepo harmonijo prebivalstva pripada dušnemu pastirju, ţupniku 
g. Avsecu, ki uţiva zaradi svojega mirnega, plemenitega značaja splošno priljubljenost. 
Taka vzorna občina je gotovo v svojem delovanju vredna posnemanja, na drugi strani 
pa posebnega upoštevanja oblasti. Z novo šolo bo sama sebi postavila najlepši in 
najtrajnejši pomnik. Pa poglejmo še malo v minulo stoletje! 
Šolska kronika navaja mestoma ljubeznivo, vseskozi pa v prav prijetnem 
patrijarhaličnem slogu vse »spomine vredne, šolstva zadevajoče dogodke«. Uvodoma 
pravi, da je leška šola veljala do 1830 obenem za meţnarjevo stanovanje, cerkovnik je 
obenem bil tudi šolmašter. Prvi je v tem svojstvu v kroniki imenovan Janez Zalokar, ki 
se je nekoliko naučil pisati in brati pri orglavcu v Naklem, nakar je postal orglavec in 
odgojitelj mladine v leški fari. Za njim je prišel za učitelja, meţnarja in orglavca France 
Gerbič iz Nevelj pri Kamniku. Sluţboval je samo eno leto. Sledil mu je Jakob Zupan, 
bivši učitelj v Kamni gorici. Ta je ostal samo pol leta, nakar je prišel iz Kranja Janez 
Petrič, ki pa se je po štirih letih pripravil 
za c. kr. pisarno in se vrnil v Kranj. Samostojna je postala leška šola 1845. Uredili so 
učilnico tako, da je bila pet metrov dolga, pet metrov široka in dva metra visoka. Za 
Petričem je učiteljeval France Praprotnik, ki je šel pozneje na Jeţico. Deloval je do 
1871. Njegov naslednik Janez Pezdič ml. ki je prišel iz Šmartna pri Kranju, je sluţil le 
pet mesecev, pa so še tisto jesen dobili novega učitelja nekod s Krasa, in sicer v osebi 
Ivana Jeršeta, ki je v Lescah štiri leta z dobrim uspehom deloval. Toda — pravi kronika 
— kakor je odmenjeno vsakemu človeku, boriti se z usodo, tako je tudi ta moţ mnogo 
pelina izpil 
v svoji sluţbi. Kragulj, kateri mu je kljuval srce od zore do mraka, utrudil se je in 
prepustil ţe slabotno truplo zemlji, iz ktere je bilo vzeto . . . 25. aprila 1875 je Jerše 
zaradii etike v Gospodu zaspal. Pogreb mu je bil sijajen. 
Pa nadaljuje kronika: Šola je z smertjo učitelja tudi umerla in otroci so letali brez vse 
duševne hrane okrog. … S 1. novembrom 1875 je prišel učiteljevat Franc Ribnikar iz 
Ribnice. Muštral je v eni sami sobi 75 otrok, a kronika beleţi prve inšpekcije dekana 
Kešeta iz Begunj, ki je dvakrat zadovoljen zapustil šolo. To leto je bila prvič uvedena 
tudi ponavljalna šola za otroke od 12. do 14. leta, ki so ţe opravili prvo sveto obhajilo, 
pomagali doma in se vračali v šolo le še ob četrtkih. Ob koncu vsakega šolskega leta 
beleţi kronika vestno in resno, da se je vselej vršila slovesna maša z zahvalno pesmijo 
in s preizkušnjami, ki so jim prisostvovali duhovni in posvetni gospodje. 10. novembra 
1878 je učitelj Franc Ribnikar umrl. Kronika hvali, da je bil »za narod verli in napredek 
vneti učitelj«. Doma je bil iz Trţiča, imel je preparandijo in slovel je kot cerkven pevec. 
Šola je bila zopet zaprta do 9. marca 1879, ko je sluţbo nastopil Ksaver Krušnik, ki je 



 

 

