Krajevna skupnost Lesce

ZAPISNIK
16. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Lesce, ki je bila
v sredo, 17. 3. 2021 ob 18. uri
preko aplikacije Teams
Prisotni: Boštjan Mulej, , Franci Kapus, Matjaž Geršič, Matjaž Planinšek, Miha
Gluščič, Rudi Carotta, Tatjana Justin, Zlatica Demšar
Opravičeno odsotni: Bojan Kristan, Nataša Muhovec, Špela Globočnik
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dnevni red:
Potrditev zapisnika 16. redne seje
Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej
Potrditev zaključnega računa in finančno poročilo za 1.1. – 15. 3. 2021
Najemnina Restavracija Center
Investicije 2021
Razno
a. Krajevne novice
b. Predlog postavitev hitrostne ovire Studenčice

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje
Ker pripomb ni bilo, je zapisnik potrjen
Sklep 109/16/R/21
Svetnice in svetniki KS Lesce so soglasno potrdili zapisnik 15. redne seje Sveta z dne,
20. 1. 2021
2. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej
-

-

Cesta za Verigo ostaja nerešen problem. Zaradi izgradnje kolesarske povezave iz smeri
Radovljica, do križišča za Kropo poteka ves obvoz skozi Lesce in naprej po Cesti za
Verigo, ki je neprimerna in nevarna, prav tukaj pa poteka tudi šolska pot. Z enim od
služnostnih upravičencev je bil opravljen tudi razgovor, o možnosti srečanja in dogovora
z lokalno skupnostjo in občino, vendar navedeno zaenkrat ni bilo realizirano.
Ponovno je potrebno apelirati na občino, da problem Cesta za Verigo obravnava
prednostno, in sanacijo da v rebalans proračuna, katera je sedaj predvidena šele čez
2 leti.
Stebrički pred Lincerjem – s strani OR je izdana odločba, čaka se samo še izvedba
Potok Blatnica – del potoka očiščen, del še ne – ponoven poziv na Vodnogospodarsko
skupnost.

Alpska cesta 58, 4248 Lesce; tel.: 04/53-18-339, fax 05 91 60 959; E-mail: info@lesce.si;
transakcijski račun: 01302-6450842536, davčna številka 89822412; predsednica Sveta KS: Tatjana Justin
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Izvedba prvomajske budnice bo odvisna od situacije, predvidevamo, da bo zaradi
preventivnih ukrepov izvedba enaka kot v preteklem letu z gasilskimi vozili.
Arhiv še ni dokončan in se ureja postopoma.
S strani Občine Radovljica smo prejeli elaborat za Hraše, žal za Studenčice še ne, zato
pozovemo Občino Radovljica, da elaborat pripravi tudi za Studenčice.
Elaborat, ki je vezan na Hraše je ustrezen, z izjemo ukrepa umiritve hitrosti iz smeri Rodin,
ki je izostal. Pričakuje se ekvivalenten ukrep kot na vstopu v vas iz smeri Lesc. Občino
se pozove, naj predlagane rešitve v najkrajšem možnem času izvede.
Iz naslova participativnega proračuna tečejo priprave za izvedbo umiritve prometa na
križišču Dežmanove in Hraške ulice – predračun znaša okrog 13.000 eur.
Participativni proračun – za Lesce je bilo nerazdeljenih 11.060,00 eur – občinska komisija
bo odločila kako naprej. Iz navedenega naslova že tečejo priprave tečejo priprave za
izvedbo umiritve prometa na križišču Dežmanove in Hraške ulice – predračun znaša okrog
13.000,00 eur. Ker je bila višina postavitve znaka v predlogu ocenjena na 6.100,00 eur,
ostane neporabljenih sredstev samo še približno 4.200,00 eur.
Pluženje ob zadnjem sneženju je bilo ustrezno, zato pohvale komunali.
Na nekaterih odsekih posameznih ulic, je potrebno pridobiti soglasja za prenos
lastništev na občino, iz razloga, da je lažje upravljanje. Ob tem s strani občine pomaga
D. Skumavec.
Ugotavljanje delitve stroškov ogrevanja je v teku, čaka se na dobavo novega kalorimetra.
Skladno z zakonodajo je bil izveden pregled plinskih instalacij – pridobljen je bil certifikat
za 5 let.
Predsednica je izrazila nezadovoljstvo glede neudeležbe na posvetih glede sprememb
OPPN-jev. Velik izziv je dejstvo, da obstaja možnost, da bi se podjetja zaradi nemožnosti
širitev začela seliti iz občine.
Ob kulturnem prazniku je KS v sodelovanju z OŠ Lesce in nekaterimi posamezniki pripravil
virtualno prireditev. Zahvala gre Špeli Globočnik za organizacijo in Martinu Gluščiču, ki
je pripravil sladico.

