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ZAPISNIK 

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

 
v sredo, 1. 6. 2022 ob 18. uri 

 
Prisotni: Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Špela Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica 
Demšar, Miha Gluščič 
 
Opravičeno odsotni: Bojan Kristan, Nataša Muhovec, Rudi Carotta, Matjaž Planinšek 
 
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 24. redne seje 
2. Potrditev zapisnika 23. redne seje z dne, 23. 3. 2022 
3. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej 
4. Finančno poročilo za obdobje 1.1. – 25. 5. 2022 
5. Najemnina restavracija Center 
6. Krajevni praznik 2022 
8. Razno 
 
 

Sklep 177/24/R/22 
Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli dnevni red. 

 
2. Potrditev zapisnika 23. redne seje z dne, 23. 3. 2022  

 
- Zapisnik je bil potrjen že korespondenčno.  

Ugotovljeno je bilo da je bila v zapisniku 21.  seja z dne, 8. 12. 2021 označena kot 
izredna, ker pa je pravilno  redna, se naziv spremeni. Sklepi zadnje 23. seje z dne 23. 3. 
2022, se preštevilčiljo od 168 do 176.  
 

Sklep 178/24/R/22 
Svetnice in svetniki potrjujejo,zapisnik 23. seje z dne 23. 3. 2022, kjer se sklepi preštevilčijo od 168 do 176. Obenem  
se naziv 21. seje z dne 8. 12. 2022 iz izredne seje preimenuje v redno sejo.  

 
3. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej 

 
- Meritve hrupa na območju PIC Veriga – s strani UE Radovljica še nismo prejeli podatkov 

UE  Radovljica se ponovno pozove za posredovanje podatkov, v nasprotnem primeru se 
obvesti informacijsko pooblaščenko. Dopis pripravi članica Sveta. Prav tako se na 
Občino Radovljica pošlje prošnjo za poročilo o meritvah hrupa, ki bi ga Veriga d.o.o. 
morala poslati občini.  

- Izdani so bili opomini za neplačane položnice za grobnine. 
- Za prezračevanje kuhinje v restavraciji smo prejeli nov predračun – posebna točka. 
- Kalorimetri še niso nameščeni – to naj se sedaj na koncu sezone uredi 
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- Ozelenitev brežine še ni narejena – pozove se izbrano podjetje, da se to uredi, hkrati pa 
se ozeleni tudi okolico spomenika v Hrašah – a se počaka, da Komunala Radovljica 
zamenja robnike.  

- Skodle na pokopališču so zamenjane.  
- Sanacija otroškega igrišča ni bila v načrtu del, zato mora OR investicijo posebej odobriti.  
- Strošek rušenja Prešernove hiše je med 20.000 in 30.000 EUR. Pozove se najemnika, 

naj prostore izprazni.  
- Glede fotovoltaike ni odziva – Boštjan Brelih bo ponovno skušal kontaktirati izvajalca.  
- Vrata za pihalni orkester še niso zamenjana.  
- Predračun za projektno dokumentacijo za sanacijo ceste na koncu Hlebc je 20.000. KS v 

to investicijo ne more iti.  
- Glede sanacije Ceste na Lipce ni informacije.  
- Premestitev koša na pot proti Hrašam se je obnesla.  
- Čistilna akcija – odpadla zaradi slabega vremena, a so posamezniki sami izvedli 

čiščenje potem v naslednjem tednu.  
- Glede hrupa dizel lokomotive s strani SŽ nismo prejeli odgovora.  
- Glede kluba Had so bili priloženi tudi podpisi podpore, na občinsko odločbo je bila dana 

pritožba.  
- Budnica je bila izvedena po ustaljenem redu. 
- Glede ureditve mlake na Blatnici so urejeni papirji, izvede se pozimi.  
- Glede vračila rimskega nagrobnika se zatika glede financiranja vračila – v postopku je 

pridobivanje predračuna.  
- Prikazovalnik v Hlebcah ne deluje – javljeno Štefelinu. 
- Pokrovi jaškov v Hrašah so sanirani.  

 

Sklep 179/24/R/22 
Svet KS Lesce se seznanja z nerešenimi sklepi predhodnih sej. 

 
4. Finančno poročilo za obodbje 1.1.  – 25. 5. 2022 

 
Na dan seje je na računu 62.738,88 EUR. Odprtih terjatev je približno v višini 3.000,00 eur.  
Zaključni račun je bil podpisan in oddan na AJPES.  
 

Sklep 180/24/R/22 
Svet KS Lesce se seznani s finančnim stanjem. 

