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ZAPISNIK 

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

 
v četrtek, 12. 12. 2019 ob 18. uri   

v prostorih Krajevne skupnosti Lesce  
 

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

 
Opravičeno odsotni: Bojan Kristan  
 
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 7. seje  
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje   
3. Pregled nerešenih sklepov predhodnih sej  
4. Finančno poročilo  
5. Pregled realiziranih investicij  v letu 2019  
6. Najemna pogodba restavracija Center  
7. Načrt del in investicij za leto 2020  
8. Razno 

 

Sklep 46/7/R/19 
Sprejme se predlagani dnevni red.  

 
Pred nadaljevanjem seje je predsednica člane Sveta  opozorila na njihovo neodzivnost in 
neudeležbo na dogodkih, ki so organizirani s strani Krajevne skupnosti. 
Kljub že razdeljenim področjem delovanja, vsak od članov Sveta do naslednje seje razmisli in 
predlaga področja dela, kjer se bo v bodoče aktivnejše vključil.  
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE  
 
Zapisnik je bil že potrjen preko elektronske pošte. Zaradi spregledane napake se v točki 5. 
Popravi 3 alineja in sicer je pravilno Blejska cesta.  
 

Sklep 47/7/R/2019 
Svet KS Lesce soglasno z navedenim popravkom potrjuje zapisnik 6. redne seje Sveta z 
dne, 12. 9. 2019.  
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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 bil izveden.    

- Postavitev znaka za prednost na križišču v Dacarjevi ulici. Preveriti na Občini  

- Posodobitev spletne strani, skupaj s pridobitvijo slik Lesc in vseh treh vasi za 
zamenjavo na spletni strani.  

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

- Na otroškem igrišču je izveden redni servisni pregled in obnova pri sestopu na žičnici, 
zato se družbi Elan Inventa, d.o.o. takoj pošlje naročilnica. Popravilo mostu na velikem 
igralu se mora še urediti. 

- Preko Gen-i pridobiti ponudbo za možnost elektrarne na strehi Centra.  
 

Sklep 48/7/R/19 
Svet KS Lesce se seznani s pregledom nerešenih sklepov predhodnih sej.  

 
4. FINANČNO POROČILO 

 
Predsednica Tatjana Justin je podala kratko poročilo o finančnem poslovanju za obdobje 1. 1. do 
12.12. 2019.  
Zapadle terjatve so večini izterjane, vsem zamudnikom se v decembrom ponovno pošljejo 
opomini. Na Upravni enoti so vloženi zahtevki svojcem za plačilo zapadlih terjatev vezanih  na 
plačnike, ki so v letošnjem letu pokojni. Takoj v januarju se na Upravni enoti preveri 
podrobnosti  glede vloženih zahtevkov.   
Predlog za odpis terjatev je pripravljen in posredovan na Občino Radovljica, ki nam vodi 
računovodstvo in bo urejeno do 31. 12. 2019. 
 
Podrobnejše finančno poročilo se bo obravnavalo na naslednji seji.  

  

Sklep 49/7/R/19 
Svet KS Lesce se seznani s finančnim poročilom za obdobje 1. 1. do 12. 12. 2019.  

 
5. PREGLED REALIZIRANIH DEL IN INVESTICIJ V LETU 2019  

 
Članom Sveta so bila skupaj z vabilom v gradivu posredovane podrobnejši seznam  realiziranih 
del in investicij, vključno s finančnim poročilom.  
Iz seznama je razvidno, da del in  investicij ni bilo malo, tako številčno, kot tudi finančno.  
 
Pripomb in vprašanj glede realiziranih del in investicij ni bilo, zato se sprejme  
 

Sklep 50/7/R/19 
Svet KS se seznani z že realiziranimi deli in investicijami izvedenimi v letu 2019.    

 

6. NAJEMNA POGODBA Z RESTAVRACIJO CENTER 
 
Na predlog najemnika, da se najemna pogodba spremeni v 11. členu, glede višine najemnine 
se člani Sveta v razpravi strinjajo, da se v navedenem členu spremeni višina najemnine v fiksen 
znesek glede na dogovor, ki je bil predhodno dogovorjen z najemnikom. Aneks k najemni 
pogodbi se sprejme za obdobje 4 let in sicer od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2024.  
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Sklep 51/7/R/19 
Svet KS Lesce soglaša z spremembo 11. člena, kjer se višina najemnine spremeni v fiksen 
znesek, ter velja za obdobje 4 let in sicer od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2024.  
Svet KS pooblašča predsednico Sveta, da uredi vse potrebno za sklenitev novega Aneksa 
k najemni pogodbi.   

 
7. NAČRT DEL IN INVESTICIJ ZA LETO 2020  

 
Skupaj z gradivom je bilo članom Sveta posredovan tudi predlog načrta del in predlog investicij 
za leto 2020.  
Iz proračunskih sredstev je za investicije namenjeno skromen znesek v višini 26.310,50 eur.  
 