Sklep 110/16/R/21
Svetnice in svetniki KS Lesce se seznanjajo z nekaterimi nerešenimi sklepi in drugimi
preteklimi aktivnostmi.
3. Potrditev zaključnega računa in finančno poročilo za 1.1. – 15. 3. 2021
Predsednica je podala poročilo o finančnem stanju. Del sredstev na računu, ki je bil zbran z
donacijami je rezerviran za tisk knjige 900 let od prve omembe Lesce.
Zapadle terjatve so večinoma vezane na pokopališče, v tem tednu bodo za zapadle terjatve
poslani tudi opomini.
Zaradi situacije COVID-19, in posledično zmanjšanja najemnin, kar je razvidno iz sklepov
preteklih sej je izpad prihodkov iz naslova najemnin dokaj visok, kar je tudi razlog, da v letu 2020
nismo imeli prihrankov, v leto 2021 pa smo prenesli presežek iz preteklih let.
Svet KS se je seznanil tudi z zaključnim računom in poslovnim poročilom, ki sta priloga zapisnika.
Zapadle terjatve so večinoma vezane na pokopališče, zato se v tem tednu vsem neplačnikom
pošljejo opomini.
Zaradi situacije COVID-19, in posledično zmanjšanja najemnin, kar je razvidno iz sklepov
preteklih sej je izpad prihodkov iz naslova najemnin dokaj visok.
Glede energentov je prišlo do spremembe pri dobaviteljih, iz razloga, da so dobavitelji poenoteni
v okviru Občine Radovljica.

Sklep 111/16/R/21
Svet KS se seznani s finančnim poročilom in potrjuje zaključni račun, ter poslovno
poročilo Krajevne skupnosti Lesce za leto 2020.
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4. Najemnina Restavracija Center
Zaradi podaljšanja epidemije do sredine aprila, pretekli sklep glede najemnine in plačila stroškov
ostaja nespremenjen. Ob morebitnih spremembah vezano na glede virusa bomo o tem ponovno
odločali.
Sklep 112/16/R/21
Svetnice in svetniki KS Lesce se seznanjajo s stanjem podaljšane epidemije in potrjujejo
podaljšanje ukrepa glede najemnine in plačila stroškov do konca aprila 2021.
5. Investicije 2021
Za leto 2021 smo načrtovali več investicij, ki pa jih zaradi negotovih razmer ne bo mogoče izvesti.
Predlagan prednosti vrstni red investicij je sledeč:
1. Fotovoltaična elektrarna – ko pridobimo še en predračun, predvidoma v roku 14 dni, bomo
pričeli z izvedbo investicije.
2. Menjava skodel na pokopališkem zidu (cca 6.000 eur)
3. Kolesarski poligon (pumptrack) – OR je začela z izgradnjo tega poligona v Radovljici polovico bo sofinancirano iz občinskega proračuna, stal bo 67.000 eur.
Predviden strošek načrtovanega kolesarskega poligona v Lescah je do 45.000 eur.
Izgradnja je izključno iz lastnih sredstev in že obljubljenih sponzorskih sredstev.
Lokacija, kjer bi ga postavili v Lescah, je rezervirana za kulturno dvorano, zato je
najverjetnejša možna rešitev postavitev montažnega poligona. Zastavlja se dvoje
vprašanj – ali bo vožnja po takšnem poligonu povzročala veliko hrupa, kar bo moteče za
goste na terasi restavracije, ter kako bo s parkirišči.
Vodja projekta je Matjaž Planinšek, ki po potrebi k sodelovanju povabi še ostale
člane.

Glede na situacijo kakršna je zaradi izpada prihodkov se spodaj investiciji menjava oken
in izolacija fasade prestavi konec leta ali v leto 2022, oziroma se prilagodi takratni situaciji.
Z občino je dogovorjeno, da se iz sredstev infrastrukture financira sanacija pločnika na
Dežmanovi ulici. Izvedbo nadzoruje B. Brelih.
Sklep 113/16/R/21
Svet KS potrjuje načrt investicij.
6. Razno
a. Krajevne novice
Krajani in krajanke KS Lesce so zelo slabo obveščeni o delovanju KS, njenih pristojnostih,
predvsem pa tekočih izzivih, s katerimi se v delovanju KS srečujemo. Vse navedeno bomo opisali
v krajevnih novicah, ki bodo izšle konec marca in jih bodo prejela vsa gospodinjstva na območju
krajevne skupnosti.

Sklep 114/16/R/21
Svet KS podpira izdajo krajevnih novic in potrjuje strošek oblikovanja in izdaje.
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b. Predlog postavitev hitrostne ovire Studenčice
S strani nekaterih krajanov Studenčic smo prejeli predlog za postavitev hitrostne ovire na cesti
proti nekdanji magistralni cesti.

