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ZAPISNIK 

 
11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Lesce, ki je bila 

 
v četrtek, 21. 5. 2020 ob 18. uri  

v prostorih Krajevne skupnosti Lesce  
 

Prisotni: Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Matjaž Planinšek, Miha Gluščič, Nataša 
Muhovec, Špela Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica Demšar 
 
Opravičeno odsotni: Bojan Kristan, Rudolf Carotta 
 
Ostali prisotni: Boštjan Brelih - strokovni delavec KS, Jure Fundak – predstavnik podjetja družbe 
Kolomedia  
 
Predsednica Sveta KS Lesce je pozdravila prisotne, se zahvalila za prisotnost in ugotovila, da je 
Svet KS Lesce sklepčen, zato lahko nadaljuje z delom in dala na glasovanje predlagani  
 
Dnevni red: 
 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 11. seje  
2. Predstavitev nove spletne strani  
3. Potrditev zapisnika 8. redne seje , 9. in 10. dopisne seje  
4. Pregled nerešenih sklepov predhodnih sej  
5. Finančno poročilo za obdobje 1. 1. – 20. 5.  2020 
6. Poročilo o aktivnosti v času pandemije 
7. Najemnine maj 2020 
8. Praznik KS Lesce  
9. Razno 

- potrditev ponudb in predračunov  
 

Sklep 68/11/R/2020 
Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.  

 
2. PREDSTAVITEV NOVE SPLETNE STRANI  
 
Predstavnik podjetja Kolomedia gospod Jure Fundak  je predstavil osnutek nove spletne strani  
KS Lesce. Svetnice in svetniki so se strinjali z zasnovo, podali pa so nekaj pripomb. Na osnovi  
teh pripomb in pregleda vsebine spletne strani bo Svet KS Lesce podal zbir pripomb in popravkov, 
ki jih bo avtor spletne strani vnesel in potem bomo na KS še enkrat pregledali spletno stran ter se 
dogovorili za javno objavo.  
V prvi fazi Matjaž Geršič pripravi predloge in manjkajoče podatke in jih posreduje podjetju 
Kolomedia, Matjaž Planinšek pa posname z dronom fotografije, ki se jih doda na  spletno stran.  
 

Sklep 69/11/R/2020 
Svet KS se seznani z osnutkom nove  spletne strani Krajevne skupnosti Lesce, 
upoštevajoč vse zgoraj navedene pripombe in predloge.   

 

mailto:info@lesce.si
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Po zaključeni predstavitvi osnutka nove spletne strani gospod Fundak zapusti sejo, ta pa se 
nadaljuje s točko  

 
3. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE  
 
Pri pregledu nerešenih sklepov prihodnjih sej je ugotovljeno, da sanacija ceste med Hrašami in 
Studenčicami še ni rešena, otroško igrišče je v fazi popravila, ponudbo za fotovoltaično elektrarno 
pa bo dostavil Iztok Prezel s katerim se dogovori eden od svetnikov, potrebno pa je pridobiti tudi 
ponudbo od Petrola in Geni, kar uredi strokovni sodelavec KS. Ugotavlja se tudi, da so odslužena 
vozila odstranjena s parkirišča Slovenskih železnic, se je pa pojavilo novo odsluženo vozilo. 
Glede stebričkov pred slaščičarno Lincer bo dan poziv na občino, ki mora izdati odločbo 
o postavitvi stebričkov. Za čiščenje potoka  Blatnica za del, ki se nahaja  pri Hrašah in še ni 
izveden, je ugotovljeno, da je treba ponovno apelirati na Vodno skupnost, zato se ponovno 
pripravi in pošlje dopis.  Služnost dostopa pri Prešernu še ni rešena, potrebna je urediti z 
geometrom,  da se naredi izmera in se vpiše služnost dostopa samo na novi parceli.  
Glede krožnega promet pred Kavarno Evropa rešitve še ni, Domplan kot upravnik naj bi uredil 
parkirišče in saniral obstoječe luknje.  
 