prišel iz Podkraja. Ţe naslednje leto je odšel in v decembru ga je nadomestil Šimen 
Horvat iz Breznice. 
Veseli in ţalostni dnevi. Kot veseli dan beleţi kronika poroko prestolonaslednika 
Rudolfa, še bolj pa 16. julija 1883, ko so presvetli cesar blagovolili obiskati gorenjsko 
stran: Lesce, Begunje in Bled. Lesce so bile za prihod okusno ozaljšane, vse je hitelo 
na lepo okinčan kolodvor in Leščani so z Radoveljčani skupno urezali cesarsko pesem. 
12. decembra 1883. je umrl blagodušni moţ, prijatelj šole, dekan Keše. Kot okrajni 
šolski nadzornik ga je nasledil Andrej Senekovič, ki je leško šolo nadzoroval prvič 22. 
marca 1884. Isto leto (22. 9.) je umrl tudi deţelni nadzornik Rajmund Pirker, ki ga je 
kronika doslej večkrat omenila. Za Senekovičem, ki je 1885 postal ravnatelj kranjske 
gimnazije, je bil okrajni šolski nadzornik Fran Levec.  
23. oktobra 1887. je nastopil sluţbo učitelj Dragutin Simon. Levec ga je prvič in menda 
po slednjič nadzoroval 1888, kajti z novim letom 1889 je bil izvoljen za okrajnega 
šolskega nadzornika Jakob Aljaţ, takrat ţupnik v Dobravi pri Kropi. V juliju 1895 so 
začeli šolo razdirati in se je pouk preselil v neko sosednjo hišo. Še učitelja so pregnali v 
drugo stanovanje. Popravljanje je bilo v oktobru končano in šolo te oblike, kakršna je 
danes, je vnovič blagoslovil ţupnik Hudovernik. No, dne 5. marca 1896 je sledil hud 
udarec. Okrog 4. zjutraj je čez njive nenadoma prihrumela izstopivša Blatnica ter 
poplavila šolo. Voda je stala do opoldne v pritličju 30 cm visoko, klet pa je bila seveda 
vsa polna vode. Pouk je bil nekaj časa prekinjen. Oprava ni trpela, le novo zidovje in tla 
je voda dobro premočila. Še tisti mesec se je od Leščanov poslovil učitelj Dragutin 
Simon in odšel kot nadučitelj na trirazrednico v Vel. Lašče. Kronika se ga hvaleţno 
spominja. Otroci so v zahvalo za devetletni trud mu hvaleţno podali v slovo roko ter z 
ganljivim pogledom zaklicali: Zbogom . . . Od aprila do konca julija 1896 je vodil pouk ob 
torkih in četrtkih radovljiški učitelj Ljudevit Stisany, sedaj sreski nadzornik v p., ţiveč v 
Ljubljani. 
Dne 11. marca 1899 je bilа šolska mladina obdarovana s krasno šolsko zastavo, ki jo je 
dala gospa Ivana Wuchererjeva, gostilnarica in posestnica. Takrat je ţe vršil sluţbo g. 
Ivan Šemrl, ki je ostal v Lescah celih 30 let in vzgojil vse zadnje generacije leške 
občine. Z obilno druţino stisnjen v ozke stanovanjske prostore je vendar vztrajal in se 
posvečal svojemu poklicu z vso ljubeznijo. Zato pa je tudi uţival splošno priljubljenost 
Tudi zdaj ţivi v pokoju v Lescah. 
Predvojna kronika večkrat omenja, da so se vršili zdravstveni ogledi šole, saj je bila 
potreba novega šolskega poslopja ţe od nekdaj očitna. Toda — nastopila je vojna. 
Dne 28. septembra 1914 je voditelj šole g. Šemerl prejel ustmeno prepoved nadaljnega 
poučevanja. V letu 1916. je bil šolski voditelj vpoklican in ga je nadomestovala učiteljica 
Pavla Gmeinerjeva, ki jo je smrt pokosila 7. novembra 1917. Njena naslednica je bila 
Josipina Gradišarjeva, a v juniju 1918 se je g. Šemrl zopet vrnil iz vojne. 
Za novo šolo. Po ujedinjenju je višji šolski svet razširil šolo v dvorazrednico pod 
pogojem, da krajni šolski svet ali občina poišče, najame in opravi primerno sobo za 
začasno namestitev drugega razreda. Sobe sicer niso dobili, uredili pa so pouk tako, da 
se vrši menjaje dopoldne in popoldne. Kot druga učna moč je bila nameščena 
gospodična Pavla Semenova. 
Z radostjo beleţi kronika proslavo prvega narodnega praznika 29. oktobra 1919 in 
priprave za sprejem regenta, ki ga je koncem junija 1919 pozdravila leška mladina 
skupno s šolsko mladeţjo z Dovjega in Breznice. 



 

 

