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ZAPISNIK 

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

 
v sredo, 21. 9. 2022 ob 18. uri 

 
Prisotni:  Bojan Kristan, Boštjan Mulej,  Franci Kapus, Matjaž Planinšek, Miha Gluščič, Nataša 
Muhovec, Rudi Carotta, Špela Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica Demšar 
 
Opravičeno odsotni: Matjaž Geršič  
 
Ostali prisotni: Boštjan Brelih - tajnik 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, kateremu se  v točki 8. razno doda točka c) Pošta Lesce – delovni čas in d) Ostalo   
 
Dnevni red: 
 

1.  Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 25. redne seje  
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje z dne, 1. 6. 2022  
3. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej 
4. Finančno poročilo za obdobje 1.1. –  13. 9. 2022 
5. Krajevni praznik 2022 – poročilo  
6. Otroško igrišče  
7. Krajevne novice november 2022 
8. Razno  
  a)  Prošnja PGD Lesce  
 b)  Šolske poti 
 c)  Pošta Lesce - delovni čas   
 d)  Ostalo 

 

Sklep 184/25/R/22 
Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli dopolnjeni dnevni red. 

 
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje z dne, 1. 6. 2022  

 
Na zapisnik preko elektronske pošte ni bilo pripomb, zato je zapisnik potrjen. 
Ker dodatnih pripomb ni bilo,  se formalno sprejme naslednji  
 

Sklep 185/25/R/22 
Svet KS Lesce potrjuje zapisnik 24. redne seje z dne, 1. 6. 2022.  

 
3. Pregled nerešenih sklepov in nalog predhodnih sej 

 
- Glede meritev 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 
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d.o.o. morala poslati občini. Ker zadeva še ni realizirana, se kot je zgoraj navedeno 
ponovno pozove UE in OR za podatke.  

- Kalorimetri še vedno niso nameščeni. Takoj se pridobi ponudbo in se pred 
pričetkom kurilne sezone tudi namestijo.  Za navedeno poskrbi tajnik KS.  

- Preveriti z OR glede servisiranja AED. Obenem je potrebno očistiti  pokrove na 
vseh lokacijah kjer so nameščeni AED. – tajnik KS.  

- Zaradi zastajanja vode na cestišču Čopova - Dobrška se tajnik KS dogovori s 
Komunalo Radovljica za ogled na terenu in možnost sanacije.  

- Komunalo Radovljica se ponovno opozori na nevarnost visokih golih vej, ki ostajajo 
ob strojni košnji grmovja med Hrašami in Rodinami ter Studenčicami. 

- v majskih  Deželnih novicah je informacija o izdelavi projekta za izvennivojsko 
križanje ceste in železnice. Pozove so Občino Radovljica da na navedeno temo 
organizira  javno razpravo.  

- Ozelenitev brežine se naredi do konca septembra, istočasno pa izvajalec uredi in 
ozeleni tudi zelenico spomenika Janeza Krsnika v Hrašah, kjer so robniki že 
položeni.  

- Najemnika Leščana se pozove, da do konca leta izprazni prostore v Prešernovi hiši.  
- Za izvedbo fotovoltaike – tajnik KS ponovno pozove  ponudnika od katerega smo že 

prejeli ponudbo, da le to posodobi.  
- Pri vračilu rimskega nagrobnika se zatika glede financiranja vračila – v postopku je 

pridobivanje predračuna.  
- V preglednici zbir sklepov, nalog in priporočil predhodnih sej v obdobju 2019 – 

2022 je bilo na seji pregledano, kaj vse še ostaja  odprto in je potrebno vztrajati, da se 
tudi čimprej  realizira. Ena izmed zadev je tudi odsek Hraše – Studenčice v dolžini 80, 
kjer je potrebno urediti, da se lastništvo prenese na OR in lahko zaključi izgradnja 
kanalizacije.  Ker še vedno z lastnikom zemljišča prihaja do nesoglasij Krajevna 
skupnost Lesce predlaga  OR, da prične s postopkom razlastitve, saj se o 
navedenem pogovarjamo že od  oktobra 2019.  
 

Sklep 186/25/R/22 
Svet KS Lesce se seznanja z nerešenimi sklepi, nalogami in priporočili predhodnih sej. 