Sklep 70/11/R/2020 
Svet KS Lesce potrjuje zapisnik 8. redne seje Sveta z dne, 23. 1. 2020, 9. dopisne seje, ki 
je potekala v času od 16. do 20. 3. 2020,  in 10. dopisne seje, ki je potekala v času od 25. 
do 26. 4. 2020. 

 
4. PREGLED NEREŠENIH SKLEPOV PREJŠNJIH SEJ 

Nerešeni sklepi zadnjih treh sej so razvidni iz predhodne točke, kar se  tiče starejših nerešenih 
sklepov je še vedno odprta problematika ceste za Verigo, pri Železniški ulici se je eden izmed 
deležnikov odločil, da ne proda delčka parcele, zato izgradnja kolesarske ceste ni mogoča dokler 
se ne izvede postopek razlastninjenja. S strani občine smo prejeli tudi odločbo glede prednosti 
na Dacarjevi ulici, čaka se samo še izvedba.  
 

Sklep 71/11/R/2020 
Svet KS Lesce se seznani s pregledom nerešenih sklepov predhodnih sej.  

 
5. FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE 1.1. – 20.5. 2020  

Svet KS Lesce se je seznanil z aktualnim stanjem na tekočem računu, ter z odlivi in prilivi do 
sredine maja. Opozorjeni smo bili,  da so se spremenili plačilni roki, da se v času pandemije ni 
izvajal popis števcev za vodo, zato bo poračun narejen v naslednjem mesecu, predstavljena  je 
bila tudi osnovna razdelitev odhodkov po posameznih postavkah.   

 

Sklep 72/11/R/2020  
Svet KS je soglasno sprejel poslovno poročilo za  leto 2019, bilanco stanja za leto 2019,  
finančni načrt za leto 2020, ter se seznanil z finančnim poročilom za obdobje 1. 1. do 18. 5. 
2020 in odprtimi postavkami na dan  21. 5. 2020. 

 
6. POROČILO O AKTIVNOSTIH V ČASU PANDEMIJE  

Zaradi razglašene pandemije se Svet KS Lesce ni sestajal. Delovanje je bilo omejeno na 

dopisne seje, tajnik pa je bil dostopen preko telefona in elektronske pošte, uradnih ur ni bilo. Na 

dopisnih sejah je bilo dogovorjeno začasno znižanje najemnin ter nabava rabljenih računalnikov 

za učence OŠ Lesce, ki svojih računalnikov niso imeli in so se tako lahko šolali na daljavo. 

Dvorana v Družbenem centru v tem obdobju ni bila na razpolago uporabnikom. Na osnovi  

poziva občinske civilne zaščite je Svet KS organiziral pakiranje in razdeljevanje mask ter 

razdeljevanje rokavic pred trgovskimi objekti. Pri tem je poleg 4  članov sveta KS sodelovalo 
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tudi več gasilcev iz obeh gasilskih društev, za kar se jim KS Lesce zahvaljuje. Gasilci so 

poskrbeli za raznos mask v vsa gospodinjstva (1500) na območju krajevne skupnosti. 

V tem obdobju je bila v javnih občilih izpostavljena tudi problematika Šušteršičeve vile. Svet KS 
se je odzval v medijih ter pozval občino, da pristopi k aktivnemu reševanju te problematike. 
Izpostavila se je tudi problematika onesnaževanja zato je predsednica KS Lesce pozvala občino 
in komunalo k reševanju navedene problematike. K navedenemu je podjetje Komunala Radovljica 
takoj pristopilo in očistilo problematične točke, in tudi poskrbelo za večkratno čiščenje, kar je zelo 
pohvalno.  
Vse javne aktivnosti, ki so bile načrtovane v tem obdobju, so bile odpovedane.  
Na predlog svetnice, ki je zadolžena za kulturo je prišla pobuda o organizaciji prvomajske budnice 
na malce drugačen način. Pomoč pri izvedbi budnice je bila s strani obeh prostovoljnih gasilskih 
društev, ki so se zapeljala skozi vse ulice in vasi, ter iz gasilskih vozil predvajala glasbo  Pihalnega 
orkestra Lesce.  Ideja je kasneje prerasla v  vseslovensko. S strani krajanov smo dobili veliko 
pohval in pozitivnih povratnih informacij.  
Svet KS se soglasno strinja, da se Pihalni orkester Lesce  pozove k spremembi 
organizacije budnice, tako da bi namenili več časa domačemu kraju se pravi Lescam in 
vsem trem vasem, s tem da bi se korakali skozi Lesce in obiskali vse tri vasi krajevne 
skupnost. O navedenem se z orkestrom dogovori predsednica.  

