Krajevna skupnost Lesce
ZAPISNIK
19. izredne seje Sveta Krajevne skupnosti Lesce, ki je bila
v četrtek, 15. 7. 2021 ob 18. uri
v sejni sobi Krajevne skupnosti Lesce
Prisotni: Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Matjaž Planinšek (preko videopovezave),
Miha Gluščič, Špela Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica Demšar, Bojan Kristan, Rudi Carotta,
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 19. seje

2. Sprememba prometnega režima na Vodnikovi ulici (cesta za Verigo)
3. Pravni posel - pumptrack
4. Pregled postopkov reorganizacije
Sklep 138/19/I/21
Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli dnevni red.
2. SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA NA VODNIKOVI ULICI (CESTA ZA VERIGO)
Z dnem 12. 7. 2021 se je po večmesečnem obvozu, ki je zaradi preboja mostu pod železnico
potekal prav po Vodnikovi cesti (cesta za Verigo), s strani Občine Radovljica pojavila cestna
zapora in slepa ulica.
Po opozorilu krajanov smo na OR poslali zahtevek za takojšnje pojasnilo in informacijo. S strani
občine nam je bil posredovan spodnji odgovor s priloženo odločbo, elaboratom in grafičnim
prikazom.
»V imenu Občine Radovljica vas obveščamo o dne 12.07.2021 izvedeni spremembi prometne
ureditve na lokalni cesti oznake LZ 349071 "Finžgarjeva ulica-Šobčeva cesta", med križiščem z
javno potjo oznake JP 848581 "Finžgarjeva ul." in krožnim križiščem z javno potjo oznake JP
848661 "Šobčeva c.-kamp Šobec", t.j. na delu Vodnikove ulice in ceste Na Vrtači, v Lescah. Na
navedenem odseku ceste je spremenjeno vzpostavljena slepa cesta, ki ima izhod samo za pešce
in kolesarje. Dostop vozil je omogočen s severne strani, to je Finžgarjeve ulice (glej grafični
prikaz).
Prometna ureditev je izvedena po sporočilu priloženi odločbi Občine Radovljica št. 37110066/2021, z dne 2.4.2021, ki je bila dne v vednost posredovana KS Lesce.«
Na KS smo preverili glede prejema odločbe z dne 12. 4. 2021 in ugotovili, da smo odločbo res
prejeli, a smo jo na žalost spregledali, za kar seveda ni opravičila.
Sprememba prometne ureditve – slepa ulica ni rešitev ceste za Verigo in razdvaja Krajevno
skupnost Lesce na dva dela in s tem onemogoča krajanom nemotene prehode iz enega območja
na drugega. Drug problem, ki se pojavlja, je posledično povečan promet skozi PIC Veriga, ki je
nevaren in nedovoljen, ter seveda bremeni podjetja, ki delujejo na območju PIC Veriga Lesce.
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Svet KS Lesce je izvoljen s strani krajanov, zato je tudi dolžan zaščititi krajane in jim omogočiti
nemotene prehode, zato Svet KS Lesce zahteva od Občine Radovljica, odpravo pravnega akta
oz. odločbe, oziroma dopolnitev, da se Krajevno skupnost Lesce vključi kot stranko v postopku.
V nasprotnem primeru se sproži upravni spor na upravnem sodišču za odpravo odločbe; v tem
primeru se Svet KS posluži tudi pravne pomoči v razumnem znesku
Razprava:
Rudi Carotta meni, da je treba vzpostaviti preteklo stanje, saj je trenutna situacija nevarna.
Špela Globočnik meni, da KS Lesce ni stranka v postopku. Zlatica Demšar meni, da zapora ceste
ni tako slaba rešitev. Razprava teče tudi v smeri, da se je sedaj promet prestavil na ostale ceste
(Plana, skozi PIC Veriga), ki niso namenjene tranzitnemu prometu.
Glede predlaganega sklepa sta Špela Globočnik in Miha Gluščič mnenja, da je zapis preoster.
Svet KS Lesce z 9 glasovi za in 2 proti sprejme sklep:
Sklep 139/19/I/21
Svet KS ZAHTEVA od Občine Radovljica takojšnjo odpravo pravnega akta – odločbe št.
3711-066/2021 z dne, 12. 4. 2021 vezane na spremembo prometne ureditve – slepe ulice
na Vodnikovi cesti (cesta za Verigo), in takojšnji vzpostavi prevoznosti ceste v prvotno
stanje, oziroma ZAHTEVA dopolnitev, da se Krajevno skupnost Lesce vodi kot stranko
v postopku. V nasprotnem primeru Svet KS Lesce pooblašča predsednico, da v imenu
KS in na stroške KS pridobi pravno službo, ki preveri ali obstaja pravna podlaga za
vložitev upravnega postopka, lahko tudi upravnega spora na upravnem sodišču za
odpravo odločbe. Predhodno se preveri tudi ocena stroškov, na osnovi ocene stroškov
in ostalih informacij se skliče izredna seja Sveta KS, ki ponovno odloči o tej zadevi.
3. PRAVNI POSEL – PUMPTRACK
Župan še vedno ni podpisal pravnega posla za izplačilo računa za pumptrack. Glede tega je
predsednico poklical na zagovor. Z njo je odšel podpredsednik Matjaž Geršič, ki je podpisal
pogodbo. Na sestanku je župan podpredsednika odslovil oziroma predlagal, da se z njim pogovori
ločeno. Podpredsednik na to ni pristal. Sestanek s predsednico je bil zelo kratek, predsednica je
županu pojasnila, da se zaveda, da postopek pridobitve soglasja k pravnemu poslu za ureditev
pumptracka v Lescah ni bil izveden skladno s postopki vezanimi na 62. člen Statua občine
Radovljica, zato je podala tudi natančno pojasnilo, ter v vpogled predala register z vsemi
potrebnimi dokumenti (predračuni, certifikati, ponudbo, pogodbo, …). Po tednu dni se ni zgodilo
nič, zato je predsednica zopet povprašala na OR, kaj je s pravnim poslom. Dobila je odgovor, da
bodo ponovno preverili tudi pravno, če obstaja možnost, da se soglasje k pravnemu poslu podpiše
za nazaj. Prosila je, naj se do torka župan odloči, ali bo podpisal, ali ne. Če pravni posel ne bo
podpisan, bomo poiskali drugo možno rešitev, o tem pa obvestili javnost na različne načine, saj
gre po večinskem prepričanju Sveta KS Lesce za načrtno zavlačevanje.
Sklep 140/19/I/21
Svet KS Lesce soglasno sprejme sklep, da do torka, 20. julija počaka, ali podpisan pravni
posel. V nasprotnem primeru Svet KS Lesce pooblašča predsednico, da poišče možne
rešitve. Preden bomo seznanili s stanjem krajanke in krajane, bomo besedilo dali na
glasovanje članicam in članom Sveta.
4. Pregled postopkov reorganizacije
Glede postopkov aktivnosti vezanih na ustanovitev nove občine LB, je bilo od marca dalje
narejenega ogromno, in sicer:
•
izpostavljeni so bili prostorsko razvojni problemi posamezne krajevne skupnosti;
•
problemi so bili medijsko izpostavljeni (krajevne novice, časopisi, radijske hiše, družbena
omrežja in internetna stran);
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•
•
•
•

