Krajevna skupnost Lesce

ZAPISNIK
14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Lesce, ki je bila
v četrtek, 10. 12. 2020 ob 18. uri
virtualno, preko aplikacije Teams

Prisotni: Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Matjaž Planinšek, Miha Gluščič, Rudolf
Carotta, Špela Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica Demšar, Bojan Kristan
Opravičeno odsotni: 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 14. seje
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje
3. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej
4. Finančno poročilo na dan 3. 12. 2020
5. Pregled realiziranih del in investicij v letu 2020
6. Participativni proračun in proračun Občine Radovljica 2021, 2022
7. Inventura
8. Razno
a. Ponudba samooskrba z električno energijo
b. Poročilo o izdaji knjige 900 let prve pisne omembe Lesce
c. Okvirna časovnica sej Sveta KS Lesce v letu 2021

Sklep 94/14/R/20
Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli dnevni red.
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje
Dodatnih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je zapisnik 13. seje potrjen.
Sklep 95/14/R/20
Svet KS Lesce soglasno potrjuje zapisnik 13. redne seje Sveta z dne, 14. 10. 2020
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3. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej
- Cesta za Verigo
- Problematika prometa Rodine – Hraše – Lesce
- Cesta Hlebce - Begunje
- Zamenjava azbestnih cevi
- Kataster grobov
- Knjiga ob 900-letnici Lesc
- Elaborat prometne ureditve v Hrašah in Studenčicah
- Prometna varnost v Lescah – civilna iniciativa – zadeva je delno rešena
- Stebrički pred Lincerjem – v delu
- Potok Blatnica – del potoka očiščen, del še ne – ponoven poziv na Vodnogospodarsko
skupnost
- Služnost pri Prešernu – urejevanje služnosti ni smiselno
- razdelilnik stroškov zimske in letne službe po KS-ih - ni rešitve
- Šuštaršičeva vila – zasebna lastnina, nekaj sanacije proti golobom
- prvomajska budnica – pobuda da gre skozi vasi – pogovori še niso stekli
- arhiv je delno urejen
- Jama pri vrtcu – sanirano
- Ponikovalnica cesta na Lipce – spodaj so vodi in se jo ne more naredit – ali dvignit
cesto (za 30 cm) ali pa se asfalt pofreza in namesti lovilna mreža – sanacija pomladi
- Predračun za okna na celotni lokaciji Družbenega centa ? – do 15.januarja naj bi bili
pridobljeni vsi predračuni. Ker je izolacija Centra smiselno, da se istočasno pridobi tudi
predračune za izolacijo. Vse navedeno se potem obravnava na seji, ki je predvidena v
januarju.
Sklep 96/14/R/20
Svet KS Lesce se seznani s pregledom rešenih in nerešenih sklepov predhodnih sej.

4. Finančno poročilo na dan 3. 12.2020
Predsednica Tatjana Justin je podala poročilo o finančnem stanju na dan 3.12. 2020. Prenosa
na naslednje leto bo okrog 10.000 eur. Letošnje investicije so razvidne iz preglednice v gradivu
za sejo.
Odprtih terjatev je za okoli 10.000 eur. Težava so naplačniki grobnin. Najprej bo vsem
dolžnikom poslan dopis, v nadaljevanju opomini, pred prvim novembrom pa bodo redarska
obvestila nalepljena na spomenike.
Eden od svetnikov je opozoril na reklamno tablo za Brinco na Prešernovi hiši – reklama in
ogledalo sta zavedena v zemljiški knjigi, se pa navedeno delno kompenzira kot storitev s
potrebami KS.
Sklep 97/14/R/20
Svet KS Se seznani s finančnim poročilom, odprtimi postavkami in predvidenimi stoški do
konca leta
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5. Pregled realiziranih del in investicij v letu 2020
Pregled letošnjih projektov in investicij je priloga zapisnika. Okviren znesek realiziranih del je
75.000,00 eur.
Predsednica je poročala o dobrem obisku na novi spletni strani.
V prihodnjem letu bo treba investirati v otroško igrišče (cca 3000 eur) in dodatno okrasitev za
novo leto.
Franci Kapus sprašuje glede števila IR panelov v vežicah – vseh skupaj je 11. Zastavlja se tudi
vprašanje izolacije stavbe – izolacija ni smiselna.
Spomladi se bodo na poslovilnih vežicah demontirala lesena drsna polkna in uredila nova drsna
vrata. .
Predsednica se vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri projektih in investicijah zahvali. Pripravila bo
tudi poročilo z novoletnim voščilom za dežene novice, ki izidejo konec leta.
Sklep 98/14/R/20
Svet KS se seznani z realiziranimi investicijami in izvedenimi deli v letu 2020.

