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ZAPISNIK 

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

 
v četrtek, 21. 3. 2019 ob 18. uri   

v prostorih Krajevne skupnosti Lesce  
 
Prisotni: Bojan Kristan, Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Matjaž Planinšek, Miha 
Gluščič, Nataša Muhovec, Rudolf Carotta, Špela Globočnik, Tatjana Justin 
 
Opravičeno odsotni: Zlatica Demšar 
 
Ostali prisotni: Boštjan Brelih - strokovni delavec KS 
 
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:   
 
Dnevni red: 

 
1. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 4. seje  
2. Potrditev zapisnika in pregled uresničevanja sklepov 2.redne in 3. izredne seje Sveta  
3. Pregled rešenih in nerešenih sklepov predhodnih sej  
4. Zaključni račun za leto 2018 in finančno poročilo za obdobje 1.1.-12.3.2019 
5. Projekt očistimo Slovenijo  
6. Praznik KS Lesce  
7. Razno 

 

Sklep 19/4/R/19 
Sprejme se predlagani dnevni red.  

 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE IN 3.  IZREDNE SEJE 

 
Na zapisnik 2. redne seje z dne, 10. 1. 2019 in 3. izredne seje z dne, 5. 2. 2019 ni bilo pripomb 
zato se sprejme naslednji  
 

Sklep 20/4/R/19 
Svet KS Lesce soglasno potrjuje zapisnik 2. redne seje Sveta z dne, 10. 1.  2019 in 3. izredne 
seje Sveta z dne, 5. 2. 2019.  

 
3. PREGLED STALNIH SKLEPOV IN NEREŠENIH SKLEPOV PREDHODNIH SEJ  

 
Na osnovi preglednice vseh sklepov in priporočil Sveta se pregledajo rešeni, nerešenimi sklepi in 
priporočila prejšnjih sej.  
Glede Železniške ulice je bilo že na 2. seji Sveta z dne, 10. 1. 2019 o enosmerni ureditvi  
Železniške ulice skozi Rožno dolino, podan predlog o enosmerni ureditvi. Ker je problem 
Železniške ulice vedno večji, je potrebno na Občino Radovljica ponovno poleg zapisnika 
posredovati tudi zahtevo za takojšnjo ureditev navedenega.  
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Na obvozu v Dacarjevi se preveri glede možnost postavitve stop znaka, ki se v primeru možnosti 
tudi postavi.  
Ostali sklepi in priporočila so skladni z dogovorjenimi roki, zato Svet sprejeme naslednji  
 

Sklep 21/4/R/19 
Svet KS se seznami z realizacijo stalnih, nerešenih sklepov in priporočil predhodnih sej, 
ki so skladni z dogovorjenimi roki.  

 
Pregled vseh realiziranih in nerealiziranih  sklepov je dostopen v pisarni KS. 
 

4.  ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2018 IN FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE 1.1. – 
12. 3. 2018  

 
Zaključni račun za leto 2018 je pripravilo računovodstvo Občine Radovljica, ki za Krajevno 
skupnost vodi računovodstvo. Zaradi odhoda na porodniški dopust, je del računovodskih del 
prevzel tudi tajnik Boštjan Brelih.  
Na zaključni račun 2018 ni bilo dodatnih vprašanj, zato člani Sveta sprejmejo naslednji  
 

Sklep 22/4/R/19 
Svet KS Lesce se seznani z Zaključnim računom KS Lesce za leto 2018.  

 
Glede na dejstvo, da proračun Občine Radovljica za leti 2019 in 2020 še ni sprejet, Svet KS Lesce 
ugotavlja, da je finančno poslovanje KS Lesce  oteženo in so možna samo plačila rednih tekočih 
stroškov.  
 
Predsednica predstavi podrobnejše finančno poročilo, ki ga je pripravila za obdobje 1.1. – 12.3. 
2019 po posameznih področjih tako na področju prihodkov, kot tudi odhodkov (pokopališče, 
otroško igrišče, center….). Pri podrobnejšem poročilu ugotavlja, da je potrebno takoj pristopiti k 
zmanjšanju stroškov. Izpostavila je predvsem visoke stroške električne energije in stroške 
komunale – vodarine. 
Vezano na tehnični problem izpada električne energije, ki zaradi preobremenjenosti nastaja v 
knjižnici  in prejeta predračuna,  Svet sprejme naslednji  
 

Sklep 23/4/R/19 
Svet KS Lesce potrjuje  sanacijo  tehničnega problema električne energije v višini 
pridobljenega predračuna, istočasno pa odobrava tudi ureditev odštevalnega števca za 
potrebe NK Šobec Lesce.   

 
Glede plačila stroškov sanacije se predsednica dogovori z vodstvom NK Šobec Lesce.  
 
Izredno visoki so tudi stroški komunalnih storitev – vodarine na pokopališču in otroškem igrišču v 
času zimske sezone, ko je voda na teh lokacijah zaprta. Zato tajnik KS Lesce na Komunali 
Radovljica preveri glede stanja števcev in računov.  
 
Pri pregledu odprtih postavk, ki ni zanemarljiv znesek predsednica ugotavlja, da je velik  del 
terjatev iz preteklosti vezan na najem grobov, uporabo poslovilnih vežic, izobešanja transparentov 
in najemnin. Računovodstvo takoj pošlje vsem dolžnikom opomine. 
Finančna poročila se pripravljajo do 15. v mesecu za pretekli mesec, obravnavajo pa se na vseh 
sejah Sveta, predsednica pa mesečna poročila posredujete tudi članom Sveta.   
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Sklep 24/4/R/19 
Svet KS Lesce se seznani s finančnim poročilo za obdobje 1.1. – 12. 3. 2019. 
Glede na visoke stroške električne energije, vode in ogrevanja se preuči možnost 
zmanjšanja stroškov.  