 

Sklep 73/11/R/2020 
Svet KS se seznani s poročilom o aktivnostih krajevne skupnosti v času pandemije  
COVID-19.  

 
7. NAJEMNINE MAJ 2020 

Zaradi pandemije se je Svet KS odločil, da za mesec marec in maj zaračuna najemniku 
restavracije, knjižnici in glasbeni šoli samo sorazmerni del najemnine, za mesec april, pa  se vse 
najemnike oprosti plačila najemnine za mesec april.  
Za mesec maj se najemnine  zaračunajo v celoti Telemachu in TD Lesce, Knjižnici in Glasbeni 
šoli Strunica pa se zaračuna sorazmerni del.  
Ker je bilo pomotoma v aprilu zaračunano tudi Telemachu in TD Lesce se navedeno 
poračuna v maju.  Od junija dalje se vsem najemnikom, razen najemniku restavracije Center 
najemnina zaračuna skladno z najemno pogodbo v celoti.  
Zaradi velikega izpada smo se na seji z najemnikom restavracije Center dogovorili, da se 
najemnina za mesec maj, junij, julij in avgust zaračuna le polovica zneska dogovorjenega s 
pogodbo  vključno s celotnimi stroški, ki so navedeni po pogodbi.   
 

Sklep 74/11/R/2020  
Najemnina za mesec maj se v celoti zaračuna najemniku Telemach in TD Lesce,  
knjižnici in glasbeni šoli Strunica se za maj zaračuna sorazmerni del najemnine, od junija 
dalje pa najemnine ostanejo skladne s sklenjenimi pogodbami.  
Najemniku restavracije se za mesec maj, junij, julij in avgust zaračuna le polovica zneska 
dogovorjenega s pogodbo vključno s celotnimi stroški, ki so navedeni po pogodbi.  

 
8. PRAZNIK KS LESCE 

Praznovanje  krajevnega praznika vključno z organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku – 
proslava, prireditev za otroke, prstomet, balinanje, kolesarski krog…. zaradi pandemije in 
preventivnih ukrepov   letos odpade. Z Deželnimi novicami je dogovorjeno, da bo junija ena stran 
namenjena Lescam, kjer bodo predstavljeni nagrajenci in ostale aktivnosti povezane z 
delovanjem KS Lesce, zato  letaka, ki so ga prejela vsa gospodinjstva na območju krajevne 
skupnosti letos ne bo.  
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Sklep 75/11/R/2020 
Zaradi pandemije in preventivnih ukrepov,  organizacija praznovanja in vseh prireditev v 
okviru praznika krajevne skupnosti letošnje leto odpade. Z Deželnimi novicami je že 
dogovorjena enostranska objava v juniju, zato odpade tudi zloženka, katero je v 
preteklosti prejelo vsako gospodinjstvo.   

 
9. RAZNO 

Predsednica je predstavila povzetek sestanka pri županu z dne, 13. 2. 2020. Ugotovljeno je 

bilo, da problematika ceste za Verigo še vedno ni rešena (da pa bo v prvi polovici 2020 

pripravljena dokumentacija), prav tako še ni rešena problematika dela ceste na relacije 

Studenčice – Hraše  (pri Mežnarcu). S strani občine je že izdana odločba za izvedbo dveh grbin 

na Finžgarjevi ulici in grbin na lokaciji pri Čebelarskem centru v Lescah.  Prehod za pešče pri 

Trgosu se ukine, projekt prometne ureditve v vaseh  Hraše in Strudenčice pa je v teku, kot tudi 

tretja faza izgradnje pešpoti v Hlebcah, kjer so trenutno v teku odkupi zemljišč. Šolske poti bodo 

obnovljene skladno s predpisi, ponovno pa je potrebno na občino dati zahtevek za postavitev 

utripajočega znaka pri prehodu za pešce na Dežmanovi ulici. Pri prehodu za pešce pri Tušu je 

potrebno preveriti ali so svetlobne talne oznake  popravljene.   

