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Lesce, 20. 2. 2021  

 
Št.: 3-2021 
 
 
OBČINA RADOVLJICA  
Gorenjska cesta 19  
4240 Radovljica  
 
 
Predmet:  Poslovno poročilo o delu KS Lesce za leto 2020    
 
Svet Krajevne skupnosti Lesce je v letu 2020 deloval v naslednji sestavi:  
 
predsednica   Tatjana Justin  
ostali člani Sveta  Matjaž Geršič, Bojan Kristan, Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž  

Planinšek, Miha Gluščič, Nataša Muhovec, Rudolf Carotta.  
Špela Globočnik, Zlatica Demšar  

 
 
Svet KS Lesce se je v letu 2020 sestal na 5 rednih sejah in 2 dopisnih sejah, na katerih je 
podrobneje obravnaval tekočo problematiko, investicije v KS, rebalans proračuna, in proračun za 
leto 2021, 2022. Na eni izmed dopisnih sej je Svet  potrjeval tri investicije in ukrepe vezane na 
pandemijo COVID-19 zaradi preprečevanja  širjenja epidemije. Na drugi dopisni seji pa je 
obravnaval problem Šuštaršičeve vile (Stare Pošte) v Lescah.  
 

Dolgoročni cilji KS Lesce: 
KS Lesce načrtuje aktivneje spremljati prostorsko razvojne usmeritve  KS Lesce in načrtovane 
posege gradenj na svojem področju. 
 
Ugotavlja se, da so bili sklepi in naloge dogovorjene v letu 2020 uspešno realizirane, nekaj 
nerealiziranih pa se prenese v leto 2021.  
 
Žal je bilo leto 2020 zaznamovano s pandemijo COVID-19. V ukrepe vezane na pomoč in 
obveščanje krajanov je bila intenzivno vključena tudi krajevna skupnost.  
 
Namesto praznovanja ob krajevnem prazniku smo Osnovni šoli F.S. Finžgarja Lesce pomagali z 
nakupom 12 računalnikov in s tem omogočili učencem šolanje na daljavo.  
 
Iz razloga preprečevanja širjenja okužb smo poleg krajevnega praznika, prižig lučk v decembru 
organizirali virtualno. 
  
Iz razloga veljavnih ukrepov vezanih na epidemijo je bil velik izpad prihodkov iz naslova najemnin. 
Kljub temu pa smo s sredstvi, ki smo jih prenesli iz leta 2019, uspeli realizirati nekaj velikih 
projektov: v veliki sejni sobi smo vgradili nove omare, prepleskali fasado in prebarvali opaž na 
družbenem centru, postavili novo spletno stran, obnovili in zamenjali kuhinjo v mrliških vežicah, 
dokupili novoletno okrasitev, največji zalogaj pa je bil pločnik na Finžgarjevi cesti.  
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Kljub izpadu prihodkov je Svet krajevne skupnosti gospodaril racionalno, gospodarno, skladno s 
predpisi in učinkovito, kar dokazuje tudi dejstvo, da je poslovanje leta 2020 zaključeno s 
presežkom, ter poleg načrtovanih sredstev za investicije so bila porabljena tudi lastna sredstva.  
 
Ocena notranjega nadzora javnih financ:  
V letu 2020 v KS Lesce ni bilo  notranjega in  zunanjega nadzora javnih financ.  
 
Tabela  prihodkov in odhodkov KS Lesce:  
 

A Prenos iz leta 2019 39.583,76 € 

 PRIHODKI Občina - Delovanje 19.191,62 € 

  Občina - Investicije 25.435,94 € 

  Občina - Kulturni dom 10.989,42 € 

  KS Lesce - Pokopališče 21.974,22 € 

  KS Lesce - Najemnine 26.831,31 € 

  KS Lesce - Ostalo 575,37 € 

  Občina - Otroško igrišče 11.529,56 € 

  KS Lesce - Donacije 4.120,00 € 

B SKUPAJ PRIHODKI 120.647,44 € 

 ODHODKI Občina - Delovanje 19.191,62 € 

  KS Lesce - Delovanje 19.447,64 € 

  Občina - Komunalne ceste in objekti 25.435,94 € 

  KS Lesce - Investicije 13.191,34 € 

  KS Lesce - Pokopališče 20.133,02 € 

  Občina - Kulturni dom 10.989,42 € 

  KS Lesce - Kulturni dom 400,79 € 

  Občina - Otroško igrišče 11.529,56 € 

  KS Lesce - Otroško igrišče 1.047,11 € 

C SKUPAJ ODHODKI 121.366,44 € 

 A+B-C Prenos v leto 2021 38.864,76 € 

 
 
 
 
         Tatjana Justin, 
        Predsednica Sveta KS Lesce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