L. 1922. le bilo sklenjeno, da se šolsko poslopje razširi in dvigne tako, da postane šola 
sčasoma trirazredna. Toda sklep je bil zopet odloţen. L. 1923. je bila otvorjena obrtno-
nadaljevalna šola, ki jo odtlej redno vsako leto obiskuje do 30 vajencev. Dne 30. 
septembra 1923 je bil sestavljen sedanji krajevni šolski odbor: predsednik novo izvoljeni 
ţupan Ivan Aţman, blagajnik Ivan Ţark, odborniki: Simon Justin, Fran Pristov in Franc 
Vovk sami ugledni posestniki. S 1. septembrom 1928 je stopil v zasluţeni pokoj 
upravitelj Šemrl, na kar je vodstvo šole prevzela sedanja učiteljica gdč. Marija Číbejeva. 
Lani v decembru pa je bil za upravitelja v Lescah imenovan g. Rudolf Knez. 
Ţe dolgoletna potreba nove šole se je pričela uresničevati takoj po izvolitvi sedanjega 
ţupana Aţmana. Svet za novo šolo je kupil še bivši ţupan, sedanji podţupan Fr. Vidic. 
Znana Legatova rodbina, ki kaţe vse umevanje za potrebo nove šole, je prodala stavbni 
prostor za malenkostno ceno po 3 Din kvadratni meter. Parcela je prav blizu sedanjega 
šolskega poslopja, ima krasno solnčno lego. Čim bo nova šola dograjena, bo sedanji 
krajevni šolski svet staro šolsko poslopje podrl, da se doseţe prostorno kriţišče cest, 
vodečih v Begunje, na Jesenice v Radovljico in na Bled. Sedaj je med staro šolo in 
zvonikom cesta zoţena na 3.50 m in se je primerilo ţe nešteto nezgod. Čim bo nova 
šola podrta bo kriţišče dovolj veliko, obenem pa se bo nudil krasen pogled na novo 
šolo. 
Parcela meri 3379 kvadratnih metrov. Po uvidevnosti sedanjega ţupana sta občina in 
krajevni šolski svet soglasno sklenila predlanskim naprositi takratni oblastni odbor za 
komisijski ogled, ki je ugotovil: izbran je najlepši kraj, ki je primeroma dovolj velik za 
štirirazrednico. Nova šola bo res tudi imela štiri učilnice, nadalje bo v njej nameščena 
gospodinjska šola, ki je nujno potrebna glede na zelo lep kmetijski in industrijski razvoj 
kraja. Vsa notranjost bo urejena najmoderneje. Šola bo imela lep gledališki oder, 
telovadnico, kopališče za mladino in odrasle. 
Izmed raznih predloţenih načrtov se je gradbeni odbor prav hitro odločil za izvrstni načrt 
arhitekta Srečka Rajnerja, ki je pokazal svojo sposobnost ţe z načrtom leške dvorne 
čakalnice. Slika predočuje, da bo nova leška šola zares lepo arhitektonično delo, ki bo 
ustrezalo okusu vsakega tujca, prav posebno pa še ţeljam in stavljenim pogojem 
gradbenega odbora. Načrt je kmalu odobrila gradbena direkcija in nedavno tudi banska 
uprava. Za izvršitev gradnje, о čemer bo te dni padla odločitev, nakar se bo z zidavo 
takoj pričelo, se je prijavilo ravno 60 gradbenih podjetnikov in mojstrov. Do septembra 
mora biti nova šolska palača, ki bo veljala dober milijon dinarjev, pod streho. V ponos 
bo leškim občanom in vredna visokega pokroviteljstva kot prva šola Nj. Vis. kraljeviča 
Andreja. 
Vir: Jutro, 9. 3. 1930 
 
 



 

 

 
 

Gradbeni odbor za novo šolo: 
Op. Sedijo (od leve): sedanji upravitelj šole Rudolf Knez, ţupnik Avsec in ţupan Aţman, 
zadaj projektant arh. Srečko Rainer, ravnatelj ing. Hieng, pos. in gost. Olip ter podţupan 
Vidic. 
 

 
 

 
 

Načrt nove šole v Lescah 
Vir: Leška šola 

 
 

Kraljeviča Andreja narodna šola v Lescah. Šola bo otvorjena v letu 1931. [Načrte za 
šolo je izdelal ing. arh. g. Srečko Rainer. Učilnic je predvidenih 6, od katerih 3 bodo 
sluţile trirazrednici, ko se priključijo še tri vasi šolski občini. Četrta učilnica bo sluţila 
obrtno-nadaljevalni šoli. ostali pa kmetsko-nadaIjevalni in gospodinjsko-nadaljevalni 
šoli, petju in javni knjiţnici. Učilnice so 8 x 6'3 x 3.6m velike, z enim 4.7 m dolgim in 
1.9m vi sokim oknom, ki bo dajalo dovolj svetlobe učilnici. Nad prvim nadstropjem v 
sredini trakta bo delavnica. Pod hodnikom srednjega trakta v podzemlju bo kopalnica za 
osnovno in obrtno-nadaljevalno šolo, event. tečajnike(ce) kmetsko-nadaljevalne in 



 

 

gospodinjsko-nadaljevalne šole. Nad prostornim hodnikom srednjega trakta v prvem 
nadstropju bo zbornica, šolarska in učiteljska knjiţnica in učila. Pisarna šolskega 
upravitelja je nastanjena v desnem stranskem traktu 1. nadstropja. Spodaj v vestibulu 
bo ob deţevnem vremenu lahko čakala mladina po prostornih hodnikih (2) in se bo 
lahko izprehajala. 
Šola bo opremljena z električno razsvetljavo, vodovodom, izp. stranišči ter lončenimi 
pečmi. V podzemlju je dvorana za šolske svečanosti in roditeljske večere z glledališkim 
odrom, ki bo sluţila rudi za (telovadnico. Po leg je tudi šolska kuhinja za gospodinjsko 
šolo (tečaj) s potrebnimi prostori. 
V stanovanjskem traktu je spodaj nameščena občinska pisarna, poleg je stanovanje za 
slugo, obstoječe iz 2 sob, kuhinje in 2 pritiklin. V pritličju je 1 kuhinja ter 5 manjših in 
večjih sob za učiteljstvo, v prvem nadstropju pa stanovanje za šolskega upravitelja, 
obstoječe iz kuhinje. 3 sob in 3 pritiklin. Za učiteljstvo sta predvideni 2 kopalnici poleg 
stanovanj. Poleg upraviteljeve pisarne je predvidena ena soba za uradnega gosta, 
event. bolniško sobo.  
Iz podstrešja se pride na vrh srednjega trakta, odkoder je za šolsko mladino in 
obiskovalce lep razgled z odprto panoramo na vse strani.  
Vseh prostorov je 46. Stavba bo stala 1,500.000 Din. Šolska občina šteje 812 
prebivalcev. Šoloobveznih otrok je 90. Z razvojem industrije se obeta število prebivalcev 
in šoloobvezne dece povečati. Poslopje bo kras občini in celemu srezu. Velike zasluge 
za moderno šolsko stavbo ima stavbni odbor, pod za napredek vnetim predsednikom 
Ivanom Aţmanom. Šolski upravi telj na Lescah je tov. Rudolf Knez. 
Vir: Učiteljski tovariš, 31. 12. 1930 
 
