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1
Naslov projekta: KRAJEVNA SKUPNOST LESCE V PROSTORU IN ČASU
Predlagatelj: MATJAŽ GERŠIČ
Opis projekta: V teh letih mineva 900 let od prve omembe Lesc v pisnih virih. V ta namen se načrtuje izdaja polju-
dne knjige, ki bo seznanjala s pretekostjo kraja. Besedilo in grafične priloge so že pripravljeni, projektni predlog pa 
se nanaša na tisk knjige z naslovom Krajevna skupnost Lesce v prostoru in času.

Vrednost: 3.500 EUR

2
Naslov projekta: TURISTIČNA TOČKA
Predlagatelj: VID GRAŠIČ
Opis projekta: Železniška postaja Lesce (Bled) je ena izmed bolj izpostavljenih. Notranjost postaje je slabega 
videza in ne nudi nobenih informacij o kraju, občini, turističnih destinacijah, naravnih znamenitostih ipd.. Zato se 
predlaga ureditev notranjosti železniške postaje Lesce (kot informacijske točke) s postavitvijo oglasnih tabel, pa-
nojev z lokalno ponudbo, postavitvijo multimedijske plošče na dotik, kjer bi obiskovalci in turisti dobili najnujnejše 
turistične informacije.

Vrednost: 15.000 EUR

3
Naslov projekta: VAŠKA TRŽNICA, IZMENJEVALNICA, BOLŠJI SEJEM
Predlagatelj: VID GRAŠIČ
Opis projekta: Na območju starega vaškega jedra v Lescah (Begunjska cesta) je zaradi slepe ulice promet mo-
tornih vozil upadel, vsak se lahko mirno sprehodi in ogleda še ohranjene stare vaške hiše ter cerkev Marijinega 
vnebovzetja. Za dodatno promocijo območja se predlaga organizacija dveh dogodkov v starem vaškem jedru v 
Lescah (Begunjska cesta) z vaško tržnico, izmenjevalnico, bolšjim sejmom, ki bi kasneje lahko postala vsakomesečna 
in tradicionalna.

Vrednost: 5.500 EUR

4
Naslov projekta: UMIRJEVALEC PROMETA
Predlagatelj: VID GRAŠIČ
Opis projekta: Alpska cesta v Lescah je zelo prometna in na nekaterih odsekih tudi zelo ozka ter nevarna. Zato se 
predlaga postavitev/ureditev hitrostnih ovir oziroma umirjevalcev prometa na lokaciji Alpska cesta 8 - prehod za 
pešce, ki povezuje gostišče Tulipan in parkirišče.

Vrednost: 10.000 EUR
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5
Naslov projekta: IZDELAVA IN NAMESTITEV GNEZDILNIC ZA PTICE IN 
NETOPIRNIC TER ROČNO ODSTRANJEVANJE INVAZIVNIH RASTLIN OB 
POTOKU BLATNICA
Predlagatelj: BORIS KOZINC 
Sopredlagatelji: Martin Kirin, Mojca Šilah, Zarja Kozinc, Stojan Rezar, Andrej Anderle, Franci 
Kapus, Nuša Kozinc, Jerica Kapus, Gordana Granatir, Miha Geršič, Damir Maltarič, Miran Kovač, 
Nina Šilar, Jan Bizjak, Boštjan Brelih, Žiga Kozinc, Tina Kokelj, Katja Pesjak, Aleksander Torok, 
Brane Rupar, Olga Rezar, Zdenka Stare, Anita Vidic, Jana Maltarič, Darko Vuzem
Opis projekta: Projekt predlaga namestitev gnezdilnic za lesno sovo, velikega skovika, smrkodavro, vse vrste sinic, škor-
ca, brgleza, pogorelčka, poljskega vrabca in odstranitev invazivnih tujerodnih rastlin na parcelah ob potoku Blatnica. Z 
namestitvijo gnezdilnic se namerava doseči stabilnejše populacije ptic, ki gnezdijo v duplih, ter netopirjev. Z odstranje-
vanjem invazivnih tujerodnih rastlin pa se želi preprečiti zamake, ki jeseni ovirajo pretok vode in kazijo izgled območja.

Vrednost: 4.340 EUR

6
Naslov projekta: UTRIPAJOČ ZNAK PREHOD ZA PEŠCE
Predlagateljica: TATJANA JUSTIN
Sopredlagatelja: Nataša Muhovec, Bojan Kristan
Opis projekta: Na križišču Dežmanove ceste in Hraške ceste pri OŠ F. S. Finžgarja Lesce se nahaja prehod za pešce, ki 
ga uporabljajo otroci, ki prihajajo v šolo, pa tudi krajani. Ker je območje prometno obremenjeno, je predlagano, da se na 
prehodu postavi utripajoč znak za prehod za pešce, s čimer bo zagotovljena večja varnost pešcev in varnejša šolska pot.

