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ZAPISNIK 
 

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

v sredo, 16. 6. 2021 ob 18. uri 
v sejni sobi Krajevne skupnosti Lesce 

 
Prisotni: Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Miha Gluščič, Špela Globočnik, Tatjana 
Justin, Zlatica Demšar, Bojan Kristan (do 18.45), Rudi Carotta  
 
Opravičeno odsotni: Matjaž Planinšek, 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. Predlagala je, da se k dnevnem redu v 
točki 7. Razno doda točka a1. Predlog sprememb in dopolnitev OPPN LE06 -TNC 1 in 2 objekt C, 
ter dopolnjeni dnevni red dala na glasovanje  
 
Dnevni red:  
 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 18. seje  

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje  

3. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej  

4. Finančno poročilo za obdobje 14.5.-14.6.2021  

5. Krajevni praznik  

6. Najemnina Restavracija Center  

7. Razno  

    a 1. Predlog sprememb in dopolnitev OPPN LE06 -TNC 1 in 2 objekt C 

    a. Celostno poročilo projekt Pumptrack  
                b. Odgovor na pismo župana z dne 11. 5. – Svetu – predlog projektov  

  

  

Sklep 130/18/R/21  
Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli dopolnjen dnevni red.  

 
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje  
 
Ker dodatnih pripomb ni bilo, je zapisnik potrjen.  
 

Sklep 131/18//R/21  
Svet KS Lesce soglasno potrjuje zapisnik 17. redne seje Sveta z dne, 19. 5. 2021  
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3. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej  
 
- Cesta za Verigo – nič novega – v proračunu je 153.000 EUR. Špela Globočnik opozarja, da je v 
dokumentih občine jasno zapisano, da več sredstev ne sme biti, saj potekajo sodni postopki glede 
lastništva. Matjaž Geršič je opozoril, da so mnogi drugi projekti v proračunu brez da bi bilo jasno 
glede lastništva, pa to za OR ni problem.  
- Stebrički pred Lincerjem – sklep izdan, treba se bo odločiti za tip stebričkov (kovinski ali 
plastični). Boštjan Brelih v naslednjih dneh posreduje ponudbe Tatjani Justin.  

- Potok Blatnica – del potoka očiščen, del še ne – ponoven poziv na Vodnogospodarsko 
skupnost  

- Ponovni poziv na občino glede elaborata za Studenčice.  

- Glede izvede participativnih projektov nimamo informacij.  

- Občino se ponovno pozove glede elaborata za Hraše – KS je podala eno pripombo a nismo 
prejeli nobenega odziva niti ni jasna časovnica. Ponovno se pozove OR, o problemu 
preobremenjenosti cestišča in prekomernih hitrosti na relaciji Rodine – Hraše- Lesce in o 
možnosti postavitve cestnih ovir, oziroma začasni poostritvi kontrole nad hitrostjo.  

- Boštjan Brelih preveri na OR glede signalizacije na kolesarski stezi med Lescami in Bledom in 
vprašanja glede pešcev na tej poti.  
 

Sklep 132/18//R/21  
Svet KS Lesce se seznani s pregledom rešenih in nerešenih sklepov predhodnih sej.  

 
4. Finančno stanje  
 
Svet z KS Lesce je prejel preliminarno poročilo o nadzoru s strani OR. Nadzorniki so delo KS 
pohvalili in niso našli nobenih napak. Poročilo bo obravnaval in potrdil Občinski svet.  
Predsednica je podala poročilo o finančnem stanju za obdobje 14. 5.-14. 5.2021.  
Večino realnih IOP-jev je zaprtih, ostaja cca 480 EUR – občina nima kadra, da bi lahko izvedli 
izvršbo. Ponovno se pošlje opomine. Cca 9500 EUR še ni zapadlo (novi grobovi, sredstva OR). 
Položnice za grobnine se pošljejo konec junija. Boštjan Brelih pripravi naročilnico, Matjaž Geršič 
izvede postopek. Prodanih je bilo cca 60 knjig.  
Svetnica predlaga, da je smiselno, da se za natančnejši pregled prilivov in odlivov poslužujemo 
izpisov iz računovodstva in ne iz excela, zato, da so podatki natančni in ne bi bilo napak.  
 

Sklep 133/18//R/21  
Svet KS Lesce se seznani s finančnim poročilom na dan, 14. 6., odprtimi postavkami in 
preliminarnim poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja za leto 2020.  