 

 
 

Vir: Učiteljski tovariš, 31. 12. 1930 
 



 

 

 

  
 

   
 

Gradnja šole v Lescah, 1931 
Vir: arhiv Jakob Špicar (dLib / NUK) 

 
 

 
 

Blagoslov temeljnega kamna, 1931 
Vir: Leška šola 

 



 

 

 
 

Kopija listine o gradnji šole, 1930 
Vir: arhiv druţine Olip 

Op.: Originalno listino so poloţili v temeljni kamen šole! 



 

 

 
 

Nova šola v Lescah, 1931 
Vir: Šola v Lescah 

 
Nova šola. Lesce. Z dograditvijo nove šole v Lescah je zaţivelo druţabno ţivljenje v 
resnici med vsemi sloji. Dvorana nove šole je postala pravo zbirališče prav vseh slojev 
in vseh stanov. Pravo kmečko druţinsko ţivljenje. 15. novembra se je ponovila 
mladinska igra, ki je napolnila do zadnjega kotička prostorno dvorano. 21. novembra pa 
se je vršila predstava odraslih s primernim nagovorom ţupana, ki je ponovno povabil 
vse k sodelovanju. Navdušen val smeha je prišel do vrhunca ko sta Pat in Patachon 
odbila zaboj in začela vleči iz zaboja poslane igralce iz Amerike. Čestitati je k tej 
iznajdbi prijatelju Jegliču, ki je zadevo naštudiral in jo tudi zelo spretno izpeljal. Nato je 
sledila igra »Stari grehi«. Vse je mislilo, da so ti igralci v resnici iz teatra iz Amerike, ker 
kdo bi mislil, da so tako dobri talenti, ki niso bili poklicani dosedaj k udejstvovanju. Nova 
šola je pričela v resnici kazati, da je pravi gospodarski prosvetni in kulturni dom. Vedno 
bolj se kaţe, kako pametna je bila zamisel dograditve take šole z dvorano. In ako 
opazuješ prijateljsko razpoloţenje v Lescah, vse ima pred seboj le dobrobit občine. Zato 
pa tudi uţiva občina ugled pri vseh oblastih. Na pozdravne brzojavke je g. ţupan prejel 
zahvalno pismo Nj. Vel. kralja za izraze udanosti in pismo predsednika vlade,ki se 
zahvaljuje za pozdrav ob priliki otvoritve nove šole. V nedeljo se ta komedija ob 3. Uri 
popoldne ponovi, na kar opozarjamo vso okolico, kajti nikomur ne bode ţal in bode uţil 
res par smeha polnih ur med sloţnimi Leščani. Zato le pridite in slišite ţe novo godbo, ki 
izvrstno igra poskočne komade ." 
Vir: Kmetski list, 25. 9. 1931 
 
Praznik prosvete in sloge v Lescah. Impozantno slavje ob otvoritvi nove šole 
kraljeviča Andreja. Lesce, 25. oktobra. Gorenjske Lesce z okolico so preţivljale danes 
lep praznik. Čeprav so bili gorenjski vrhovi ves dan zaviti v meglo, so se vendar zbrale v 



 

 

