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ZAPISNIK 

 
10. dopisne seje redne seje Sveta Krajevne skupnosti Lesce,  

 
v času od 25. 4.  od 11. ure do 26. 4. 2020 do 21. ure,  

ki je potekala preko elektronske pošte in telefonskih klicev  
 

Prisotni: Bojan Kristan, Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Matjaž Planinšek, Miha 
Gluščič, Nataša Muhovec, Rudolf Carotta, Špela Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica Demšar,  
 
Zaradi izrednih razmer COVID-19 in zadev, ki so bile nujne za sklep Sveta KS je bila sklicana 
dopisna seja, ki je potekala preko elektronske pošte in preko telefonskega klica v zgoraj 
navedenem času. Sklicu dopisne seje ni nasprotoval noben član Sveta.  
Dopisna seja je vsebovala naslednji  
 
dnevni red: 
 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 10. dopisne seje. 
2. Pomoč OŠ F.S.Finžgar Lesce  
3. Šuštaršičeva vila – (stara pošta) 

 
1. DNEVNI RED 

 

Sklep 65/10/D/2020 
Sprejme se predlagani dnevni red.  

 
2. POMOČ OŠ F. S. FINŽAR LESCE  

 
Glede na epidemijo COVID- 19, je bil podan predlog, da se OŠ F. S.Finžgarja Lesce in učencem, 
ki nimajo možnosti pouka na daljavo le to omogoči, zato KS Lesce kupi 12 obnovljenih 
računalnikov, in jih kot reverz v izposojo da osnovni šoli in s tem 12 učencem omogoči pouk na 
daljavo.  
Računalniki ostanejo last KS Lesce, se opremijo z inventarnimi številkami, in so zavedena kot 
osnovna sredstva.  
Člani Sveta potrjujejo naslednji  
 

Sklep 66/10/D/2020 
Člani Sveta soglasno potrjujejo nakup 12 obnovljenih računalnikov podjetja Drugi klik, 
d.o.o. in jih dajo  OŠ F.S.Finžgarja Lesce v nadaljnjo uporabo  in s tem 12 učencem 
omogočijo pouk na daljavo.  

 
3. ŠUŠTARŠIČEVA VILA (STARA POŠTA) 

 
15. aprila je bil v časopisu Slovenske novice objavljen alarmanten članek o Šuštaršičevi vili, ki je 
priloga zapisnika. Lastnik vile je družba Elmont Bled, d.o.o., ki ima že pripravljene projekte o 
izgradnji hostla, čemur Svet KS Lesce absolutno nasprotuje. V veljavnih urbanističnih dokumentih 
Občine Radovljica je hiša predvidena za rušenje brez kakršnekoli nadomestne gradnje. 
Stavba je zaradi dotrajanosti vedno bolj nevarna, žarišče in izvor živali, ki v okolici povzročajo 
škodo in prenašajo bolezni, prav tako pa kvari tudi izgled kraja, saj je prav železniška postaja v 
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Lescah pomembno izhodišče turizma Zgornje Gorenjske - Lesce, Radovljica, Begunje, Žirovnica, 
Bled, Gorje in Bohinj.  
Kraj kot so Lesce bi nujno potrebovale osrednji trg, kar bi bilo mogoče urediti prav na lokaciji 
Šuštaršičeve vile.  
 
Svet KS Lesce soglasno sprejme naslednji  
 

Sklep 67/10/D/2020 
Svet KS Lesce ugotavlja, da je Šušterščičeva vila (stara pošta)  v Lescah, katere lastnik je 
družba Elmont Bled, d.o.o. zelo nevaren objekt, žarišče in izvor živali, ki v okolici 
povzročajo škodo in prenašajo bolezni, obenem pa vila kazi izgled kraja, saj je prav 
železniška postaja v Lescah pomembno izhodišče turizma Zgornje Gorenjske - Lesce, 
Radovljica, Begunje, Žirovnica, Bled, Gorje in Bohinj, zato je smiselno, da se tako, kot je 
predvideno v veljavnih urbanističnih dokumentih  Občine Radovljica Šuštaršičeve vila 
poruši.  
Zato Svet KS Lesce poziva občino Radovljica, da takoj pristopi k problemu in stopi v 
kontakt z lastnikom vile o  možnosti odkupa in rušenju, brez kakršnekoli nadomestne 
gradnje ali obnove na navedeni lokaciji. 

 
 
Krajevna skupnost o navedenem stališču obvesti Občino Radovljica, lastnika in novinarja, ki je 
pripravil članek v slovenskih novicah.  
 
Druge razprave ni bilo, zato se dopisna seja zaključi 26.4.2020 ob 21. uri.   
 
 
           Tatjana Justin,  
            predsednica Sveta KS Lesce  
  