Poleg predlaganih del in investicij je potrebno na pokopališču preveriti tudi glede zamenjave 
skodel na delu obzidja ob cerkvi.  
 
Predlagan načrt del in investicij za leto 2020 se posreduje v vednost na Občino 
Radovljica.  
 
Danes smo s strani Občine Radovljica prejeli tudi oceno poškodovanosti cest in razdelilnik 
sredstev letnega in zimskega vzdrževanja cest.  
Vseeno pa vztrajamo, da se pripravi tudi seznam del letnega in zimskega vzdrževanja 
cest skupaj s finančnim poročilom.  
Sama ocena poškodovanosti cest je lepo pripravljena, a žal  brez sanacijskega načrta 
neuporabna, saj v proračunu do 2022 sredstev ni namenjenih za sanacijo cest.  

 

Sklep 52/7/R/19 
Svet KS potrjuje načrt dela in investicij za leto 2020. Oba načrta se posredujeta v vednost 
na Občino Radovljica.  

 
8. RAZNO 

 
a.) Inventura  

 
Inventurna komisija v sestavi: Boštjan Brelih, Rudolf Carrota, Matjaž Planinšek, Bojan Kristan  
 
Za popis inventure se najame digitalni čitalec, popis inventure mora biti izveden najkasneje do 
31. 1. 2020. Vse potrebna usklajevanja glede popisa in najema čitalca  uredi strokovni delavec 
KS.    
 

Sklep 53/7/R/19 
Svet KS odobrava stroške najema digitalnega čitalca, za izvedbo popisa inventure v višini 
do 100,00 eur. Popis inventure mora biti izveden najkasneje do 31. 1. 2020.  

 
b). Cenik najema in storitev pokopališča za leto 2020 
 

Cenik najema in storitev pokopališča za leto 2020 ostane enak, kot za leto 2019.  
 

Sklep 53/7/R/19 
Svet KS potrjuje cenik najema in storitev pokopališča za leto 2020.  

 
Za leto 2020 je potrebno skleniti nove pogodbe, zato naj se razmisli, da eno področje opravlja 
izključno en izvajalec, predvsem pa se je potrebno zaradi visokih dajatev izogniti  podjemnim in 
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avtorskim pogodbam. V januarju se skliče skupni sestanek z vsemi izvajalci, kjer se uskladijo tudi 
pogodbe, katere je potrebno podpisati najkasneje do 31. 1. 2020.  
 

c). Priporočila in naloge:   
 

 Pri pokopališču je potrebno zamenjati dotrajano stojalo za kolesa. Glede na to, da se ga 
pri restavraciji Center ne rabi, se ga prenese na lokacijo pri pokopališču, prej pa se preveri 
ali je potrebno kakšnega popravila, barvanja… 

 Zamenjati poškodovano rinko na kostnici na pokopališču.  

 Na Tržaški ulici je potrebno sanirati luknjo (pri Noču).  

 Preveriti na Občini Radovljica kakšne so možnosti, da se na Alpski cesti iz Lesc do 
krožišča v Radovljici zariše kolesarska steza, kot je tudi v Radovljici po Gorenjski cesti.   

 Na Studenčicah bo v lastni izvedbi vaščan postavil prostor za smetnjake, zato se na 
Komunali Radovljica preveri glede betonskih blokov. KS je pripravljena tudi delno 
sofinancirati, za kar pa potrebujemo izvedbeni in finančni načrt postavitve.  

 V Hrašah stoji spomenik Janezu Krsniku Prešernu, ki predstavlja bogato kulturno – 
zgodovinsko dediščino, zato je pomladi potrebno okolico očistiti, zasaditi zelenje, oziroma 
rože.  

 
d.) ostalo  

 

 S strani društva za varstvo okolja Bled je bil na KS Lesce v vednost posredovan predlog 
za ureditev potoka Blatnica s spodnjem delu toka, kar Svet KS tudi podpira.  

 

 Vezano na prošnjo Hospica za finančno pomoč, se odobri finančna pomoč v višini 
150,00 eur.  
 

 Strokovni delavec KS opozori na delovno preobremenjenost, zato je potrebno razmisliti o 
dodatni pomoči oziroma zamenjavi.  

 
e). okvirni časovni razpored sej v letu 2020  
 

1. četrtek, 23. 1. 2020    ob 18. uri 
2. četrtek, 19. 3. 2020    ob 18. uri  
3. četrtek,   4. 6. 2020    ob 18. uri  
4. četrtek, 10. 9. 2020    ob 18. uri   
5. četrtek, 15. 10. 2020  ob 18. uri  
6. četrtek, 10. 12. 2020  ob 18. uri  

 
Po potrebi se lahko skliče tudi dopisna, oziroma izredna seja.  
 
 
Druge razprave ni bilo, zato se seja ob 19.50 zaključi.  
 
Naslednja seja bo 23. januarja 2020 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti Lesce.  
 
 
 
           Tatjana Justin,  
            predsednica Sveta KS Lesce  
  