kraju pred vrati kraljevskega Bleda številno mnoţice ne samo domačinov, marveč tudi 
ljudje iz širše okolice, da prisostvujejo posvečenju novega 
prosvetnega hrama, ki nosi ponosni napis: »Šola kraljeviča Andreja«. 
Pozabljene so bile ţrtve in napori vseh onih, ki so iskreno zaţelele, da dobi mladi rod za 
100-letnico stare skromne šole novo res impozantno šolo, ki pa naj bo obenem ţarišče 
prosvete za vso napredno leško občino. Lesce in Leščani so v današnjem jutru zaţiveli 
novo ţivljenje in z radostjo pričakovali goste. Ţe zgodaj zjutraj so se okrasile hiše z 
drţavnimi trobojkami, največja pa je zaplapolala na novi šoli. 
S predsednikom gradbenega odbora ţupanom g. Ivanom Aţmanom na čelu so 
domačini sprejeli na kolodvoru zastopnika Nj. Vel. kralja g polkovnika Radoviča, dočim 
se je g. ban dr. Marušič nekaj prej pripeljal na Lesce z avtom. Pestrost navzoče 
mnoţice je posebno povečala skupina nad 50 fantov in deklet v pristnih gorenjskih 
narodna h nošah. Po presrčnem pozdravu zastopnica kralja se je formirala 
povorka, ki je krenila po cesti proti vasi, nakar so se zbrali vsi domačini z gosti vred v 
farni cerkvi, kjer je daroval mašo domači ţupnik g. Ivan Avsec. Čestiti dušni pastir, ki 
ves ţivi s svojim ljudstvom, je tudi v propovedi zelo lepo obeleţil pomen današnjega 
dne za leško faro in občino. Po cerkvenih obredih se je podala povorka z ţupanom g. 
Ivanom Aţmanom, ki je korakal v druţbi kraljevega zastopnika polkovnika g. Radoviča, 
bana g. Draga Maruišiča in ostalih odličnikov, v novo šolo. Strumno se v sprevodu 
razvrstili gasilci, dalje skupine narodnih noš, gostje in domačini ter šolska mladina, ki je 
obstopila prostor pred vhodom v novo šolo.  
Svečanost je otvoriil ţupan Ivan Aţman s tehtnim govorom, poudarjajoč: »Vaţen, 
zgodovinsko vaţen dan praznuje danes občina Lesce. Marsikdo, ki bo hodil tu mimo 
in gledal novo šolo, bo vprašal: Zakaj je bilo treba zidati tako veliko poslopje? Takoj 
spočetka pa je treba naglasi ti, da so imeli Leščani, zavedajoč se, da tvorijo Lesce 
naraven center radovljiškega sreza, pred vratmi kraljevskega Bleda, posebnost ki jo je 
treba spoštovati. Naglašati je treba, da je ta nedelja praznik sloge in da smo se zednilii v 
tem, da je treba sezidati novo šolo, vsi občani ne glede na razliko mišljenj in nazorov. 
Pripravljalni odbor je delal od leta 1929, imel je medtem 60 sej. Pomladi 1930 je beseda 
meso postala. Pričeli smo z gradbo in sedaj stojimo pred dovršenim poslopjem. Vse 
delo je bilo posvečeno blagru mladine, ki ji hočemo privoščiti lepše čase. Niso počivali 
občani, stremeli so za tem, da se je v Lescah v zadnjem času marsikaj popravilo, 
olepšalo in na novo ustvarilo.« - Govornik je toplo pozdravil v prvi vrsti zastopnika Nj. 
Vel kralja. Pri tem so domači pevci zapeli »Boţe pravde«. Nadalnji pozdravi 
predsednika pa so veljali banu dr. Drago Marušiču, banovinskemu šolskemu nadzorniku 
g. Rapetu, sreskemu načelniku dr. Vidmarju iz Radovljice in vsem ostalim 
predstavnikom javnosti. Ob splošni pozornosti je ţupan Aţman prečital 
krasno pismo ministra za zgradbe g. dr. Alberta Kramerja, ki je čestital k velikemu 
uspehu Leščanov v prid narodni prosveti, in enako tople besede ministra g. Ivana 
Puclja, ki je poţele! vrlim Leščanom mnogo napredka tudi v bodočnosti. Dalje je prečital 
govornik brzojavno čestitko pomočnica bana in obenem predsednika banovinskega 
šolskega odbora dr. Otmarja Pirkmajerja ter načelnika prosvetnega oddelka banske 
uprave Josipa Mazija. 
Takoj nato je ţupan Aţman slovesno izročil ključ novega šolskega poslopja šolskemu 
upravitelju g. Rudolfu Knezu in mu poveril s tem poslopje v varstvo. G. upravitelj se je v 
vznesenih besedah zahvalil za zaupanje in izrazil svojo zahvalo s poudarkom, da 



 

 

sprejema ključ, ki naj otvarja vrata naši mladini, da bo rastla in se učila v korist sebi, 
splošnosti in v ponos domovini. 
Predsednik g. Ivan Aţman je nato naprosil č. g. ţupnika Ivana Avseca, naj izvrši 
blagoslovitev Po molitvah so odšli zbrani gostje z domačini v novo šolo in obiskali vse, 
res prekrasne, udobne in svetle prostore. Ogledali so si vseh 6 učilnic, dalje verando, s 
katere je mogočen pogled na Karavanke in vso slikovito dolino. Potem pa so odšli v 
glavno dvorano, kjer je bila baš tedaj otvorjena tudi razstava lepih ročnih del; dalje so si 
gostje ogledali tudi spodnje prostore, prostorno telovadnico, kopalnico in vse druge, 
tako tudi stanovanjske prostore v novem poslopju. 
Pred zbrane goste je nato stopila mala šolska deklica Vidka Vidičeva, ki je v prisrčnih 
besedah izjavila vdanost našemu kraljevskemu domu in se v prvi vrsti spomnila malega 
kraljeviča Andreja, katerega imenu je posvečen novi dom prosvete. Izročila je krasen 
šopek v roke kraljevemu zastopniku s prošnjo, naj tolmači vdanost naše doraščajoče 
mladine kraljevskemu domu. 
Nato je povzel besedo ban g. dr. Drago Marušič, ki je naglasil, da se je treba ob tej 
svečani priliki spomniti vseh činateljev, ki so delali na tem, da je zrastlo to lepo poslopje 
do strehe: to so občina, banovina in drţava. Navzlic krizi se je dvignilo to ponosno 
poslopje in zavedati se je treba, da so vse številne ţrtve namenjene onim, ki je najlepša 
dragocenost nas vseh: otroci, naša mladina! Vaţen je čas, ko se otvarja novo šolsko 
poslopje v Lescah in naglasi ti je treba, da je to delo sad sloge. Zaradi tega nam ni nič 
preko sloge, ki jo v teh vaţnih časih najbolj potrebujemo. Zavedajmo se vaţnih 
trenutkov v naši zgodovini, izmed katerih je eden najvaţnejših 6. januar. Manifestirajmo 
slogo in sledimo smernicam, ki nam jih je dal naš veliki vladar! 
Po govoru g. bana je izrazil čestitke gradbenemu odboru in Leščanom še br. Cvar iz 
Kranja v imenu Sokolstva. Nato se je vršila v dvorani zakuska, ki so se je udeleţili vsi 
gostje, člani gradbenega odbora in pa številni domačini. Tudi tu so bile spregovorjene 
tople čestitke k uspehom dela občanov in oglasil se je k besedi tudi zastopnik Nj. Vel. 
kralja polkovnik Radović z zagotovilom, da bo Nj. Vel. kralju verno tolmačil vse lepe 
besede in misli, ki jih je čul na današnji prelepi svečanosti v Lescah. 
Vir: Jutro, 26. 10. 1931 

