Krajevna skupnost Lesce
ZAPISNIK
22. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Lesce, ki je bila
v sredo, 9. 2. 2022 ob 18. uri
Prisotni: Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Špela Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica
Demšar, Bojan Kristan, Nataša Muhovec, Rudi Carotta
Opravičeno odsotni: Matjaž Planinšek, Miha Gluščič
Ostali prisotni: Boštjan Brelih - strokovni delavec KS, Ciril Globočnik – župan Občine Radovljica,
predstavniki civilne iniciative Dolina: Alenka Markun, Andreja Kovač, Boris Moškotelec, Drago
Zec, Ema Meglič; Marjana Žerovnik, Peter Žerovnik, Samo Frantar.
Predsednica Sveta KS Lesce je pozdravila prisotne, uvodoma preverila PCT pogoje prisotnih in
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 22. redne seje
Potrditev zapisnika 21. redne seje z dne, 08. 12. 2021
Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej
Finančno poročilo za obdobje 1. 1. – 31.12.2021
Investicije v letu 2022
Rebalans proračuna za leto 2022
Razno
a) Poročilo ogled proizvodnje Verige KF Lesce z dne, 27. 1. 2022
b) Ponudba menjava vrat (shramba pihalni orkester Lesce)

Svetnice in svetniki so zaradi prisotnosti predstavnikov civilne iniciative Dolina in župana točko
7a prestavili na sam začetek seje in soglasno sprejeli spremenjen dnevni red.
Sklep 161/22/R/22
Svetnice in svetniki so zaradi prisotnosti predstavnikov civilne iniciative Dolina in župana
točko 7a prestavili na sam začetek seje in soglasno sprejeli dnevni red.
2. Poročilo o ogledu proizvodnje Verige KF in seznanitev s pobudo civilne iniciative.
-

Predstavniki KS Lesce, ki so bili na ogledu proizvodnje so poročali o videnem stanju.
Predlagajo, da se v celoti uredi obstoječa lokacija PC Veriga.
Predstavniki civilne iniciative izrazili svojo zaskrbljenost glede presoje vplivov na okolje in
protestirali zoper selitev proizvodnje na predvideno lokacijo Dolina jug, ter s tem tudi
spremembam OLN na tem območju.
V razpravi glede obstoječe PC Veriga in PC Lesce - jug so sodelovali predstavniki Sveta,
kot tudi civilne iniciative.
Po razpravi je župan vsem prisotnim zagotovil, da se tovarna na območje PC Lesce
– jug ne bo gradila.

Stran 1 od 5

V točki razno je vezano na problem dovozne poti v zgornjem severnem delu vasi Hlebe,
rekonstrukcije Ceste na Lipce in Blejske ceste, ter izgradnje večnamenskega kozolca
zapisano ustno zagotovilo župana, da bo navedeno tudi realizirano.

Predsednica Sveta KS je na glasovanje dala predlog sklepa:
Sklep 162/22/R/22

Svet KS Lesce soglaša s stališči Civilne iniciative Dolina vezanimi na postopek
priprave prvih sprememb in dopolnitev OLN za območje Poslovne cone Lesce –
jug, in predlogom, da se postopek spremembe OLN Poslovna cona Lesce – jug
takoj ustavi.
K predlaganemu sklepu je 8 svetnikov glasovalo ZA, 1 svetnik pa se je glasovanja VZDRŽAL,
zato predsednica sklep razglasi kot SPREJET.
Sprejet sklep se pošlje na Občino Radovljico.
Po obravnavi te točke so predstavniki civilne iniciative in župan sejo zapustili.
KS Lesce pri UE Radovljica zaprosi za ustrezno dokumentacijo glede meritev hrupa in tako
pomaga pri civilni iniciativi prebivalcev Boštjanove ulice.

3. Pregled in potrditev zapisnika
-

Pripomb na zapisnik 21. redne seje z dne, 8. 12. 2021 preko elektronske pošte ni bilo,
zato je zapisnik 21. redne seje sprejet. Uradno pa se sprejme še predlog sklepa