med krajani so bile izvedene ankete, ki kažejo na nezadovoljstvo krajanov v sedanji
organizaciji in željo po spremembi;
organizirano je bilo srečanje obeh Svetov krajevnih skupnosti;
predstavljeno je bilo kakšna naj bi bila nova občina LB;
pripravljena je vloga za vložitev v državi zbor.

Res je, da se je Svet KS Begunje zaradi neznanih razlogov distanciral od navedenega, a rezultat
ankete kaže, da je v Begunjah 77,20 % anketiranih pripravljenih podpreti aktivnosti in ustanovitev
nove OLB. Torej so ljudje za. Prav tako tudi v Lescah, kjer je 89,61 % anketiranih za spremembo.
Kar se v tem trenutku dogaja glede Vodnikove ceste (cesta na Verigo) je kaplja čez rob in imajo
krajani vsega dovolj.
Ker smo izvoljeni s strani krajanov, smo dolžni tudi upoštevati njihova mnenja.
Zato menimo, da je prav, da nadaljujemo s postopkom in da se pobuda vloži v državni zbor.
Seveda je potem odvisno od državnega zbora, če pobudo sprejme, razpiše referendum in konec
koncev o novi OLB odločajo volivci na referendumu.
Svet KS ne bo pobudnik, temveč samo podpornik.
Bi bilo pa potrebno pobudi, ki se vloži v državni zbor priložiti cca 100–200 podpisov.
Pripravljen dokument in kratek filmček, kakšna bi bila nova občina LB, se objavi na naši spletni
strani o čemer se preko družbenih omrežij obvesti krajane in širšo javnost, ter medije, izseke pa
lahko občasno delimo na družbenih omrežjih.
V razpravi je Špela Globočnik omenila, da smo na majski sejo soglašali, da se Svet KS Lesce od
tega projekta distancira in opozorila, da je tudi Svet KS Begunje to storil. Meni tudi, da ne delujemo
konsistentno, saj na vsaki seji sprejemamo drugačne odločitve glede iste zadeve. Miha Gluščič
in Špela Globočnik menita, da je Svet KS Lesce postal talec enega od članov koordinacijske
skupine. Večina drugih svetnic in svetnikov temu mnenju nasprotuje in meni, da je treba postopek
reorganizacije podpreti in da je zadeva pripeljana tako daleč, da nima smisla zavlačevati.
Sklep 141/19/I/21
Svet KS Lesce se seznani z dokumentom »Pobuda za ustanovitev nove občine Lesce –
Begunje«, podpira pobudo in soglaša z nadaljevanjem postopka ustanovitve nove
občine.
Dokument iz katerega je razvidno kakšna bi bila nova občina LB, se objavi na spletni
strani KS.
Sklep je podprlo 10 svetnic in svetnikov, ena svetnica je bila VZDRŽANA, zato se sklep razglasi
kot SPREJET.
Predsednica se je na koncu zahvalila Špeli Globočnik za organizacijo in izvedbo kulturne
prireditve ob krajevnem prazniku. Pohvalila je tudi otvoritev manjšega parka v Studenčicah.
Seja je bila končana ob 19.10.
Zapisal:
Matjaž Geršič

Tatjana Justin,
predsednica Sveta KS Lesce
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