 
Otvoritev nove šole v Lescah. Preteklo nedeljo so na posebno lep in svečan način 
odkrili mogočno stavbo nove osnovne šole v Lescah, šola nosi naslov: »šola kraljeviča 
Andreja«. Otvoritve se je udeleţil tudi zastopnik Nj. Vel. kralja gosp. polkovnik Radovič 
in ban g. dr. Drago Marušič. Svečanost je otvoril predsednik stavbnega odbora, leški 
ţupan g. Ivan Aţman, ki je v jedrnatem govoru omenil pomen današnjih svečanosti 
otvoritve nove šole, ki sovpada s proslavo stoletnice stare šole. G. ban se je zahvalil za 
pozdrave in dejal, da nam ni v sedanjem času nič bolj potrebno kot sloga. Samo iz take 
sloge je mogla zrasti mogočna stavba, ki jo danes otvarjamo. Popoldne se je vršila 
mladinska prireditev, kateri je prisostvoval tudi kraljev zastopnik. 
Vir: Kmetijski list, 28. 10. 1931 
 
Šolstvo v Dravski banovini. Dvorazredna osnovna šola v Lescah, srez Radovljica se 
razširi v trirazrednico. Na šoli je 105 šoloobiskujočih otrok. 
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 12. 1931 
 



 

 

 
 

Prosvetni šematizam, 1932 
Vir: sistory.si 

 
 
Lepo slavje v Lescah. Preteklo nedeljo so slavile Lesce dvojno slavje: zaključek tečaja 
gospodinjske nadaljevalne šole z razstavo in odlikovanje ţupnika g. Frana Avseca. 
Kmalu po tretji uri popoldne je otvoril slovesnost v nabito polni in lepo okrašeni šolski 
sobi predsednik odbora gospodinjske nadaljevalne šole v Lescah gosp. Aţman s 
pozdravom na vse navzoče: zastopnike oblasti, predvsem zastopnika banske uprave 
svetnika Krošelja, sreskega načelnika dr. Vidmarja s soprogo, sodnega predstojnika dr. 
Štulerja s soprogo, šolskega nadzornika Šifrerja, načelnika postaje Ţuţka, ţupana dr. 
Dobravca iz Radovljice, ţupana Bizjaka iz Breznice, ţupana Pogačarja iz Predtrga, 
šolskega upravitelja iz Begunj kot zastopnika občine Begunje in gasilce iz Hlebcev z 
načelnikom Kristanom. V jedrnatem govoru je vzpodbujal dekleta — bodoče gospodinje 
— naj vztrajajo, da bodo tudi one s svojim pametnim in varčnim gospodinjstvom 
pomagale pri ureditvi teţkih razmer. Nato je otvoril razstavo. Šolski upravitelj Knez je 
pozdravil navzoče v imenu šolske uprave z ţeljo, da bi rodila tečaj in razstava obilo 
uspeha. Voditeljica tečaja gospodična Jegličeva je poročala o teţkočah tečaja in podala 
jasno sliko k današnjemu zaključku, zahvaljujoč se za pomoč odboru, zlasti predsedniku 
Aţmanu, ki je za tečaj preskrbel najpotrebnejši inventar, da se je lahko vse vršilo v redu. 
Gojenka gospodična Malka Aţmanova se je v imenu svojih tovarišic zahvalila vsem 
učiteljicam-predavateljicam, posebno gospodičnam Jegličevi in Čibejevi, in g. ţupniku 
za vse koristno in dobro, kar so se naučile. 
 