Predsednica se s kabinetom župana dogovori za sestanek v prvih dveh tednih junija.  
 
Izpostavljena je bila tudi  sledeča problematika:   

 promet tovornih vozil in avtobusov po Železniški ulici;  

 parkiranje vozil  nasproti vhoda na pokopališče iz Dežmanove ulice; 

 parkiranje pred restavracijo Center, saj zaradi pomanjkanja brezplačnih parkirnih 

prostorov ljudje puščajo svoje avtomobile dalj časa na navedenih parkiriščih in se skupaj 

vozijo v službe, prav tako pred knjižnico.   

Občinsko redarstvo se pozove k ukrepanju k zgoraj navedenim težavam.  

Svetnik, ki je zadolžen za pokopališče je  pripravil soglasje, ki ga bodo ob izvedbi pokopa v 
kostnico ali prostor za raztros podpisali posamezni naročniki takšnega pogreba z namenom, da 
se uporabniki seznanijo s pravili glede teh dveh načinov pokopa.  
 

a. KS  preveri glede možnosti namestitve števca za  merjenje porabe vode v 

gospodarskem objektu in za potrebe nogometnega kluba. Po namestitvi se 

vodo, ki jo porabi NK tako kot električno energijo vsake 3 mesece zaračuna 

NK.  

b. Svetnik  iz Studenčic je poročal glede dogovora o ureditvi ekološkega otoka na 

Studenčicah. Betonske podstavke za kontejnerje bo priskrbela in dostavila 

Komunala Radovljica. Uredi se tudi asfaltiranje za kar poskrbi strokovni 

sodelavec  KS.  

c. Predsednica  predstavi predračune za manjše investicije v prihodnjih mesecih in 

sicer za nakup mivke za otroško igrišče, darila za poslovne partnerje in svetnike, 

nakup čelad za gasilski društvi  Lesce in Hlebce, kot zahvalo za vso pomoč, tudi 

v času pandemije.  Hlebčani zaradi izrednih razmer letos prireditve ob obletnici 

društva ne bodo imeli.   

d. Predsednica je poročala tudi o manjših investicijah in sicer o novi suho-montažni 

steni, o pleskanju dvorane zaradi plesni in o načrtovanjem pleskanju opaža na 

stavbi Družbenega centra ter o novih omarah, ki so v izdelavi. Takoj po postavitvi 

omar se uredi arhiv ob pomoči vseh svetnikov.  
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e. Pobuda »zastava  v vsako gospodinjstvo« se izvede v letu 2021.  

f. Svetnik, ki ima v najemu restavracijo predlaga novo zasaditev okoli Družbenega 

centra na mestih kjer so prej rasle lipe. KS sofinancira v višini 300,00  eur.  

g. Na vseh oknih v  celotnem družbenem centru se uredi  kitanje oken, potrdi se 

strošek do 150 eur.  

h. Kandidature, ki jih je Svet KS Lesce podal v nadzorne odbore javnih zavodov, 

niso bile sprejete, razen kandidature, ki jo je posredovala zainteresirana javnost 

(TD Lesce)  iz Lesce.  Ugotavljamo, da smo v teh organih Leščani zelo skromno 

zastopani.  

i. Načrtuje se, da bo izvedena prireditev Prižig lučk, za katero smo kandidirali tudi 

za občinska sredstva. Dokončen dogovor o organizaciji prireditve se sprejme na 

seji, ki je predvidena v mesecu septembru.   

j. Uporaba dvorane za večje skupine do preklica še ni dovoljena.  

 

Sklep 75/11/R/2020 

Svet KS se seznani s poročili in nalogami, ki se izvedejo takoj, ko bo mogoče in 

potrjuje   predstavljene predračune, ter njihov nakup oziroma izvedbo del.  

 

 
Druge razprave ni bilo, zato se seja ob 21.00 zaključi.  
 
 
           Tatjana Justin,  
            predsednica Sveta KS Lesce  
  