 
4. Finančno poročilo za obdobje 1. 1.  – 13. 9. 2022 

 
Na dan seje je stanje na računu približno 59 tisoč eur, zapadlih terjatev predvsem iz naslova 
pokopališča je približno 2.200,00 eur. V začetku septembra so bili poslani opomini.  
Tajnik KS  na OR preveri možnost izvršbe za nekatere višje zneske zapadlih terjatev.  
 

Sklep 187/25/R/22 
Svet KS Lesce se seznani s finančnim stanjem na dan, 13. 9. 2022 in zapadlimi terjatvami.  

 
5. Krajevni praznik 2022 - poročilo 

 
Predsednica  poda poročilo o organiziranih dogodkih v okviru praznika krajevne skupnosti, ki so 
potekale od konca junija do sredine avgusta. Obenem je ponovno opozorila, da je od članov 
Sveta  neodgovorno, da se ne udeležujejo dogodkov, ki jih v okviru praznovanja organizira KS. 
Podrobneje je predstavila tudi stroške vezane na organizacijo.  
V okviru Participativnega proračuna OR je bila prvič organizirana tudi vaška tržnica in sicer  
15. avgusta. Tako obiskovalci, kot tudi razstavljalci so bili z organizacijo in obiskom zelo 
zadovoljni. Glede na to, da nameravamo drugi del tržnice organizirati v adventnem času – 
decembra, se bomo s predstavniki JZTKR dobili na sestanku, kjer se bomo pogovorili o 
stroških, morebitnih pomanjkljivostih in načrtih za naprej. Sestanek bo organiziran do konca 
septembra, katerega se udeležita predsednica in ena od članic Sveta.  
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Sklep 188/25/R/22 
Svet KS Lesce se seznani s poročilom o krajevnem prazniku Krajevne skupnosti Lesce 
2022 in potrjuje višino stroškov organizacije.  

 
6. Otroško igrišče  
 

Na otroškem igrišču se v zadnjem obdobju večkrat pojavlja vandalizem – prerezana 
ograja, razbiti pitniki, grafiti na hišici in v WC, razmetane klopi, smetnjaki, namerno 
zamašen wc…… 
Občinsko redarstvo in policijsko postajo Radovljica se pozve  za pogostejše obhode 
igrišča. 
Tajnik KS pridobi ponudbo za možnost postavitve močnejšega reflektorja 
nameščenega na stolp od radioamaterjev, kateri  bo osvetljeval večino otroškega igrišča.  
 
V okviru Participativnega proračuna OR je že zamenjana vrteča plošča, do konca 
septembra pa se zamenja še piramida. Vrednost namestitve novih igral je cca 15.000 
eur.  
 
Ker je na gugalnicah les že dotrajan,  je potrebno takoj pridobiti ponudbo za 
zamenjavo le teh, navedeno pa se sanira v času, ko bo igrišče zaprto.  
Pridobi se tudi ponudbo za fiksne klopi in  panelno ograjo na severni strani igrišča.  
 

Sklep 189/25/R/22 
Svet KS Lesce se seznani s situacijo na otroškem igrišču, tajnik KS pa pridobi ponudbe 
za zamenjavo dotrajanih lesenih delov, fiksnih klopi in panelno ograjo.  

  
7. Krajevne novice november 2022 

 
Novembra bodo ponovno izšle krajevne novice, ki so med krajani zelo pozitivno sprejete. 
Novice naj bi gospodinjstva prejela najkasneje do 15. novembra.  
Članica, ki je zadolžena za društva pozove vsa društva, da najkasneje do 10. 10. 
posredujejo prispevke in slikovno gradivo predsednici društva.  
V tej številki novic, bo med drugim predstavljeno tudi delo Sveta v obdobju 2018 – 2022, 
lokacije vseh AED na območju KS, poziv krajanom, da skupaj poskusimo preprečiti 
vandalizem na otroškem igrišču…… 
 

Sklep 190/25/R/22 
Svet KS Lesce potrjuje izdajo krajevnih novice v mesecu  novembru 2022, ter strošek 
izdaje. Društva v okviru KS se pozove k pripravi prispevkov. Rok za oddajo prispevkov 
in fotografij  je najkasneje do 10. oktobra.  