 
 



 

 

Nato so se vsi podali v veliko gledališko dvorano k odlikovanju g. ţupnika Avseca. To za 
celo občino pomembno slavje so razumeli občani tako kakor še nikoli. Sreski načelnik 
dr. Vidmar je koncem svojega vznesenega govora izročil g. ţupniku red Jugoslov. krone 
IV. vrste. Šolska mladina, zbrana na odru, je zapela »Boţe pravde«, odlikovanec pa se 
je zahvalil za odlikovanje. Cerkveni zbor pod vodstvom organista Ferliča je zapel 
»Pozdrav«, ţupan I. Aţman pa je čestital k odlikovanju v imenu občine z ţeljo, da bi 
med vsemi bodočimi ţupani, ţupniki in šolskimi upravitelji kakor med farani in občani 
vladala taka harmonija kot danes in Lescam se ne bo treba bati za ugled pri oblastih 
kakor ga uţivajo danes. Nato je šolska mladina zapela »Triglav«, cerkveni zbor pa 
»Slovenac, Srb, Hrvat«. Slavnost je zaključila vesela šolarska popevka. 
Gojenke so. po slavnosti z malo zakusko pod vodstvom g. učiteljic pogostile 
odlikovanca in povabljene goste. 
Vir: Kmetijski list, 4. 5. 1932 
 
Lesce. V petek 9. decembra se je v naši novi šoli zopet otvoril gospodinjski tečaj za 
dekleta. To je drugi odkar postoja nova šola. Navzoči so bili ob otvoritvi ţupan Aţman 
kot predsednik, šolski upravitelj Knez in obe učiteljici tečaja Jegličeva in Čibejeva. 
Dekleta so 
v letošnjem tečaju tudi iz drugih občin. Vidi se, da postaja nova šola vaţen vzgojni hram 
Gorenjske, kjer dobivajo kmetsko-delavska dekleta velevaţni pouk za bodoče ţivljenje. 
V nedeljo 18. decembra nas obišče pevsko društvo »Ljubljanski Zvon«, ki poje pri deveti 
maši v cerkvi ob stoletnici blagoslovitve monštrance. Popoldne pa priredi v dvorani nove 
šole pevski koncert, na katerega je vse občinstvo tudi iz bliţnjih občin vljudno vabljeno. 
Vir: Kmetijski list, 14. 12. 1932 
 
Osebne zadeve. Premeščeni so z odlokom: … Rutar iz Zabukovja v Lesce. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 3. 1933 
 
 
Finančnemu oddelku (VII) dodeljeno učno osebje: … Semen Pavla, učit. iz Lesc 
(Radovljica). 
Vir: Staleţ šolstva in učiteljstva v Dravski banovini, 1934 
 

 
 

Vir: Staleţ šolstva in učiteljstva v Dravski banovini, 1934 
 

 



 

 

Poiskusne šole za novi učni načrt v Dravski banovini. S pričetkom šolskega leta 
1933./34. so bile določene za preizkušnjo novega učnega načrta v dravski banovini 
sledeče poizkusile šole: … trirazrednice: Lesce (industrijski tip), srez Radovljica. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 2. 1934 
 
Štiri tedne v gospodinjski šoli (Šentjur). Gospodinjskega tečaja za učiteljice 
gospodinjsko-nadaljevalnih šol so se udeleţile sledeče učiteljice: … Marija Čibej, Lesce. 
Vir: Učiteljski tovariš, 13. 9. 1934 
 
 
 
Osebne zadeve. Premeščeni so v VII. poloţajno skupino: … Marija Čibej, Lesce. 
Vir: Učiteljski tovariš, 4. 2. 1937 
 
Osebne zadeve. Premeščeni so v VIII. poloţajno skupino: … Ludvik Rutar, Lesce. 
Vir: Učiteljski tovariš, 7. 10. 1937 
 
Rangna lista po stanju z dne 1. septembra 1937: … Rudolf Knez, Lesce (1. 4. 1931), 
Čibej Marija, Lesce (14. 1. 1937), Urbančič Justina, Lesce (23. 2. 1935), Rutar Ludvik, 
Lesce (15. 4. 1932). 
Vir: Učiteljski tovariš, 11. 11. 1937 
 
 
Osebne zadeve. Premeščeni so sledeči učitelji (-ce): …  Urbančič Justina iz Lesc na 
Vrhniko. 
Vir: Učiteljski tovariš, 7. 12. 1939 
 

 
 

Šola Lesce; šolska občina Lesce, Upravna občina Lesce. Osnovna šola (oddelkov) 3, 
kombiniran 1, skupaj 4. Učencev: moških 74, ţenskih 91, skupaj 165. Učiteljev: moških 
2, ţenskih 2, skupaj 4. Šola ima: 6 učilnic, 1 kabinet, upravnikovo pisarno, upravnikovo 
stanovanje, 3 učiteljska stanovanja, šolski vrt, šolsko kuhinjo, lastno poslopje. 
Vir: Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini, 1939/1940. 
 
Osebne zadeve. Premestitve učiteljev: … Sofija Vivoda iz Cerkelj v Lesce. 
Vir: Učiteljski tovariš, 4. 1. 1940 
 
Osebne zadeve. V VII. skupino so napredovali: … Ludovik Rutar, Lesce. 
Vir: Učiteljski tovariš, 12. 12. 1940 
 

 
 
 
Šolo v Lescah ţe gradijo. Splošno gradbeno podjetje Gorenjc iz Radovljice je pred 
nedavnim ţe začelo graditi novo osnovno šolo v Lescah. Kot nam je povedal 
predsednik občinske skupščine Stanko Kajdiţ 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 pribliţno 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. Ţ. 
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 ţe letošnjo jesen. Predlanskim so se občani radovljiške 
občine odločili za samoprispevek za gradnjo šole. Iz tega denarja so ţe 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 ţe letos. 
Šolo v Lescah so začeli obnavljati in dograjevati proti koncu maja letos in računajo da 
bodo z deli končali ţe 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 juţni 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, zdruţeni s praznovanjem dneva republike in 25. 
obletnico osvoboditve, udeleţili številni prebivalci Lesc in Radovljice, učenci osnovne 
šole, predstavniki občine, druţbenopolitičnih 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 



