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ZAPISNIK 

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

 
v sredo, 22. 9. 2021 ob 18. uri 

v sejni sobi Krajevne skupnosti Lesce 
 

Prisotni: Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Matjaž Planinšek, Miha Gluščič, Špela 
Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica Demšar, Rudi Carotta 
 
Ostali prisotni: Boštjan Brelih - strokovni delavec KS 
 
Opravičeno odsotni:  Bojan Kristan, Nataša Muhovec 
 
Predsednica Sveta KS Lesce je pozdravila prisotne, preverila PCT pogoje se zahvalila za 
prisotnost, ter  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 20. seje 
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 16. 6. 2021 in 19. izredne seje z dne 15. 7. 2021 
3. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej 
4. Finančno poročilo za obdobje 15. 6.–17. 9. 2021 
5. Najemnina restavracija 
6. Poročilo o krajevnem prazniku 
7. Razno 

 
 

Sklep 142/20//R/21 
Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli dnevni red. 

 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE Z DNE 16. 6. 2021 IN 19. IZREDNE SEJE 

Z DNE 15. 7. 2021 
 
Zapisnika, ki sta bila potrjena že preko elektronske pošte sta bila soglasno potrjena še na redni 
seji. 
 
Sklep 143/20/R/21 
 

3. PREGLED NEREŠENIH SKLEPOV IN NALOG PREDHODNIH SEJ 
 

- -Cesta za Verigo – ni sprememb, tudi v rebalansu ni zaznati, da bi se kaj prerazporedilo 
- -Stebrički pri Lincerju so postavljeni, vendar se nekod še vedno parkira preko prehoda za 

pešce. Komunala bo postavila še korito.  
- -potok Blatnica – poziv se pošlje na Vodnogospodarsko skupnost 
- -Elaborata za Studenčice ne potrebujemo 
- -Pparticipativni projekti – še nič ni narejenega, predsednica vprašanje o participativnem 

proračunu izpostavi na odboru krajevne skupnosti  
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- -Znak na kolesarski stezi med Lescami in Bledom še ni nameščen – Boštjan Brelih takoj 
ponovno pozove komunalo 

- Najemnina Center –zaradi napake je narejen poračun  - doplačilo najemnine za pretekla 
dva meseca  

- Pumptrack – rešeno, veliko smeti 
- Dodati koš na pešpoti proti Hrašam – B. Brelih.  
- -Parkirišče Center – dopis na NK glede problemov z zasedenostjo parkirišč pred 

restavracijo v času nogometnih tekmah, na UE  Radovljica, se preveri glede dovoljenj.  
- -Zapisnike sej piše Geršič 
- -Število sej se reducira, oziroma se odvisno od predlaganih tem, ki jih obravnava Občinski 

Svet OR in so nanašajo tudi KS Lesce, v primeru izredne situacije  se skliče izredna ali 
dopisna seja.    

- -Prešernova hiša – od 1. 9. dalje najemnina za skladišče 100 eur bruto, z najemnikom se 
sklene najemna pogodba. .  

- -Reorganizacijske spremembe – pobuda bo oddana   
- -Otroško igrišče – zipline je odstranjen, vrtiljak ne dela, v naslednjih dneh pride serviser, 

v poletnem času je prišlo do nesreče na igrišču – že prej so bile nameščene opozorilne 
table, da je uporaba igral na lastno odgovornost.  

- -Prenos lastništva poti na OR, pomoč s strani strokovnih služb OR - ni odziva. 
- -Pešpot na sotočje – delovna akcija v soboto – prva faza uspela, betonska cev je 

nameščena.  
- -Za neplačane grobnine se neplačnikom ponovno pošlje opomine 

 

143/20/R/21  
Svet KS se seznani s pregledom rešenih in nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej.  

 
4. FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE 15. 6.–17. 9. 2021 

 
Kljub stanju na računu imamo razpoložljivih sredstev, ki so vezana na proračun samo cca 7.000.  
 

144/20/R/21  
Člani Sveta se seznanijo s finančnim poročilom na dan 17.9. 2021 in odprtimi postavkami 
na dan 20. 9. 2021. Za terjatve starejše od 1 leta se takoj ponovno pošlje opomine.  

 
5. NAJEMNINA RESTAVRACIJA 

 
Julija in avgusta je bila po sklepu 18. seje sveta dogovorjena višja najemnina. Zaradi premalo 
zaračunane najemnine je bil v septembru narejen poračun najemnine za julij in avgust.  Prejeli 
smo nekaj pripomb glede delovnega časa restavracije, predvsem ob vikendih. Najemnik pojasni, 
da je navedeno vezano na upad prometa in težave s kadri.   
 
Predsednica poda na glasovanje predlog sklepa:  
 

145/20/R/21 
Najemnina za restavracijo se od 1. 9. 2021 dalje vključno  s stroški zaračunava v celoti, 
skladno z najemno pogodbo, sklenjeno 1. 2. 2020.  