  
8. Razno 

 
a). Prošnja PGD Lesce – intervencija Kras  
 
V sredini julija je bil na zelo težko dostopnem terenu na Krasu zelo obsežen požar, ki je 
trajal več kot 14 dni. Na pomoč so bila poklicana praktično vsa prostovoljna in poklicna 
gasilska društva s Sloveniji. Na požaru so večkrat sodelovali tudi gasilci PGD Lesce in 
PGD Hlebce. Najpomembneje je, da je bil požar pogašen, naši gasilci pa so se kljub 
izmučenosti vrnili živi in zdravi. V požaru se je nekaj opreme poškodovalo, seveda pa 
brez  brezhibne opreme žal ne gre, zato je bilo prošnji ugodeno in sprejet  
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Sklep 191/25/R/22 
Svet KS Lesce, kot pomoč PGD Lesce in PGD Hlebce potrjuje nakup gasilske opreme v 
višini 500,00 eur za vsako društvo.  

  
 b). Šolske poti  
 
Ob pričetku novega šolskega leta prihaja s strani krajanov na območju KS Lesce pobude, kjer 
predlagajo ukrepe za povečano varnost šolarjev in vseh pešcev v cestnem prometu.   
 
Na seji smo obravnavali predloge, ki se nam zdijo smiselni in jih tudi navajamo, ter predlagamo 
OR, da jih realizira.  
 

- Na križišču Letališke in Begunjske ceste, bi bila smiselno postaviti prometno 
signalizacijo, ki bi označevala prednostno cesto s strani Letališke proti Hlebcam, in 
iz smeri Hlebc proti Letališki cesti. Z navedenim ukrepom bi se promet okoli šole 
bistveno zmanjšal, prav tako bi bil zmanjšal promet skozi Lesce, saj bi večina  
uporabljala obvozne ceste, s tem pa bi se posledično zaradi zmanjšanja prometa 
povečala tudi varnost pešcev.  

- Na Alpski cesti pri trgovini Tuš so bile ob preplastitvi odstranjene talne lučke, pred 
prehodom za pešce,  je na novo postavljen utripajoč prometni znak za pešce, ki pa je 
postavljen samo iz smeri od križišča za Bled prosi Lescam. Smiselno bi bilo utripajoč 
prometni znak za pešce postaviti tudi  pred prehodom za pešce iz smeri Lesc proti 
križišču za Bled.  

- V naselju Hlebce  šolski avtobus ustavlja v križišču, kjer je odcep za  zgornji del vasi 
pri hišni števili 15, ob povratku iz šole pa ustavi pri hišni številki 16. ( bivša gostilna 
Angelca).  
Na navedenih mestih bi bilo smiselno označiti vozišče s talno označbo za 
avtobusno postajališče  in prometnim znakom, ki bi opozarjal prisotnost otrok na 
cesti.  

- V novih naseljih Dolina in Plana je veliko mladih družin, novogradnje pa se še 
povečujejo. Starši v velikih primerih otroke vozijo v šolo z lastnim prevozom, veliko pa jih 
hodi tudi peš skupaj z otroci, ki živijo na Šobčevi cesti ob železniški progi. Dogaja se, da 
otroci prečkajo železniške tire, pri čemer takoj pridejo v Rožno dolino in potem od tudi 
nadaljujejo pot proti šoli. Seveda prečkanje tirov ni sprejemljivo in predstavlja veliko 
nevarnost, zato bi bilo smiselno, da OR skupaj s Slovenskimi železnicami načrtuje 
podhod ali nadhod železniške proge, ki bi pomenil varno pešpot, tako za šolarje, kot 
za krajane.  

- Ob pešpoti Lesce -  Hlebce se otroci vrtca Lesce in šole velikokrat odpravijo na sprehod 
do  letališča. Cesto prečkajo pri križišču za letališče, kjer na cestišču ni označen prehod 
prehod za pešce. Prav tako se iz smeri Lesc in Hlebc proti letališču odpravi tudi veliko 
krajanov na sprehod do letališča. Zato KS Lesce predlaga, da se na  cesti Lesce – 
Hlebce pri križišču za letališče Lesce zariše prehod za pešce, ki se seveda opremi 
tudi s prometnimi znaki, ki označujejo prehod za pešce.  