Sklep 115/16/R/21
Svet KS se je seznanil s pobudo krajanov Studenčic za postavitev hitrostne ovire
na javni poti z oznako JP 848951. Postavitev hitrostne ovire Svet ne podpira, saj
smatra, da cestišče s prometom ni tako obremenjeno kot v naseljih Hraše in
Hlebce. S strani KS, bo pristojnim službam Občine Radovljica posredovan
zahtevek za postavitev znakov za omejitev hitrosti.
c. Podvoz Teksas
Cesta skozi podvoz pri Teksasu je zelo dotrajana. B.Brelih se dogovori s Komunalo, o
možnostih nasutja udarnih jam.
d. Knjiga ob 900-letnici omembe Lesc v pisnih virih je končana, tisk je
predviden v mesecu marcu. Predstavitev bo organizirana, ko bodo razmere to
dopuščale.
e. Vodstvo tovarne Veriga KF je vodstvu KS Lesce predstavilo namero o selitvi
proizvodnje na lokacijo PC Dolina – jug.

Sklep 116/16/R/21
Svet KS sprejema informacijo o namerah investitorja Veriga KF na lokaciji PC
Lesce Dolina Jug. Predlaga, da se ideja kakovostno preveri in pridobi
informacije s sedaj veljavnim lokacijskim načrtom, pri čemer naj se teži k
celoviti urbanistični ureditvi celotne PC Lesce Dolina Jug.
f.

KS Lesce je prejela dopis odvetniške družbe Čeferin v zadevi Torkar –
Horvat.

Svet se seznani z dopisom odvetniške družbe in ugotavlja, da Svet KS ni pristojen za dajanje
informacij glede zasebne lastnine in stanja na zasebnih zemljiščih, zato sprejeme naslednji

Sklep 117/16/R/21
Parkirišče na območju Alpske ceste 58, kjer je otroški vrtec in restavracija, je za
parkiranje tovornjakov oziroma vlačilcev absolutno neprimerno, predvsem iz
vidika varnosti. O navedenem sklepu se obvesti tudi odvetniško družbo.
h. S strani prebivalcev Dežmanove je prišla pobuda o izgradnji krožišča pri šoli
ter omejitvi hitrosti na 30 km/h.
S strani prebivalcev Dežmanove ulice smo preko elektronske pošte prejeli pobudo o izgradnji
krožišča in omejitvi hitrosti na 30 km/h.

Glede na načrtovano gradnjo kolesarske povezave Lesce – Jesenice, je smiselno, da se
navedeno obravnava kot celota. Za umirjanje in varnost pešcev pa bo poskrbljeno za nov
sistem osvetlitve in opozarjanja voznikov na pešce.
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Sklep 118/16/R/21
Svet KS se seznani s pobudo stanovalcev Dežmanove ulice. Glede na načrtovano
gradnjo kolesarske povezave Lesce – Bled – Jesenice, smatramo, da je smiselno,
navedeno obravnavati celostno. Iz participativnega proračuna bo na lokaciji
Dežmanove ulice in Hraške ceste postavljen osvetljen znak za prehod za pešce, ki
samodejno zaznava gibanje pešcev in opozarja voznike s pomočjo led utripajočih
luči.
i.

Onesnaževanje okolja in problem smeti v Lescah

Prejeli smo pobudo krajanke glede onesnaževanje okolja v Lescah, katero absolutno
podpiramo, zato se pozove komunalo in pristojne na občini, o pogostejšem pobiranju
smeti in pogostejšem čiščenju ekoloških otokov, predvsem na območju Lesc.
j.

Pobuda za prestavitev rimskega spomenika v Lesce

Sklep 119/16/R/21
Svet KS soglaša s pobudo, potrjuje morebitne stroške in pooblašča Matjaža Geršiča, da
uredi vse potrebno glede prestavitve.
k. Prišla je pobuda za ureditev poti do sotočja, v projekt vključimo še TD Lesce –
pobudo s strani KS Lesce vodi Matjaž Geršič.
l.

Za izgradnjo otroškega igrišča v Studenčicah, ki je bil dan tudi kot projektni
predlog participativnega proračuna, nastaja problem sprememba namembnosti
zemljišča. B. Brelih z OR preveri kaj se, da narediti in kakšne so možnosti.

m. Na Studenčicah je voznik s traktorjem uničil ograjo na mostu čez Blatnico.
Stroške popravila bo krila zavarovalnica.
n. Matjaž Planinšek predlaga postavitev električnih polnilnic za električna
kolesa. Cena ene polnilnice je 4.000 eur. Za poizvedbo glede projekta in
interesa je zadolžen Matjaž Planinšek.
Sklep 120/16/R/21
Svetnice in svetniki KS Lesce se seznanjajo s pobudami krajank in krajanov in potrjujejo
izvedbo predlaganih rešitev kot jih predlaga Svet KS Lesce.
Seja je bila zaključena ob 19.40.
Priloga:
-

Zaključni račun s poslovnim poročilom o delu Sveta KS Lesce za leto 2020

Zapisal:
Matjaž Geršič

Tatjana Justin,
predsednica Sveta KS Lesce
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