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ZAPISNIK 

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

 
v četrtek, 30. 5. 2019 ob 18. uri   

v prostorih Krajevne skupnosti Lesce  
 

Prisotni: Bojan Kristan, Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Matjaž Planinšek, Miha  
    Gluščič, Rudolf Carotta, Špela Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica Demšar 

 
Opravičeno odsotni: Matjaž Geršič, Nataša Muhovec  
 
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: 
 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 5. seje  
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje   
3. Pregled nerešenih sklepov predhodnih sej  
4. Finančno poročilo za obdobje 1.1.-20.5.2019 
5. Investicije 2019 
6. Praznik KS Lesce 
7. Razno 

 
 

Sklep 31/5/R/19 
Sprejme se predlagani dnevni red.  

 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE  

 
Pripombe na zapisnik 4. redne seje posredovane s strani članov Sveta, so v zapisniku 
upoštevane, zato se sprejme  
 

Sklep 32/5/R/19 
Svet KS Lesce soglasno potrjuje zapisnik 4. redne seje Sveta z dne, 21. 3.  2019. 

 
3. PREGLED NEREŠENIH SKLEPOV PREDHODNIH SEJ  

 

- Odsek ceste med Hrašami in Studenčicami v dolžini 70 m je  potreben celovite sanacije, 
vključno s sanacijo instalacij pod voziščem. Ogled na sami  lokaciji z lastnikom zemljišča 
je dogovorjen v torek, 4. 6. ob 15. uri.    

- Zarisovanje avtobusnega postajališča na lokaciji Hraše in Studenčice se je smiselnost 
zarisovanja zaradi majhnega števila uporabnikov ponovno preverila  s predstavnikoma 
vasi.  Sprejme se sklep, da se zarisovanje avtobusnega postajališča na lokaciji Hraš 
in Studenčic  opusti. 

- Na lokaciji Hraše zaradi ožine cestišča, ki vključuje tudi pločnik  prehoda za pešce ni 
možno zarisati.  
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- Pešpot pri trgovini Tapro bo izvedena, izdana je tudi odločba Občine Radovljica. 

- Postavitev znaka za prednost na križišču v Dacarjevi ulici se čaka odločba s strani Občine 
Radovljica.  

- Dodaten stebriček pri zapori na Begunjski cesti je naročen. 

- Predelava dovoda elektrike iz knjižnice na odjemno mesto pisarne je narejen. S tem se 
zmanjšajo stroški restavracije Center.NK Lesce se predstavi predlog izračuna porabljene 
energije brez stroška omrežnine. 

- Pridobitev slik Lesc in vseh treh vasi za zamenjavo na spletni strani je v teku.  

- Geodetski posnetek  pokopališča se uredi do konca leta 2019.  

- Za izvedbo priklopa otroškega igrišča na kanalizacijo je ocena izvedbe družbe  Promas v 
vrednosti 5.000,00 €. Pridobi se dodatna ponudba za izvedbo  M-skala, oziroma še 3. 
ponudnika.  

- Za popravilo ograje na otroškem igrišču s strani dobavitelja še nismo prejeli ponudbe, zato 
je potrebna takojšnja urgenca.  

- Na otroškem igrišču je potreben redni servisni pregled in obnova pri sestopu na žičnici, 
zato se družbi Elan Inventa, d.o.o. takoj pošlje naročilnica.  

- Predlog spremembe parkiranje in uvedbe modre cone pri osnovni šoli je s strani Občine 
Radovljica zavrnjen.  

- Član Sveta  predlaga da se polovica cestišča (cesta do Vovka) spremeni v parkirišče, s 
tem bi pridobili brezplačna parkirišča, kjer bi bilo možno parkiranje, tako za osebe, ki hodijo 
v službo izven kraja in svoje avtomobile puščajo na parkirišču večino dneva, kot tudi za 
uporabnike hostla.  

- S strani lastnika »stare pošte« je potrebno dobiti odgovor glede načrtov za prihodnost, 
bodočnosti, predvsem zaradi razpadanja in morebitne nevarnosti objekta in ureditve 
okolice.  

- Problem meteornih voda na južnem delu vasi  Hlebcah rešuje Občina Radovljica. 

- Glede čiščenja Blatnice smo s strani  Ministrstva za okolje prejeli dopis v katerem navajajo, 
da je problem zaveden in v njihovem načrtu rednega vzdrževanja. Ponovno je potrebno 
na Ministrstvo poslati dopis s prošnjo, da se navedeno čimprej uredi.  

- Člani sveta podajo predlog, da se pridobi ponudba za sončno elektrarno na strehi  stavbe 
(Centra). 

- Glede na veliko povpraševanje za raztros, je potrebno razmisliti o razširitvi in ureditvi 
druge nasaditve, saj resje ni najbolj primerno. Matjaž Geršič. 

- Obnoviti je potrebno napis LESCE nad semaforiziranem križišču  ob cesti za Bled – HTD 
Lesce.  

 

Sklep 33/5/R/19 
Svet KS Lesce se seznani s pregledom nerešenih sklepov predhodnih sej.  

 
4. FINANČNO POROČILO 

 
Predsednica Tatjana Justin je podala poročilo o finančnem poslovanju za obdobje 1. 1. do 20.5. 
2019.  
 

- Pri pregledu odhodkov predsednica ugotavlja neskladnost z dejansko porabo in izdanim 
računom Komunale Radovljica. Bojan Gašperin je bil o neskladju obveščen in bo pripravil 
predlog za odpravo.  