 
5. Krajevni praznik  
 
Krajevni praznik je 11. julija – ker je ta dan referendum in bodo že v soboto prostori v KS in OŠ 
zaprti, bomo proslavo izvedli v petek, 9. julija ob 19.00 v avli O.Š. F. S. Finžgarja Lesce . Na 
proslavi se podeli priznanja za lansko in letošnje leto. Boštjan Brelih naroči tri plakete in tri šopke. 
Kulturni program pripravi Špela Globočnik. Nastopila bo folklorna skupina in vsaj ena glasbena 
skupina (WildArt ali/in Pevski zbor Triglav). Po prireditvi je manjša pogostitev. Ponudbo se pridobi 
iz Restavracije Center in gostinstva Pristavec.   
V okviru krajevnega praznika bo izvedeno več spremljajočih prireditev. Že 3. 7. bodo imeli turnir v 
balinanju upokojenci. Organiziran bo tudi mednarodni balinarski turnir, dogodek za otroke (sobota 
zvečer, 10. 7., na otroškem igrišču, nastopi Čupakabra – Tatjana se dogovori da bo to gratis, saj 
trenirajo v prostorih KS, Restavracija Center pripravi pogostitev), medgeneracijski pohod (stari 
starši in vnuki, sobota, 16. 7. dopoldan, animacijo pripravi KUD Kamot), turnir odbojke na mivki (v 
rekreacijskem parku Šobec) in kolesarjenje (nedelja 11. 7. dopoldan, eden ali dva kroga – kolesarji 
na startu dobijo vodo, na cilju pa malico), turnir v prstometu (nedelja). Glede slikarske galerije se 
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še poizve pri Galeriji Titanija. Za prijavo dogodkov poskrbi Boštjan Brelih, letak se da oblikovati in 
tiskati najcenejšemu ponudniku, organizator Špela Globočnik. Tatjana Justin napiše uvodnik, na 
letaku bo tudi program dogodkov. Za raznos poskrbi Pošta oziroma drugo cenejše podjetje. 
Predviden obseg stroškov organizacije in pogostitev dogodkov je do 3.500 EUR.  
 

Sklep 134/18/R/21  
Svet KS Lesce se seznanja in potrjuje načrt prireditev z osredno proslavo, ki bo  8. julija ob 
19. uri v avli O.Š.F.S.Finžgar Lesce, vključno s podelitvijo priznanj za leto 2020. Svet 
potrjuje strošek izvedbe vseh prireditev do višine 3.500,00 eur. 

 
6. Najemnina Restavracija Center  
 
Skladno s sklepom pretekle seje smo ponovno odločali o višini najemnine. Ker je s  16.6. 
razglašen konec epidemije, je bil podan predlog, da se najemnina uskladi z veljavno pogodbo. 
Miha Gluščič je kot primer omenil, da Turistično društvo Begunje, ki ima v lasti 4 objekte in jih daje 
v najem, najemnikom 7 mesecev ni obračunavalo najemnine. Razume, da je epidemije konec, a 
poudarja, da številni ukrepi še vedno ostajajo. Predlaga da se najemnina ne uskladi popolnoma s 
pogodbo, temveč da znaša 2500 EUR. Predlaga tudi, da o višini najemnine ponovno razpravljamo 
na septembrski seji. Matjaž Geršič predlaga, da se na novo dogovorjen znesek začne 
obračunavati z začetkom meseca in ne sredi meseca. O vseh predlogih se glasuje. Sklenjeno je, 
da se za mesec julij in avgust zaračuna po 2500 EUR najemnine, ter stroške po pogodbi, naveden 
obračun se prične s 1. 7. 2021.  
 
Predsednica, da na glasovanje predlagani sklep:  
 

Sklep 135/18/R/21  
Svet KS Lesce potrjuje novo določeno višino najemnine za obodbje 1. 7. 2021 do 31. 8. 
2021.  

 
K predlaganemu sklepu je 6 članov glasovalo ZA, 1 član se je glasovanja VZDRŽAL, 1 članica 
je glasovala PROTI. Glede na glasovanje se sklep razglasi kot SPREJET.  
 
7. Razno  
 
 a 1. Predlog sprememb in dopolnitev OPPN LE06 -TNC 1 in 2 objekt C  
 

OR je dala v javno razpravo spremembo OPPN-ja Lesce TC stavba C. Gre za dograditev 
avtopralnice ob stavbi za tehnične preglede, kjer je sedaj deponija gramoza. KS Lesce tem 
spremembam ne nasprotuje.  
 