- Zaradi selitve trgovine Špar  in lekarne v TNC 2, se zaradi prečkanja regionalne ceste, 
oddaljenosti in zelo povečanega prometa starejši krajani težko odpravijo po nakupih in 
opravkih, zato predlagamo, da OR razmisli, da iz  smeri vasi in delov Lesc vsaj 1 x  
dnevno organizira prevoze, ki bodo  krajanom omogočil lažji, samostojen in 
nemoten obisk trgovin in lekarne.  

 

Sklep 192/25/R/22 
Svet KS Lesce se seznani s predlogi  za povečano varnost šolarjev in vseh pešcev v 
cestnem prometu in o navedenem obvesti OR, Svet šole in Svet staršev OŠ F.S.Finžgar 
Lesce. 
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 c). Delovni čas  pošta Lesce 
 
S strani krajanov smo prejeli pritožbe  glede delovnega časa pošte v Lescah. Po statističnih 
podatkih je bilo na dan, 1. 1. 2021 v Lescah in vseh treh okoliških vasi Hlebce, Hraše in 
Studenčice 3522 prebivalcev, ki pa  je v tem času še precej naraslo. Dejstvo je, da imajo Lesce 
tudi zelo veliko število podjetij in obrtnikov, ki kljub elektronskemu poslovanju še vedno 
prejemajo in oddajajo pisemske in paketne pošiljke. Poleg navedenega pa se v času poletnih 
mesecev  število prebivalcev poveča vsaj za 30 – 40 %.  
Zaradi migracij krajanov na delovna mesta izven Lesc, se velik problem pojavlja tudi pri 
prevzemanju osebnih priporočenih pošiljk, saj oddaljenost  ne dopušča povratka do 17. ure. 
Zato kot Svet KS predlagamo Pošti Slovenija, da zaradi navedenih pogojev razmisli o 
podaljšanju delovnega časa vsaj do 18. ure in ponovnemu odprtju ob sobotah vsaj od 8. 
do 12. ure.  

 

Sklep 193/25/R/22 
Svet KS Lesce se seznani s problemom sprejemanja pošiljk in pooblašča predsednico, 
da v imenu Sveta pripravi pisni poziv upravi pošte o možnosti podaljšanja delovnega 
časa.  

 
d). ostalo  

 
- V juliju se je pri NK pojavil občasni problem izpada elektrike zaradi preobremenitve. 

Potrebno je pridobiti ponudbo za rešitev navedenega. Obenem pa je potrebno glede na 
veliko povečanje stroškov električne energije in stroškov ogrevanja, najti dolgoročno – 
trajno rešitev, zato se s predsednico in predstavniki NK organizira sestanek, kjer se 
dogovori o rešitvi in ostalih podrobnostih.  

 

Sklep 194/25/R/22 
Svet KS Lesce se seznani s problematiko električne preobremenitve, ter                 
povečanjem stroškov električne energije, ter stroškov ogrevanja, ter pooblašča 
predsednico, da se s predstavniki NK sklene dogovor o rešitvi in ostalih podrobnostih.  

 
- Glede pritožbe krajanke na dogodek, ki se je 18. 9. 2022 odvijal na letališču Lesce, 

predlaga, da se v bodoče pred izdajo soglasja o prireditvi podrobneje preveri 
dejavnike, ki vplivajo na organizacijo prireditve.  

- Tajnik preveri možnost priprave trajne  priprave za  postavitev novoletne smreke na 

lokaciji starega vaškega jedra (lokacija nasproti Leščana) 

- Prikazovalnik hitrosti Vi vozite, se iz lokacije Hraše prestavi v dogovoru s članom 

Sveta na lokacijo Studenčice. Uredi se tudi vsa ustrezna priprava za prestavitev.   

 
 
Druge razprave na seji ni bilo, zato se seja zaključi ob 20.10.  
 
 
 
         Tatjana Justin,  

                                                                            predsednica Sveta KS Lesce  