- Poslati je treba opomine za večletne neplačnike. Pripravi se natančen pregled dolžnikov 
na posamezni postavki. Vsem dolžnikom do pet let se ponovno pošlje opomin oziroma 
opomin pred izvršbo.  
Pripravi se predlog za odpis terjatev starejših od pet let in manjših izravnav. - Boštjan 
Brelih 
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Sklep 34/5/R/19 
Svet KS Lesce se seznani z finančnim poročilom za obdobje 1.1. do 20. 5. 2019. 

 

Sklep 35/5/R/19 
Svet KS se seznani z odprtimi terjatvami, ki so delno poplačane. Dolžnikom do pet let se 
ponovno pošlje opomin oziroma opomin pred izvršbo. Odpišejo se terjatve starejše od pet 
let in manjše izravnave.  

 
 

5. INVESTICIJE 2019 
 

- Pridobljene so tri ponudbe za izdelavo kaufa, beljenja in razsvetljave na stropih v delu 
Centra, ki je v uporabi od KS Lesce po najnižjem predračunu. 

- Zaradi težav z grelnikom vode v restavraciji Center, se grelnik zamenja po ponudbi, ki 
smo jo prejeli že v marcu.  

- Preplasti se del ceste na Aljaževi ulici 

- Uredi in nasuje se  bankine pri mostu na koncu vasi Hlebce iz smeri Lesc proti Begunjam.  

- Naroči se jalovino za poljsko pot na koncu Hlebc - pri kapelici.  

- Naroči se jalovino za poljske poti na Studenčicah. 

- Glede zemljišče (pri Markeljnovi hiši) v Lescah se apelira na Občino Radovljica, da 
razmisli o predlogu, da  navedeno zemljišče ostane v lastni Občine Radovljica, z 
namenom morebitnih potreb razširitve križišča oziroma cestišča.  

- Pridobi se popise in predračune za obnovo kapelic  v Lescah in Hlebcah. Obnova kapelice 
v Lescah bo v celoti v investiciji zasebnika, v Hlebcah pa delno v investiciji zasebnika, 
delno pa KS.  

- Takoj je potrebo urediti zaščito oken, zaradi morebitnega padca stekla na Prešernovi hiši.  
 

Sklep 36/5/R/19 
Svet KS se seznani in potrjuje predlagane investicije.   

 
6. KRAJEVNI PRAZNIK 2019 

 
Osrednja proslava v okviru praznika KS Lesce bo 13. julija ob 19. uri v atriju OŠ F.S. Finžgarja 
Lesce. Organizacijo prireditve s programom prevzame članica Sveta zadolžena za kulturo.  
Na osrednji proslavi se podelita dve priznanji, ki jih prejmeta Jože Mlinarič in Jože Prešeren  
 
V okviru praznovanja se pripravi program prireditev, ki bo objavljen na zloženki, katero prejmejo 
vsa gospodinjstva v okviru KS Lesce. Zloženka mora biti natisnjena  najkasneje do 20. junija.  
Povabilo na praznik KS Lesce bo v dogovoru s predsednico objavljeno tudi v Deželnih novicah, 
ki izidejo 24. junija.  
Za vse prireditve je potrebno takoj urediti uradne prijave.  
Kot darilo za udeležence kolesarskega kroga se pripravijo športne brisačke iz mikrofibra z 
logotipom KS Lesce. Na Union se posreduje prošnja za donacijo brezplačnih vod, namenjeno 
prireditvi za otroke in kolesarski krog.  
 

Sklep 37/5/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 dogovorjeni 
višini .  
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7. RAZNO 
 

 Predsednica na kratko predstavi povzetek sestanka z županom z dne, 9.5. 2019. 
 

 S strani Občine Radovljica smo prejeli tudi Elaborat prometne ureditve lokalne ceste skozi 
Hlebce.  
Člani Sveta predlagajo, da Občina Radovljica elaborat prometne ureditve lokalne 
ceste pripravi tudi za Hraše in Studenčice.  
 

 Z NK Lesce se z julijem sklene pismeni dogovor glede brezplačne uporabe prostorov, 
ki so v lasti KS Lesce in jih za garderobe uporablja NK Lesce. Dogovor navaja vse 
medsebojne pravice in obveznosti.  
 

 Takoj se uredi polno zavarovanje hiše (Prešernove) na Alpski cesti.  
 

 Potrdi se nakup treh košev za pasje iztrebke po ponudbi NKA d.o.o. 
 
Predsednica vse člane Sveta povabi na predstavitev projekta kolesarskih povezav Radovljice z 
zalednimi naselji, ki bo v četrtek, 13. 6. ob 16 uri na sedežu Občine Radovljica.  
 
Najemnik restavracije predlaga, da v mali sobi uredi odprt kamin, ki ga investira sam. Člani sveta 
se z navedenim strinjajo, ob predpostavki, da se dimnik uredi na način, ki ne kvari izgleda samega 
objekta.  
Na naslednji seji se preveri in obravnava predlog najemnika, glede pogodbe o najemu in morebitni 
spremembi pogodbe vezane na 11. člen najemne pogodbe.    
 
 
Druge razprave ni bilo, zato se seja ob 20.25 zaključi.  
 
Naslednja seja bo 12. septembra ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti Lesce.  
 
 
 
Zapisal:  
Boštjan Brelih      Tatjana Justin,  
        predsednica Sveta KS Lesce  
  