 
K predlaganemu sklepu je 5 članov glasovalo ZA, 3 člani so glasovali PROTI,  1 članica se 
je glasovanja VZDRŽALA.  
Glede na rezultat glasovanja se sklep razglasi kot SPREJET.  
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6. POROČILO O KRAJEVNEM PRAZNIKU 
 
Krajevni praznik je organizirala Špela Globočnik, za kar se ji predsednica zahvaljuje – dogodki so 
bilo dobro obiskani, zopet pa je bila slaba udeležba svetnic in svetnikov. Celotni strošek vseh 
prireditev v okviru praznika krajevne skupnosti znaša približno 4.300 eur.  
 

146/20/R/21 
Svet KS se seznani in potrjuje poročilo o dogodkih organiziranih v okviru praznika 
krajevne skupnosti in potrjuje višino porabljenih sredstev.  

 
7. RAZNO 

 
a) spremenjen prometni režim na Vodnikovi ulici  

 
v začetku avgusta je bil po sklepu 19. izredne seje na OR poslan dopis glede spremembe 
prometnega režima na Vodnikovi ulici, odgovor OR smo prejeli v začetku septembra. Pooblastilo 
predsednici sprejetim na 19. izredni seji Sveta ostaja.  Z spremembo režima so nekateri 
zadovoljni, drugi seveda ne. Predlog, da se navedeni pismi objavita na spletni strani krajevne 
skupnosti pa je zavrnjen.  
 
 b). sprememba OPPN Lipce  
 
Investitor Hypex Invest, d.o.o. je že pred sejo članom sveta predstavil nov predlog poimenovan 
Leški razgled, ki je od prvotnega predloga popolnoma druga zasnova, ki je prijaznejša in 
dostopnejša, zato ji Svet KS ne nasprotuje.   
V dokumentu  Prostorsko razvojne usmeritve Krajevne skupnosti Lesce, je opredeljeno, da je 
potrebno zemljišča ohraniti za nadaljnji  razvoj Lesc, zato bo pri urbanistični  rešitvi območja Lipc,  
potrebno zasnovati celovit urbanistično razvojni koncept za celotno območje skupaj z vsemi 
infrastrukturnimi zadevami in narediti strokovna izhodišča s poglobljeno presojo vpliva  na okolj.  
 

147/20/R/21 
Svet KS Lesce se seznani s predlogom investitorja Hypex Invest, d.o.o. poimenovan Leški 
razgled, absolutno pa nasprotuje kakršni koli umestitvi poslovne cone na območje Lipc.   

 
Zaradi odtekanje vode in posledično zaradi nemotenega delovanja centralnega sistema stalnega, 
tedenskega ali celo dnevnega dolivanja vode, je nujno potrebno popravilo in ureditev 
navedenega. Pridobljeni sta dve ponudbi. Svet KS potrjuje ponudbo, ki jo je posredoval serviser, 
ki natančno pozna sistem centralnega ogrevanja v Družbenem centru in je že več let tudi servisira. 
Njegova ponudba znaša 6.500 eur.  
Zavarovalnica ne odobri nobenega povračila. Ker gre za intervencijsko popravilo se od OR 
zahteva da sprosti denarna sredstva za popravilo.  
 

148/20/R/21 
Svet KS potrjuje  ponudbo v višini 6. 500 eur serviserja, ki že več let opravlja servise, ter 
potrjuje, da se navedeno tudi takoj sanira.   

 
- Za zasaditev na brežini okoli kolesarskega poligona sta pridobljeni dve ponudbi. Svet KS 

potrjuje ponudbo cenejšega ponudnika, in se obenem dogovori, da se navedeno 
uredi v začetku pomladi. Kot dodatni popust pa se vključi tudi ureditev, spomenika 
Janeza Krsnika Prešerna v Hrašah, saj ima spomenik za krajevno skupnost bogat 
zgodovinski in kulturni pomen.  

- Letos se dodatne novoletne okrasitve ne bo dokupovalo. Če bo situacija dopuščala se 
organizira prižig lučk. Odločitev se sprejme na naslednji seji.  
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- Luknja  na parkirišču pri Pekarni Evropa še vedno ni sanirana  – problem je upravnik in 
predstavnik lastnikov Ponovno se pozove k sanaciji navedenega.  

- Predstavitev knjige ob 900-letnici se organizira v mesecu  novembru, izbere se enega 
izmed torkov zvečer, v avli šole ter vključi pogostitev.  

- Predsednica je omenila sodelovanje krajevne skupnosti  na slovesnosti biserne maše 
župnika Babiča.  

 
 
 
Seja je bila končana ob 20.30. 
 
Zapisal:  
Matjaž Geršič         Tatjana Justin,  

predsednica Sveta KS Lesce  


