Krajevna skupnost Lesce
ZAPISNIK
12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Lesce, ki je bila
v četrtek, 10. 9. 2020 ob 18. uri
v prostorih Krajevne skupnosti Lesce
Prisotni: Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Matjaž Planinšek, Miha
Gluščič, Rudolf Carotta, Špela Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica Demšar
Opravičeno odsotni: Bojan Kristan, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 12. seje
Potrditev zapisnika 11. redne seje
Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej
Finančno poročilo za obdobje 1. 1. – 31. 8. 2020
Najemnine od septembra 2020 dalje
Osnutek proračuna 2021, 2022 in načrt dela 2021, 2022
Prižig lučk z Miklavževim koncertom
Razno

Sklep 76/12/R/20
Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli dnevni red.
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE
Predsednica je poročala o dobrem obisku nove spletne strani ter se zahvalila vsem za
sodelovanje. Tajnik je izpostavil par pomanjkljivosti, ki jih bo predsednica posredovala izdelovalcu
spletne strani. Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo za Svet KS Lesce sprejme sklep:
Sklep 77/12/R/20
Svet KS Lesce soglasno potrjuje zapisnik 11. redne seje Sveta z dne, 21. 5. 2020.
3. PREGLED NEREŠENIH SKLEPOV PREDHODNIH SEJ
-

Glede postavitve stebričkov je tajnik izpostavil problem funkcionalnega zemljišča, zato bo
postopek uradno šel preko občine, ki bo izdal ustrezno soglasje.
Glede čiščenja struge Blatnice je ugotovljeno, da del pri Hrašah ostaja zaraščen. Ker je to
na območju vasi Hraše, bo aktivnosti naprej vodila Nataša Muhovec.
Ureditev služnosti za gospoda Prešerna še ni urejena. Navedeno bo predsednica uredila
do naslednje seje.
Glede krožnega prometa pri nekdanjem Mercatorju v TC Lesce ni interesa s strani
upravnika Domplan in ostalih deležnikov.
Stran 1 od 4

-

Cesta za Verigo se še rešuje, v prvi fazi bo zgrajenih 13 javnih parkirišč. Če bo ugodna
jesen in ne bo postopkovnih zapletov, se bo gradnja začela še letos.
Predsednica je glede spremembe organizacije budnice govorila s Pihalnim orkestrom, ki
bo o tem razmislil. Doslej so bile namreč 2 vasi KS iz te prireditve izločene.
Namesto odpovedanih kulturnih prireditev je KS šla v nakup računalnikov kot pomoč
učencem OŠ F.S:Finžgarja Lesce, kot pripomoček pri šolanju na daljavo.
Na pobudo Civilna iniciative glede varnosti v prometu so bili na Finžgarjevi cesti zgrajeni
dvignjeni prehodi za pešce, kar posledično pomeni večjo varnost pešcev.
Lučke, ki opozarjajo voznike na prehod pri šoli ponovno ne delajo, pri Tušu pa sedaj
delujejo OK.
Nagrajenca KS sta bila objavljena v Deželnih novicah, nagrada jima bo izročena naslednje
leto.
Glede omejitve parkiranja pred Restavracijo Center se pozove Občino.
Glede razdelilnika porabe sredstev za zimsko in letno vzdrževanje cest na Komunali
Radovljica ni posluha.
Glede Šušteršičeve vile se Občina ne bo vmešavala, ker gre za zasebno lastnino.
Glede zmanjšanja moči varovalk na Družbenem centru je bilo ugotovljeno, da je tako, kot
je, OK.
Glede namestitve odštevalnega števca za vodo vezno na NK Lesce je bilo ugotovljeno,
da investicija ni smiselna.
Ekološki otok na Studenčicah je urejen.
KS Lesce je kupil čelade za ob gasilski društvi, kot zahvalo za pomoč v času pandemije.
Del arhiva je urejen.
Znak »vi vozite« v Hrašah je bil poškodovan, zato bo potrebno popravilo – ocenjen znesek
popravila je 500 EUR. SE ODOBRI
V oktobru se bo pričela nadgradnja železniške proge Podnart – Lesce. Ob tem bodo
popravili tudi nadvoz nad železniško progo v Lescah na cesti AC – Bled.

Sklep 78/12/R/20
Svet KS Lesce se seznani s pregledom rešenih nerešenih sklepov predhodnih sej.
4. FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE 1. 1. – 31. 8. 2020
Predsednica Tatjana Justin je podala poročilo o finančnem poslovanju za obdobje 1. 1. do 31. 8.
2020.
-

Opozorila je na izpad dohodka iz naslova najemnin v znesku okoli 12.000 EUR. KS Lesce
ima za okoli 4.000 EUR odprtih terjatev, katerih del še ni zapadel v plačilo.

