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ZAPISNIK 

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

 
v sredo, 23. 3. 2022 ob 18. uri 

 
Prisotni: Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Špela Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica 
Demšar, Nataša Muhovec, Rudi Carotta, Matjaž Planinšek, Miha Gluščič 
 
Opravičeno odsotni: Bojan Kristan 
 
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 23. redne seje 
2. Potrditev zapisnika 22. redne seje z dne, 9. 2. 2022 
3. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej 
4. Potrditev zaključnega računa in finančno poročilo za obdobje 1.1.- 15. 3. 2021 
5. Čistilna akcija 2022 
6. Krajevne novice št. 3 
7. Krajevni praznik 2022 
8. Razno 

 
 

Sklep 167/23/R/22 
Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli dnevni red. 

 
2. Potrditev zapisnika 22. redne seje  

 
- Zapisnik je bil potrjen že korespondenčno. Odgovora iz Uprave enote Radovljica glede 

informacij javnega značaja, vezanih na meritve hrupa na območju Verige, kljub ponovni 
urgenci  še ni.  

- Opomini za odprta plačila so bili poslani, narejen so bile tudi parske izravnave. Če 
plačila ne bodo urejena do novembra, se bo na grobove dalo obvestila o neplačilu.  

- Investicije: 
-predračun za kompletno prenovo prezračevalnega sistema kuhinje v Družbenem 
centru je previsok. Izvede se le zamenjavo ventilatorja na strehi ter uredi dotok 
svežega zraka v kuhinjo (cca 3000 eur); 
-kalorimetri še niso nameščeni – uredijo se po koncu kurilne sezone; 
-ozelenitev brežine pri pumptracku in ureditev okrog spomenika J. K. Prešerna v 
Hrašah (robniki, zasaditev trajnic) naj se uredi čimprej; 
-menjava skodel na pokopališču je izvedena; 
-otroško igrišče – zamenja se vrteča plošča (2000 eur), za stožec se pridobi še 
kakšen predračun, lahko tudi za alternativno igralo. Vrteči stožec namreč stane 
cca 6000 eur, navaden cca 3000 eur. Pleskanje naj izvede podjetje, saj VDC 
Radovljica časovno ne zmore;  
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-Predračun za rušenje Prešernove hiše se giblje med 20 in 30 tisoč evri;  
-glede fotovoltaike odziva še ni – tajnik ponovno pozove Gen-i; 
-cene menjave oken se spreminjajo na mesečni bazi – ko se bomo odločili, bomo 
preverili cene; 
-menjava vrat za pihalni orkester še ni bila izvedena; 
-v Hlebcah morajo lastniki novih hiš na severu naselja prepisati del zemljišča na 
OR, da bo uredila odvodnjavanje in cesto; na sestanku s predstavniki Občine 
Radovljica in lastniki je bilo dogovorjeno, da KS delno sofinancira projektno 
dokumentacijo na osnovi ponudbe, ki jo pridobi Občina Radovljica, KS pa na 
osnovi ponudbe določi višino participacije.  
-glede Ceste na Lipce ni še nič novega – išče se rešitev za odvodnjavanje; 
-raba poslovilnih vežic je kot pred pandemijo; 
-bankine ob cesti iz Studenčic proti regionalni cesti so urejene; 
-postopek vračila rimskega nagrobnika je v teku. 

 

Sklep 168/23/R/22 
Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli zapisnik predhodne seje in se seznanili s 
stanjem o obravnavanih zadevah.  

 
3. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej 

 
- Koš za smeti se iz lokacije Legat na AP prestavi na cesto proti Hrašam.  
- Za  ostale še nerealizirane sklepe oziroma naloge, je predsednica podala poročilo.  

 

Sklep 169/23/R/22 
Svet KS Lesce se seznanja z nerešenimi sklepi predhodnih sej. 

 
4. Potrditev zaključnega računa in finančno poročilo za obdobje 1.1.- 15. 3. 2021 

 
Zaključni račun je bil podpisan in oddan na AJPES. Stanje na dan seje je cca 60.000 eur.  
 