 

 

Kajdiţ, 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 ţe 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 ţe 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 ţe stekla, še letos pa bodo kot kaţe začeli kopati temelje tudi 
za šoli v Bohinjski Bistrici in v Begunjah. Tako bo po dograditvi omenjenih štirih šol 
uresničen druţbeni dogovor o razširitvi šolskih prostorov in sodobnem pouku ter vzgoji 
otrok v občini. Pri tem pa je pomembno, da bo ta obseţen 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. Ţ.  
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 
 
 
Razţalila sem mamico. Te dni je naša mamica praznovala rojstni dan. Namesto da bi 
mamico razveselila, sem jo razţalila. Zjutraj, ko sem se zbudila, sem bila sama. Mamica 
je šla v sluţbo. Popoldan sem se šla k prijateljici igrat. Ko je pojenjal deţ, sva šli na 
piano. Tam je bilo mnogo prijateljev in prijateljic. Ko sva pogledali na uro, je bila ţe pol 
sedmih 
zvečer. Takoj sva odhiteli domov. Ko sem prišla domov, je bila mamica ţe doma. Šele 
takrat sem še spomnila, da ima mamica rojstni dan. 
Takoj ko sem prišla v dnevno sobo, me je začela mamica kregati. Odgovarjala sem se. 
Mamica je bila ţalostna. Gledala sem televizijo in ko sem bila zaspana, sem šla spat. 
Mamici je bilo hudo in me še pogledala ni. V tem trenutku sem pozabila mamici dati 



 

 

darilo. Ko pa sem se zjutraj zbudila, sem se spomnila včerajšnjega dne. Vzela sem 
darilo in odhitela v kuhinjo. Mamica je v kuhinji kuhala zajtrk. Dala sem ji darilo. Mamica 
je bila darila vesela, toda videti je bilo, da prejšnjega večera še ni pozabila. Tudi meni je 
hudo. Kadar pomislim na to, bi kar zajokala. / Brigita Bizjak, osn. šola F. S. Finţgarja, 
Lesce. 
Vir: Glas, 20. 10. 1973 
 
 
Kaj je z leško telovadnico? »Presenečeni smo bili nad namigovanjem, ugotovitvami in 
dvoumnimi očitki anonimnega občana iz Lesc v rubriki »Jeţ« 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 dolţni 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 moţnosti 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 druţbenopolitičnih organizacijah in na občini ţe 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 vloţili, 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 zasluţi pohvale, ne pa očitek, da denar od najemnine 
nesmotrno porabijo ali morebiti zapravljajo. Povprašali pa smo tudi na občini, kako kaţe 
za dograditev telovadnic. Zvedeli smo, da nameravajo po končanem samoprispevku 
razpisati ponoven referendum za izpolnitev sedanjega programa in za gradnjo še 
nekaterih objektov. / A. Ţalar 
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 ţe 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 
ţe 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 kriţišče. Pogovarjajo se tudi, da bi v tem delu nato 
uredili park in postavili spomenik NOB. / A. Ţ. – 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 

 
 

 
 
Poskus učiteljstva v Lescah 
 
(Glavni) učitelji v Lescah (1831-2000): 
Janez Zalokar, organist in meţnar (um. 1862)  1831-1862; (Leška šola, 1992) 

Franc Gerbič, učitelj, organist    eno leto; (Leška šola, 1992) 
Jakob Zupan, učitelj, organist    pol leta; (Leška šola, 1992) 
Janez Petrič, učitelj, organist    1864-1868; (Leška šola, 1992) 
Franc Praprotnik, učitelj, organist    1868-1871; (Mohorjev koledar) 

Janez Jerše, učitelj, organist    1872-1875;  (Mohorjev koledar) 
France Ribnikar, učitelj     1876-1879;  (Mohorjev koledar) 
Gustav Spetzler, učitelj     1882-1887; Imenik šolskih oblastev …)  
Karol Simon, učitelj      1888-1896; (Mohorjev koledar) 
Ivan Šemrl, učitelj      1897-1928; (Leška šola, 1992) 

Marija Čibej; začasna šolska upraviteljica  1928-1929; (Leška šola, 1992) 
Rudolf Knez; šolski upravitelj    1929-1952; (Leška šola, 1992) 

Ludvik Rutar; šolski upravitelj    1952-1965; (Leška šola, 1992) 

Gojmir Jerič, šolski upravitelj    1965-1967; (Leška šola, 1992) 
Marija Lampe; šolska upraviteljica   1967-1968; (Leška šola, 1992) 

 
 

    
 

 Gojmir Jerič                        Marija Lampe 
 

Antonija Šmitek; šolska upraviteljica   1968-1971; (Leška šola, 1992) 
Vanda Boštjančič; šolska upraviteljica   1971-1980; (Leška šola, 1992) 

Cene Praprotnik; šolski upravitelj    1980-2000; (Leška šola, 2012) 
 



 

 

    
 

                                Vanda Boštjančič            Cene Praprotnik 
 
 