Vrednost: 6.100 EUR

7
Naslov projekta: PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA KRAJANE
Predlagateljica: TATJANA JUSTIN
Opis projekta: Projektni predlog se nanaša na organizacijo približno 18 mesečnih predavanj in delavnic različnih vsebin: 
prva pomoč, različne zdravstvene teme, osebnostna rast, prazniki, spoznavanje običajev, izdelava novoletnih voščil ipd..

Vrednost: 4.200 EUR

8
Naslov projekta: VARNO ČEZ CESTO
Predlagatelj: MATJAŽ KOLMAN
Sopredlagatelj: Matija Šmid
Opis projekta: Iz Lesc v Hlebce poteka varna peš pot, ki se zaradi varnosti konča pred gasilskim domom in potem 
nadaljuje po desni strani cestišča. Zaradi prehoda z ene strani na drugo je treba prečkati prometno cestišče. Na 
območju ni ustreznega prehoda za pešce, zato projektni predlog vključuje zaris dveh prehodov za pešce (enega 
pred gasilskim domom v Hlebcah, enega pred bivšo gostilno Angelca).

Vrednost: 7.000 EUR

9
Naslov projekta: OBNOVIMO OTROŠKO IGRIŠČE
Predlagatelj: BLAŽ JANC 
Sopredlagatelj: Franci Košir
Opis projekta: Obstoječe otroško igrišče ob vrtcu v Lescah je redno vzdrževano, a je potrebno obnove, treba pa je 
zagotoviti tudi dodatno senco za varno uporabo igral tudi v dneh z močnim soncem. Zato predlog vključuje obnovo 
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in barvanje igral, vključno z zamenjavo posameznih igral in dela ograje, ter posaditev dreves, ki bodo na igrišču v 
prihodnje zagotavljala ustrezno senco.

Vrednost: 15.000 EUR

10
Naslov projekta: SENČENJE PESKOVNIKA
Predlagateljica: EMILIJA KAVČIČ
Sopredlagatelji: Peter Kavčič, Saša Avsenik Pisek, Helena Cilenšek, Nataša Planinšek
Opis projekta: Šolsko igrišče pri OŠ F. S. Finžgarja Lesce se dograjuje več let, v zadnjih letih je bilo za senčenje pre-
izkušenih več različnih senčil, ob peskovniku je zasajena japonska češnja. Vse izvedeno pa ne zadostuje, da bi bila 
igra otrok ob močnem soncu dovolj varna. Zato se predlaga montaža dveh senčnih jader, ki bosta nudili ustrezno 
zaščito pred soncem najmlajšim.

Vrednost: 10.000 EUR

11
Naslov projekta: POČITNIŠKE DELAVNICE
Predlagatelj: ZLATICA DEMŠAR
Sopredlagatelji: Šolar Helena, Milan Ogrin, Meta Globočnik
Opis projekta: Projekt je namenjen osnovnošolcem med šolskimi počitnicami, predvideva pa organizacijo delav-
nic (slikarska, mozaična, spoznavanje zelišč, športna dejavnost s pohodništvom) z namenom aktivnega preživljanja 
prostega časa.

Vrednost: 3.000 EUR

12
Naslov projekta: ŠPORTNI OBJEKT
Predlagatelj: HELENA ŠOLAR
Sopredlagatelji: Liza Kokalj, Marjan Avgustinčič, Nada Tošič, Mira Stušek, Marjan Petek, Tilka 
Mlinarič
Opis projekta: V Lescah ni pokritega prostora, kjer bi se v primeru slabega vremena izvajale različne športne, kul-
turne in ostale družbene dejavnosti na prostem. Zato je predlagana izdelava projektne dokumentacije, pridobitev 
upravnih dovoljenj in postavitev pokritega objekta (oblika dvojnega kozolca površine okoli 60 m2) v Lescah, kjer bi 
se izvajale različne športne, kulturne in ostale družbene dejavnosti na prostem.

Vrednost: 15.000 EUR

13
Naslov projekta: NAJ IMA VSAK DOM SLOVENSKO ZASTAVO
Predlagatelj: BOJAN KRISTAN
Sopredlagatelji: Zlata Demšar, Boštjan Mulej, Franci Kapus, Nataša Muhovec
Opis projekta: Predlagan je nakup slovenske zastave za približno 1.500 gospodinjstev v KS Lesce. Zastave bi sku-
paj z navodili med gospodinjstva razdelila krajevna skupnost.

Vrednost: 13.000 EUR
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