 
5. Najemnina Restavracija Center 

 
Najemnina za restavracijo Center je bila po sklepu zadnje seje znižana na 57,7 % pogodbene 
cene. Ljudje se pritožujejo, da ima restavracija neustrezen odpiralni čas. KS Lesce je zaradi 
znižanja najemnine v času epidemije izgubila cca 38.000 EUR, letos cca 6500 EUR. Zaradi 
zmanjšanja prihodkov se je spremenila tudi obdavčitev in je KS Lesce plačala več davka, kot bi 
ga sicer.  
Od 1.6. se zaračunava polna najemnina. V okviru najemnine se izvede tudi sanacija ventilacije 
v kuhinji. Najemnik bo 7 mesecev plačeval kot doslej, potem pa polno najemnino.  
 

Sklep 181/24/R/22 
Višina najemnine za restavracijo se od 1. 6. 2022 dalje zaračunava skladno s pogodbo. Zaradi 

nujno potrebne sanacije plesni v kuhinji restavracije najemnik uredi prezračevanje, po ponudbi, ki 

je priloga zapisnika. Stroški sanacije se v naslednjih 7 mesecih poravnajo z višino najemnine.  
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6. Krajevni praznik 
 

V okviru krajevnega praznika bo organizirana osrednja proslava 2. 7. v avli Osnovne 
šole Lesce.  
Letošnja nagrajenca sta Marija Čampa in Matjaž Geršič. Glede možnosti brzplačne 
pogostitve se dogovorimo z uporabnikom, ki Prešernovo hišo uporablja za skladiščenje.  
V okviru praznika bodo organizirani tudi nekateri športni in drugi dogodki:  
-mednarodni turnir v balinanju 2. 7. od 9.00 dalje -balinarsko tekmovanje 
-pohod upokojencev 
-slikarska razstava 
-zabava za otroke, ki jo pripravi Čupakabra 
-kolesarski krog 10. 7. 
-miting malega letalstva 
-glede turnirja v prstometu in malem nogometu se še preveri, prav tako glede turnirja v 
minigolfu in odbojki na mivki 
-27. 6. zvečer ob 19.00 bo predavanje v OŠ Lesce Zgodovinski utrinki leške krajevne 
skupnosti 
-pingvin za proslavo je naročen 
-rok za oddajo točnih datumov in besedil za pripravo zloženke je do 10. 6., 
gospodinjstva v okivru KS Lesce zloženko prejmejo v tednu do 24. 6.    
 

Sklep 182/24/R/22 
Svet KS Lesce se seznanja in potrjuje program praznovanja krajevnega 
praznika.   

  
 

7. Razno 
 
-glede organizacije stojnic, ki naj bi jih financiral participativni proračun, se sestanejo 
Tatjana Justin, Špela Globočnik in predlagatelj Vid Grašič. Za to aktivnost v okviru 
krajevnega praznika je verjetno prepozno, možnosti so za Veliki šmaren ali pa v 
adventu.  
-Podjetje Veriga je kot donator kupil  še en defibrilator, ki je nameščen  pri stopnicah ob 
garderobah, kjer ima nogometni klub garderobe. V naslednje krajevne novice se doda 
seznam defibrilatorjev z lokacijami. Za servisiranje poskrbi občina. Treba  je očistit 
pokrove na vseh lokacijah kjer so nameščeni AED.  
-Krajani Čopove in Dobrške se pritožujejo zaradi zastajanja vode na cestišču. Izvede se 
ogled na terenu.  
-v okviru sredstev za investicije se letos sanira pločnik na Dežmanovi ulici ob alpskih 
blokih 
-poteka sanacija ceste med Hlebcami in Begunjami, ter deloma med Lescami in 
Hlebcami. 
-prehod za pešce na Valvazorjevi ulici je del šolske poti, zato se aktivira skupino za 
šolske poti, da preverijo stanje in predlagajo ukrepe.  
-v zadnjih Deželnih novicah je informacija o izdelavi projekta za izvennivojsko križanje 
ceste in železnice. Pozove so Občino Radovljica da bi organizirali javno razpravo na to 
temo.  
-Izvede se menjava oken in notranjih vrat v prostorih knjižnice.  
-med Hrašami in Rodinami ter Studenčicami so zaradi strojne košnje grmovja ostale več 
kot pol metra visoke gole veje, ki so zelo nevarne, če bi kdo padel v grmovje. Komunalo 
se pozove, da to počisti do tal.  
-za praznjenje smeti okrog Centra se prosi Pergerja za predračun.  
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Sklep 183/24/R/22 
Svet KS Lesce se seznanja s tematiko in potrjuje predlagane rešitve.  

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

predsednica Sveta KS Lesce  