a. Celostno poročilo projekt PumpTrack 
 

Že v razpravi glede zapisnika pretekle seje je Špela Globočnik vprašala, ali smo občino obvestili, 
da se bodo sredstva, načrtovana za gradnjo pločnika na Dežmanovi ulici namenila za poplačilo 
Pumptracka. Tatjana Justin je povedala, da smo to izvedli v okviru rebalansa proračuna o čemer 
smo razpravljali na pretekli seji (zapisnik 17. seje, točka 5). Več svetnikov (Špela Globočnik, Miha 
Gluščič, Franci Kapus) so opozorili, da je bil projekt izveden netransparentno, saj naj ne bi vsi 
imeli vpogled v prejete ponudbe in da o realizaciji tega projekta nismo sprejeli nobenega sklepa. 
Tatjana Justin je opozorila, da tudi o drugih investicijah nismo sprejeli nobenega sklepa. Tatjana 
Justin je opozorila, da tudi o drugih investicijah nismo sprejemali sklepov, pa ni nihče protestiral. 
Omenjeni svetniki so opozorili tudi, da je bil sprejet sklep o vrstnem redu investicij in da je bil 
pumptrack na zadnjem mestu tega seznama in še to ob predpostavki zagotovljenih sredstev. Miha 
Gluščič je izrazil tudi začudenje, da Matjaž Geršič, ki je predlagal izvedbo projekta fotovoltaične 
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elektrarne in je bil ta predlog na prvem mestu, pri predlogu ni vztrajal. Matjaž Geršič je pojasnil, da 
se je zelo angažiral ter projekt pripeljal do faze naročila, a da pri tem vztrajal ne bo in je s svojim 
angažmajem glede tega projekta zaključil. Špela Globočnik je opozorila, da je bil Svet KS uradno 
seznanjen le s ceno 43.000 EUR. Tatjana Justin je povedala, da je bila to cena za fiksni 
pumptrack, ker pa je na tej parceli določena namembnost gradnje kulturne dvorane, izgradnja 
takšnega pumptracka ni možna, saj bi potrebovali gradbeno dovoljenje in spremembo 
namembnosti. Tatjana Justin je predstavila  dokumentacijo glede projekta, ki je na voljo vsem v 
pisarni KS. Dodala je tudi, da je to projekt, ki je namenjen vsem krajanom, investicije v stavbo 
Centra pa le najemniku in KS, in da se sicer z investicijami strinja. Opozorila je tudi na visoko 
donacijo družbe Elan Inventa, d.o.o. in donacije nekaterih drugih podjetij v denarju in materialu. 
Projekt je vreden cca 33.000 EUR, strošek  KS pa bo cca 15.000 EUR.  
 
Svet KS Lesce sklene, da se odslej za vsak projekt pridobi več ponudb, Svet KS sprejme z 
glasovanjem sklep o realizaciji projekta, pridobi se pravni posel s strani OR, potem pa se 
gre v izvedbo.  
Miha Gluščič je opozoril, da je zaradi pumptracka precej več hrupa, kar je moteče na goste na 
terasi. Opozoril je tudi na nevarnost poškodbe parkiranih vozil, in da kot najemnik za to ne bo 
odgovarjal. Predlaga ograditev (s kovinsko ograjo) pumptracka na vzhodni strani (proti parkirišču). 
Prinesel je tudi predlog izvedbe s predračunom. Pridobi se še kakšen predračun, potem se na 
naslednji seji sprejme odločitev glede navedene investicije. Ob ograji bi se lahko zasadil tudi 
liguster – to bi naredili svetniki sami. Z ograjo bi usmerili otroke, da bi dostopali do poligona z 
južne strani.  
 

Sklep 136/18/R/21  
Svet KS se seznani s celostnim poročilom projekta Pumtrack Lesce.  

 
b. Odgovor na pismo župana z dne, 11. 5. 2021 – Svetu – predlog projektov  
Svet KS se je seznanil s pripravljenim odgovorom na pismo župana in ga potrdil. Županu 
se posreduje odgovor, oboje pa se objavi tudi na spletni strani KS.  
 
c. Dopis policije 
KS je prejela dopis policije in se z jim seznanja, ter obenem pohvali sodlovanje s PO 
Radovljica in lokalnim policistom.  
d. Koš za smeti  
Vaščanka je podala predlog, da se postavi koš za smeti pri klopi v Golčmanovem parku. Boštjan 
Brelih zatrdi, da koš tam že je. Izpostavi se tudi problem košev na poti proti Hrašam in nasproti 
Železniške postaje (proti Verigi). Glede košev proti Hrašam ni zadržka in se iz urbane infrastrukture 
namesti koš ob tej pešpoti. Glede košev ob železnici SŽ ne dajo dovoljenja. Koš za smeti na 
pumptracku bomo dobili od blejske komunale 
e. Parkirišče pri restavraciji Center  
Glede parkiranja pri restavraciji Center  ni sprememb. Miha Gluščič ponovno opozori na to, 
predsednica pa opozori, da kljub dogovoru na prejšnji seji še vedno ni sklican sestanek s 
predstavniki NK Lesce. Miha Gluščič omeni, da ni sestanek ni bil sklican zaradi trenutne odsotnosti 
predsednika NK.   