6. Participativni proračun in Proračun Občine Radovljica 2021 in 2022
Predsednica pojasni, da je že na Odboru KS v novembru podala pripombe glede proračuna
(ceste Lesce-Begunje, cesta za Verigo in odkupa ceste Hraše-Studenčice ter Železniške ulice,
ter načrtovani gradnji kolesarske steze do krožišča z Boštjanovo ulico kar je ob obstoječem
stanju ceste za Verigo nesmiselno in neprimerno. Župan je na odboru krajevnih skupnosti
poročal da je postopek razlastninjenja zaradi pritožbe vrnjen na prvo stopnjo.
Kljub vsem pripombam je cesta za Verigo izpadla iz proračuna za leto 2021 in 2022.
Predsednica je na današnji dan na Odboru KS ponovno izpostavila problematiko ceste za
Verigo, saj je bilo v javni razpravi glede tega 6 ugovorov. Kljub temu so za cesto za Verigo večja
proračunska sredstva namenjena šele v leti 2024 in 2025, zahteva KS Lesce pa je, da se
zadeva reši do konca leta 2022. KS Lesce je prosila za sestanek pri županu, a je bil le ta
zavrnjen. Občini Radovljica očitno ni mar za Lesce, zato predsednica KS Lesce ni podprla
proračuna.
Na vprašanje svetnika koliko parkirišč je predvidenih za cesto za Verigo, je pojasnjeno, da gre
za javna parkirišča, ne za zasebna, narejenih bo okrog 13 - 15 parkirišč, namenjenih je
162.5000.000 eur.
Na sam izbor glede projektov Za moj kraj, ki se nanašajo na participativni proračun Krajevne
skupnosti nimajo nobenega vpliva. Pri pregledu izbranih projektov je ugotovljeno, da je za
območje 2 Lesce potrjenih manj projektov, kot je namenjenih sredstev.
Tudi pri nekaterih investicijah je jasno, da želi občina prevaliti financiranje iz občinskega na
participativni proračun ( na primer pokriti kozolec, ki bi bil sicer financiran iz evropskih sredstev.
Pri turistični točki, ki je bila izglasovana je problem, ker je v stavbi Slovenskih železnic in se
nanaša na širše zaledje, ne le na Lesce. Predsednica z Občino Radovljica preveri glede
sredstev, ki so ostala v participativnem proračunu neporabljena in sicer v višini 11.060,00
eur. Izvajanje vseh projektov bo potekalo preko javnih razpisov.
Sklep 99/14/R/20
Svet KS Lesce se seznani z dejstvi vezanimi na splošni in participativni proračun za leti
2021 in 2022.
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7. Inventura
Imenovana je bila inventurna komisija, najeli bomo skener za popis, inventarizacija novih OS in
odpis je razviden iz priloge, ki je priloga zapisnika. Računalnike, ki so v OŠ, bo popisala šola.
Sklep 100/14/R/20
Svet KS odobrava stroške najema digitalnega čitalca za izvedbo popisa inventure v višini
do 100,00 eur. Sredstva, ki niso več v uporabi se odpišejo, nova pa se oštevilčijo in vnesejo
v seznam osnovnih sredstev. Oba seznama sta priloga zapisnika. Popis inventure mora
biti izveden najkasneje do 31. 1. 2021.