Sklep 79/12/R/10
Svet KS Lesce se seznani z finančnim poročilom za obdobje 1.1. do 31. 8. 2020.
5. NAJEMNINE OD SEPTEMBRA 2020 DALJE
Zaradi epidemije COVID-19 so bili vsi najemniki za čas razglašene epidemije v celoti ali delno za
določeno obdobje (odvisno od dejavnosti) oproščeni plačila najemnin. Restavracija Center je bila
s sklepom prejšnje seje do konca avgusta oproščena polovice najemne. Z glasovanjem (6 ZA, 3
vzdržani) se od septembra dalje tudi Restavraciji Center zaračunava polno najemnino.
Sklep 80/12/R/20
Svet KS se seznani in potrjuje, da se od septembra dalje vse najemnine zaračunavajo
skladno s sklenjenimi pogodbami.
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6. OSNUTEK PRORAČUNA 2021, 2022 IN NAČRT DELA 2021, 2022
Predsednica je svetnike in svetnice seznanila s predlogom proračuna in predlogom načrta dela
za naslednji dve leti. Zadržkov do predlogov, ni bilo. Svet se tudi strinja s predlogom, da se del
investicij v realizacijo prenese na Občino, saj tako določeni zahtevnejši projekti lažje stečejo, saj
je zagotovljeno sofinanciranje in nadzor s strani OR. Predsednica je še izpostavila, da je bila na
OR s strani KS Lesce zahtevano, da se v občinski proračun umesti naslednje investicije: Cesta
za Verigo, Železniška ulica, pločnik skozi Hlebce.
Sklep 81/12/R/20
Svet KS se seznani in potrjuje proračuna in načrta dela.
Svet KS vztraja in o navedenem obvesti Občino Radovljica , da se v osnutek proračuna
Občine Radovljica za leto 2021 in 2022 dodajo naslednje investicije:
rekonstrukcija ceste za Verigo
rekonstrukcija Železniške ulice vključno s kanalizacijo
nadaljevanje pešpoti Hlebce – Begunje
odkup in ureditev cca 80 m cestišča Hraše – Studenčice
7. PRIŽIG LUČK Z MIKLAVŽEVIM KONCERTOM
KS Lesce bo v soboto, 5. 12. ob 18.00 uri organizirala Prižig lučk z Miklavževim koncertom, ki naj
bi postal tradicionalen. Sama prireditev je pogojena s takratno situacijo, kljub vsemu pa je
potrebno začeti s postopki organizacije.
Prireditev bo predvidoma locirana na Železniški ulici in na parkirišču nasproti železniške postaje.
V dogodek se vključi tudi Pihalni orkester Lesce. Na Miklavževem koncertu bo nastopil ansambel
Veseli Begunjčani.
Lokalni gostinci bodo na stojnicah lahko ponujali jedi, primerne predprazničnemu času. Najem
stojnic bo brezplačen. Organizira se okrasitev novoletnih smrek, k sodelovanju se povabi Vrtec
Lesce, OŠ F.S.F.Lesce, ter društva.
Dodatno se bogato okrasi železniška ulica z novoletnimi lučkami, zato Svet potrjuje predviden
strošek okrasitve, ki smo ga sprejeli v načrtu za leto 2020.
Glede organizacije samega dogodka se razdelijo sledeče naloge s pomočjo vseh svetnikov:
- preveri se možnost zaprtja železniške ulice – T. Justin
- dogovor z ansamblom – Š. Globočnik
- Pihalni orkester Lesce, Miklavž – T. Justin
- Predlog decembrskih prazničnih jedi na stojnicah – M. Gluščič
- Dogovor glede strojnic JZTKR – T. Justin
- Prijava dogodka – B. Brelih

Sklep 82/12/R/20
Svet KS se seznani z načrtom o organizaciji dogodka. Glede točne organizacije in
podrobnostih se odločimo na prihodnji seji.
8. RAZNO
- Predsednica je poročala o dveh sestankih pri županu. Govora je bilo predvsem o zadevah,
obravnavanih v točki 3. Deloma se rešujejo, deloma pa bo na realizacijo treba še počakati. Župan
je izpostavil idejo o izgradnji otroškega igrišča na Plani, vendar KS Lesce meni, da je dodatno
otroško igrišče bolj nujno na kaki drugi lokaciji na območju KS Lesce, hkrati pa je bil izpostavljen
problem vzdrževanja.
- KS Lesce je pridobila predračun za strokovno sanacijo poškodovanih vej hrasta in bukve pred
Družbenim centrom. Odobri se sanacija in stroški predračuna.
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- KS Lesce je pridobila predračun za instalacijo fotovoltaične elektrarne na strehi Družbenega
centra. V prvi fazi se odobri strokovni ogled na terenu, potem se bo odločalo naprej.
- KS Lesce je organizirala prvo izmed več izobraževalnih srečanj v Družbenem centru. Obisk je
bil zelo slab, zato predsednica apelira na svetnice in svetnike, da so tovrstnih dogodkov udeležijo,
če je le mogoče.
- KS Lesce je prejela pritožbo zoper upravljanje s pokopališčem. Najemnika grobne parcele,
zakonca Mohorič iz Nove vasi sta se namreč pritožila glede ureditve pokopališča, kjer sta
izpostavila deloma posušeno živo mejo ob družinskem grobu, ki sta jo ob ustnem dovoljenju
nekdanje predsednika KS Mezeta zasadila sama. Sumita, da je do poškodovanja žive meje prišlo
nalašč. KS Lesce ugotavlja, da je do sušenja žive meje prišlo zaradi večletnega zimskega soljenja
poti, ki je v neposredni bližini omenjenega groba in zelo slabe prsti. Ker je omenjena živa meja
izven grobne parcele, posegi najemnikov grobnih parcel niso dovoljeni. KS Lesce je dala
odstraniti poškodovano živo mejo in območje sanirala z nasutjem enakega peska, kot je drugod
na pokopališču. S tem je zagotovila enotnost parkovne ureditve pokopališča.
Sklep 83/12/R/20
Svet KS se seznani s posredovanimi informacijami in nameravanimi rešitvami.

Zapisal:
Matjaž Geršič

Tatjana Justin,
predsednica Sveta KS Lesce
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