Sklep 163/22/R/22
Svet KS Lesce potrjuje zapisnik 21. redne seje z dne, 8. 12. 2021.
4. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej
Predsednica Tatjana Justin je podala poročilo o realiziranih in nerealiziranih projektih iz prejšnjih
sej ter zadolžila posamezne svetnice in svetnike ter tajnika glede posameznih nalog, ki jih še
nismo uspeli realizirati.
Glede izdaje Krajevnih novic se pozove vsa društva, ki se želijo predstaviti, da napišejo prispevke.
Novice bodo izšle pred velikonočnimi prazniki. Izkazan je bil tudi interes gospe Čampa, da
predstavi svojo poezijo – Svet KS to podpira.
Sklep 164/22/R/22
Svet KS Lesce se seznani s pregledom nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej.
5. Finančno poročilo
Stanje na dan 31. 12. 2021 je znašalo 69.101,09 EUR. IOP izkazuje posamezne neplačnike
grobnin, cca 1000 eur – pošlje se opomine s priloženim dopisom.
Sklep 165/22/R/22
Svet KS se seznani s finančnim poročilom na dan 31. 12. 2021 in IOP na dan 31. 1. 2022.
Predlaga se odpis parskih izravnav.
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6. Investicije v letu 2022
V načrtu investicij za leto 2022 je bilo več izdatkov, kolikor jih premore proračun, zato se bodo
investicije izvedle po določenem vrstnem redu:
- Napa v kuhinji restavracije - na osnovi popisa, ki ga je pripravil najemnik se pridobi predračun
celotne obnove. Tajnik KS Lesce bo dokumentacijo poslal 14. februarja. Glede na višino
predračuna se bo na naslednji seji odločilo o tej investiciji.
- kalorimetri za posamezne odjemnike toplote se nabavijo čimprej.
- spomladi se uredi zasaditev brežine pri kolesarskem poligonu ter okoli spomenika v Hrašah
- skodle na pokopališkem zidu, oporni zid in popravilo poti se izvede iz sredstev pokopališča. V
izvedbo del se pristopi takoj – tajnik KS Lesce kontaktira obrtnika, ki je nazadnje to izvedel.
Zamenja se skodle med zvonikom in prehodom iz župnišča na pokopališče.
- na otroškem igrišču se skuša čimprej izvesti popravila, in sicer popravilo, oziroma delna menjava
ograje, vrteče plošče in jeklenic. Barvanje se izvede ob pomoči VDC Radovljica. KS zagotovi
barvo in malico.
- pridobi se predračune za rušenje Prešernove hiše. En predračun pridobi Nataša Muhovec,
drugega pa tajnik KS Lesce.
- Energetska sanacija Družbenega centra bo sestavljena iz dveh delov – tajnik KS Lesce
nemudoma poizve kako je z montažo fotovoltaičnih panelov, za katere imamo že projekt in
predračun. Pridobi se tudi nove predračune za menjavo oken po starih izmerah. Polovica bi se
investirala letos, polovica pa drugo leto. Najprej bi se izvedla menjava na južni fasadi, saj bo
Knjižnica Radovljica investirala v prenovo prostorov.
Sklep 166/22/R/22
Svet KS Lesce se seznani z investicijskim načrtom, posamezni svetnice in
svetniki pa se angažirajo pri teh aktivnostih po svojih močeh.
7. Rebalans proračuna za leto 2022
-Občina Radovljica je pozvala KS Lesce k pripravi rebalansa proračuna. Končni rebalans je
sledeč:
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Sklep 166/22/R/22
Svet KS Lesce se seznani in potrdi rebalans za leto 2022.

8. Razno
- Pihalni orkester Lesce prosi za zamenjavo vhodnih vrat shrambe, kjer hranijo
inštrumente. Predračun za protivlomna vrata skupaj s slepim krilom znaša okrog 2000
eur. Svetniki menijo, da je to primerna cena in soglašajo, da se investicijo izvede čimprej.
- Zgornji severni del Hlebc ima neurejeno dovozno pot do novih hiš. Župan je sicer na
seji ustno zatrdil, da bo to nemudoma urejeno, poznejše poizvedbe pa so pokazale,
da so težave z lastništvom.
- Župan je tudi zatrdil, da bo celotna rekonstrukcija Ceste na Lipce zaradi gradbiščnega
prometa ob obnovi gorenjske železnice izvedena v kratkem (nove cevi, javna razsvetljava,
…), kar se tiče Blejske ceste pa je potrebno poslikati stanje cestišča, ter posredovati na
Občino, skupaj s primerjavo prejšnjega stanja.
- Po zagotovilu župana bo izgradnja večnamenskega kozolca izvedena v kratkem – nekaj
je bilo sredstev iz participativnega proračuna (za dokumentacijo), polovico bo zagotovila
OR, polovico pa iz EU sredstev – projekt vodi BSC. Cena objekta bo cca 80000 eur.
-ponovno se je izpostavila potreba po prometni študiji za Hlebce, predvsem zaradi
umestitve AP, za kar se pozove OR, saj je smiselno, da se navedeno umesti istočasno s
sanacijo ceste Hlebce – Zapuže.
- V kolikor ni državnih omejitev na področju uporabe poslovilnih vežic, se omogoči
dostojno slovo svojcev od pokojnika v prostorih poslovilnih vežic in časovno neomejeno
oziroma skladno z željami svojcev.
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- Matjaža Geršiča se pooblasti da zastopa interese KS Lesce pri vrnitvi rimskega
nagrobnika v Lesce.
- Komunalo Radovljica se aktivira pri popravilu bankin na cesti iz Studenčic proti
magistrali.
- Svetnice in svetniki naj do naslednje seje predlagajo prejemnike nagrad KS Lesce
- Letos se obeležuje tudi praznovanje 100 obletnice rojstva Uroša Kreka, ki je nekaj časa
bival v Lescah.
- predlog datuma osrednja proslava ob krajevnem prazniku bo 16. julija 2022, oziroma se
preveri datum 2. julij 2022.
Seja je bila končana ob 21.10.
Zapisal:
Matjaž Geršič

Tatjana Justin,
predsednica Sveta KS Lesce
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