f. Zapisniki sej  
Špela Globočnik je opozorila, da zapisniki sej niso zapisani dovolj natančno, sprašuje tudi, zakaj jih 
ne piše tajnik. Predsednica  je pojasnila, da jih že dlje časa piše Matjaž Geršič, ki kljub pisanju 
zapisnika aktivno sodeluje v razpravah in pripravi  zapisnik v zelo kratkem času. Glede samega 
pisanja zapisnika  doslej nihče ni imel pomislekov glede tega. Franci Kapus pove, da se mu zdijo 
zapisniki pripravljeni ustrezno in ažurno.  
g. Število sej 
Miha Gluščič poda mnenje, da bi zmanjšali število sej. Zdi se mu namreč, da je sej preveč. Matjaž 
Geršič opozori, da je gradiva na vsaki seji precej in da bi manjše število sej povzročilo, da so le te 
še daljše, a ne vztraja pri tem. Svet KS sklene, da se oktobrska seja odpove, ostale jesenske pa 
ostanejo. Če se bo izkazala potreba, se bo sklicala izredna seja. 



 5 

h. Prešernova hiša  
Boštjan Brelih opozori na nevarnost razpoke na hiši, saj grozi, da bo del proti glavni cesti odpadel. 
Nekaj sanacijskih ukrepov je bilo izvedenih. Ugotavlja se, da ti sanacijski ukrepi povzročajo kar 
nekaj stroškov, hiša pa ima gradbeno dovoljenje za rušitev. Sklene se, da Rudi Carotta in Boštjan 
Brelih v ponedeljek pregledata stanje na hiši in o tem poročata. Matjaž Geršič predlaga, da se 
uporabniku pritličnih  prostorov začne zaračunavati najemnino, 100 EUR na mesec. Sklene se tudi, 
da se hiša zaenkrat ne bo dala porušiti. 
i. Prah v Moskvi  
Krajani Vodnikove ulice so opozorili, da je zaradi obvoza po cesti za Verigo ogromno prahu. 
Predsednica je na to opozorila občino, ta pa se je nemudoma odzvala in bodo pričeli s škropljenjem 
ceste.  
j. Popravilo ulične svetilke 
Matjaž Geršič je predlagal popravilo ulične svetilke na križišču med Cesto na Lipce in Aljaževo ulico. 
Boštjan Brelih popravilo naroči pri podjetju Elektroinštalacije Štefelin.  
k. Sanacija Ceste na Lipce  
Matjaž Geršič je vprašal glede sanacije Ceste na Lipce, ki je močno poškodovana zaradi obnove 
železniške proge. Boštjan Brelih je pojasnil, da b OR cesto sanirala (popravilo vodovoda, 
kanalizacije, izgradnja ponikovalnice za meteorno vodo, menjava tampona in asfaltne plasti), 
sanacijo pa bodo plačale Slovenske železnice. Sanacija bo izvedena po zaključku del na železnici.  
l. Križišče v Hrašah  
Zlata Demšar je vprašala, zakaj je v Hrašah prednostna cesta proti Rodinam in ne proti 
Studenčicam. Boštjan Mulej je pojasnil, da je tako včasih res bilo, ko pa so se ceste 
prekategorizirale, je postala cesta proti Rodinam glavna in gre tudi za državno cesto. Varnostni izziv 
na tem križišču ostaja, ker Mežnarc ne dovoli postaviti ogledala.  
m. Hlebce 29 c - obračališče  
Glede obračališča na navedeni lokaciji, krajani opozarjajo na težave z meteorno vodo na 
načrtovanem obračališču. Obračališče je nujno, a izgradnja bo povzročila še večjo nevarnost 
poplavljanja.  
n. Sifon Blatnica  
Predsednica  je poročala, da je pri letališču počil sifon za odvajanje potoka Blatnice pod letališčem. 
Navedeno je s strani Občine Radovljica in Komunale Radovljica sanirano.   
 

Sklep 137/18/R/21 
Svet KS se seznani s točko razno. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.  
 
Priloga v vpogled na sedežu KS:  
 
- pripombe posredovane od članice Sveta 18. seje  
 
Zapisal:       Tatjana Justin,  
 
Matjaž Geršič      predsednica Sveta KS Lesce  

 
            
 