Sklep 170/23/R/22 
Svet KS Lesce se seznani s finančnim poročilom na dan, 15. 3. 2022 in odprtimi 
postavkami na dan 21. 3. 2002.  

 

Sklep 171/23/R/22 
Svet KS Lesce se seznani in potrjuje zaključni račun in poslovno poročilo za leto 2021.  

 
5. Čistilna akcija 2022 

 
KS Lesce je načrtovala izvedbo čistilne akcije skupaj s TD Lesce, in sicer 9. aprila. Zbor je pri 
Družbenem centru. Pozneje se je akcijo na ta dan razglasila tudi OR, tako da se bomo pridružili 
skupni občinski akciji. Svetniki so dali pobudo glede obveščanja tovrstnih akcij (deželne novice, 
spletna stran, družbena omrežja, mailing lista, krajevne novice). Stroške za pogostitev si KS deli 
s TD.  
 

Sklep 172/23/R/22 
Svet KS se seznani z načrtom izvedbe čistilne akcije in potrjuje stroške vezane na 
čistilno akcijo. 

 
6. Krajevne novice št. 3 
 

Krajevne novice bodo izšle v tednu pred veliko nočjo. Društva so se odzvala. Osnutek je Svet 
KS dobil v predogled. Ocena stroškov je cca 2500 eur.  
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Sklep 173/23/R/22 
Svet KS Lesce podpira izdajo tretje številke krajevnih novic in potrjuje stroške 
oblikovanja, tiskanja in raznosa krajevnih novic št. 3.   

 
7. Krajevni praznik 2022 

 
Proslava ob krajevnem prazniku bo 2. julija v OŠ Lesce. Predloga za nagrajenca sta Marija 
Čampa in Matjaž Geršič. Društva se pozove k sodelovanju pri krajevnem prazniku. Svoje 
aktivnosti naj sporočijo do 31. maja, da se lahko pripravi zloženka. Sredstva za praznovanje 
bodo v višini 3500–4000 eur.   
 

Sklep 174/23/R/22 
Svet KS Lesce potrjuje predlog nagrajencev, načrt izvedbe praznovanja, ter 
predvidene stroške praznovanja.  

 
8. Razno 

 
- Skladno z donatorsko pogodbo bomo za mesec dni pumptrack prestavili na drugo 
lokacijo (izven matične občine) in sicer od 15. 7. do 15. 8. 2022.  
- Svet KS Lesce se seznani s problematiko hrupa tovorne lokomotive v nočnih urah in 
pritožbo krajana, ki je bila poslana na Slovenske železnice. 
- Svet KS Lesce se seznani s problematiko hrupa nočnega kluba Svinjak – po podatkih 
je UE Radovljica dala dovoljenje za podaljšan čas obratovanja  
- Na seji odborov krajevnih skupnosti OR je bila dana pobuda za skupni strežnik, ki bi bil 
lociran na Občini Radovljica, dostop bi bil zaščiten z geslom preko internetne povezave. 
Občina Radovljica pridobi ponudbo.  
- KS Lesce je prejela vabilo za udeležbo na občnem zboru PGD Lesce – zbora se bo 
udeležila Zlatica Demšar.  
- KS Lesce je prejela vabilo na dogodek Povezana kultura, ki ga organizira Linhartova 
dvorana – dogodka se bo udeležila Špela Globočnik 
- Prvomajska budnica se v Studenčicah predvidoma ne bo ustavila 
- Društvo za varovanje okolja Bled v katerem sodelujejo tudi nekateri naši krajani, je dalo 
pobudo za ureditev mlake ob ponoru potoka Blatnica pri letališču. Svet KS zamisel 
podpira. Soglasje je že dal Zavod za varstvo narave, OE Kranj. Boštjan Brelih prosi  za 
sodelovanje Komunalo  Radovljica.   
 

Sklep 175/23/R/22 
Svet KS Lesce se seznanja z aktualnimi zadevami  in potrjuje predlagane 
rešitve.  

 
Seja je bila končana ob 19.30. 
 
Zapisal:  
Matjaž Geršič         Tatjana Justin,  

predsednica Sveta KS Lesce  