8. Razno
a. Ponudba GEN-i samooskrba z električno energijo
Glede fotovoltaične elektrarne je pridobljen predračun.
Zaradi dodatnih investicij, kot so menjava oken in izolacije stropov in celega Centra se o
navedem, kot tudi o vrstnem redu investicij odločimo na seji v januarju, predvsem je
potrebno preveriti morebitno odpirane strehe zaradi izolacije stropov.
- Pridobi se tudi predračun za izdelavo steze za PUMPTRACK – predvidena lokacija je pri
otroškem igrišču pod radioamatersko anteno – izražen je zadržek zaradi problematike
parkiranja
- Knjiga ob 900 obletnici omembe Lesc v pisnih virih je bila poslana v oblikovanje. Z donacijami
se je zbralo okrog 5000 eur. Predvideva se, da se bo nekaj knjig podarilo, sicer pa bo cena 10
eur. Ob izidu knjige pa se organizira tudi javna predstavitev.
- Vzpostavila se je civilna iniciativa glede prometa skozi Hraše – podpisi za rešitev prometne
problematike bodisi s hitrostnimi ovirami , bodisi na kak drug način je bila poslana tudi na
občino. Pokazala se je težava pri komunikaciji med vaščani in KS, saj je svetnik, pristojen za
Hraše za vse skupaj izvedel zadnji. Zaradi povečanega prometa na relaciji Rodine-Lesce in
visokih hitrosti Svet KS Lesce pozove Občino Radovljica za takojšnjo pripravo elaborata
prometne strategije in rešitev navedenega problema.
- Glede pobude na Studenčicah je večinsko mnenje proti hitrostnim oviram
- S strani PGD Lesce smo prejeli prošnjo za možnost pomoči ob nakupu novega vozila.
Sklep 101/14/R/20
Svet KS soglaša s pomočjo PGD Lesce v višini 500,00 eur.

- Zaradi večjih količin smeti predvsem na nekaterih ekoloških otokih (predvsem pri vrtcu, na
Finžgarjevi, pri Mercatorju) KS Lesce pozove Komunalo Radovljica in Občino Radovljica k
pogostejšemu praznjenju teh kontejnerjev in čiščenju površin na celotnem območju krajevne
skupnosti. .
- -Ob zadnjem sneženju se je pokazalo, da v Hrašah pločniki sploh niso očiščeni, v Lescah na
Alpski pa so domačini na cesto metali sneg.
- Problematika parkiranih dostavnih vozil se je izpred blokov prestavila pred center. Tajnik KS je
lastnika opozoril.
- Na železniški postaji je bila postavljena nova kolesarnica.
- Člani Sveta se seznanijo z okvirno časovnico sej Sveta KS Lesce za leto 2021.
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Zap.št. seje
15. redna seja
16. redna seja
17. redna seja
18. redna seja
19. redna seja
20. redna seja

21. redna seja
-

Datum seje
sreda, 20. 1. 2020
sreda, 17. 3. 2020
sreda, 12. 5. 2020
sreda, 16. 6. 2020
sreda, 22. 9. 2020
sreda, 13. 10. ali 10. 11.
2020
(odvisno od datuma
seje Občinskega sveta)
sreda, 8.12. 2020

Predsednica se zahvaljuje Matjažu Planinšku za posnetek in montažo filma o prižigu lučk
z Miklavževim nagovorom.

Zapisal:
Matjaž Geršič

Tatjana Justin,
predsednica KS Lesce

Priloga (dostopne so v tajništvu KS-ja):
- Seznam realiziranih del v letu 2020
- Seznam osnovnih sredstev za odpis
- Seznam novih osnovnih sredstev
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