 
5. PROJEKT OČISTIMO SLOVENIJO  

 
Tradicionalna čistilna akcija Očistimo našo občino – Radovljica 2019 bo v soboto, 6. aprila s 
pričetkom ob 9. uri. K sodelovanju v akciji se povabi vsa društva na območju KS Lesce. Plačilo 
stroškov malice za udeležence pokrije Občina Radovljica.  
Svet sprejeme  naslednji  
 

Sklep 25/4/R/19 
Svet KS Lesce potrjuje čistilno akcijo Očistimo Slovenijo, ki bo 6. aprila s pričetkom ob 
9.uri. K sodelovanju se povabi vsa društva v okviru KS Lesce. KS Lesce odobri stroške 
projekta očistimo Slovenijo v višini do 500,00 eur.  

 
6. PRAZNIK KS LESCE  

 
Osrednja prireditev ob prazniku KS Lesce bo 13. julija ob 19. uri. Možnost lokacije za organizacijo 
prireditve je v  avli  Osnovne šole  F. S. Finžgar Lesce ali  Čebelarsko izobraževalnem  centru v 
Lescah.  
Do naslednje seje, ki bo 30. maja  se pripravi do 3 predloge za priznanja KS Lesce.  
Za organizacijo in nastopajoče poskrbi članica Sveta, ki je zadolžena za kulturo skupaj s pomočjo  
vseh ostalih članov.     
 
V okviru praznika KS Lesce se poleg osrednje proslave pripravijo sledeče prireditve:  

 petek, 12. 7.  prireditev za otroke na otroškem igrišču  

 nedelja 14. 7. kolesarski krog  

 predstavitev šole zdravja  

 razstava leških slikarjev   

 tekmovanje v balinanju   

 tekmovanje v prstometu  

 šola nogometa  
 
Predsednica predlaga, da se razmisli, da bi bila v bodoče osrednja proslava vedno v drugem kraju 
Krajevne skupnosti.  
Glede na okroglo obletnico  Prostovoljnega gasilskega društva Hlebce bo prihodnje leto proslava 
v Hlebcah.  
 
Člani Sveta sprejmejo naslednji  
 

Sklep 26/4/R/19 
V okviru praznika KS Lesce se pripravijo prireditve z osrednjo proslavo, ki bo 13. julija ob 
19. uri s podelitvijo priznanj. Svet KS potrjuje predviden strošek praznovanja v višini do 
2.500,00 eur.  
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7. RAZNO 
 
a). Javna razgrnitev nov kamp območje površin za turizem GB 05 – Lesce pod Golfom  
 
Na območju površin za turizem GB 05 – Lesce pod Golfom, (poznanem kot  »na koruzi«) je do 5 
aprila 2019 odprta javna razgrnitev za ureditev kampa s spremljevalnimi objekti zunanjimi 
ureditvami ter prometno, komunalno, energijsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo  
zasebnega investitorja Kamp turizem, d.o.o. iz Ljubljane.  
 

Sklep 27/4/R/19 
Člani Sveta so se seznanili z namero spremembe namembnosti zemljišča na savski 
terasi ob Blejskem mostu, za katerega je Občina Radovljica sprejela spremenjen OPPN, 
ki na tem območju predvideva gradnjo kampa. Člani Sveta  glede tega ne vidijo posebnih 
zadržkov. 

 
 b). Poročilo o letnem pregledu z meritvami kurilne naprave  
 
Skladno z zakonom o dimnikarskih storitvah – ZdimS, podzakonskimi predpisi in pooblastilu smo 
iz družbe Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. prejeli poročilo o rednem pregledu kurilnih naprav, ki 
ustrezajo in ne presegajo mejne emisijske vrednosti za male kurilne naprave, zato se sprejme  
 

Sklep 28/4/R/19 
Svet KS se seznani s poročilom o letnem pregledu kurilnih naprav, ki ustrezajo zahtevam 
in ne presegajo mejne emisijske vrednosti za male kurilne naprave.  

.  
 c). Koncept urbanistične rešitve oglaševanja na območju TNC Lesce 
 
Svet KS je v obravnavo dobil predlog koncept urbanističnega oglaševanja na območju TNC Lesce 
s katerim se seznami in podpira prizadevanja Občine Radovljica za poenotenje 
oglaševanja.  
 

 d). Problem rešitve meteornih vod na južne delu naselja Hlebce  
 
V času večjih nalivov na južnem delu naselja Hlebce zaradi velike količine meteornih vod prihaja 
do zalitja kleti. S strani lastnikov na tem delu naselja je posredovan tudi predlog rešitve  meteornih 
vod. Člani Sveta sprejmejo naslednji  
 

Sklep 29/4/R/19 
Svet KS se seznani s problemom meteornih voda na južnem delu naselja Hlebce in podpira 
predlog pripravljene rešitve problem, katerega se posreduje na Občino Radovljica.  

 
S strani Holtikulturnega društva Lesce, ki skrbi in ureja zelenice na področju  Krajevne skupnosti   
je bila posredovana prošnja nakup zemlje in lubja za ureditev zelenic.  
 
Člani Sveta sprejmejo  
 

Sklep 30/4/R/19 
Svet KS Lesce odobri stroške za ureditev zelenic na področju KS Lesce v višini do 500,00 
eur.  
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Svet je obravnaval opozorilo krajanke na kupe pločevink na travniku za trgovino Špar in problem 
vrečk pri koših za pasje iztrebke, kar se preveri in ustrezno ukrepa.  
 
Druge razprave v tej točki ni bilo,  zato se seja zaključi.   
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.10 uri.  
 
 
 
Zapisala:  
Tatjana Justin        


