
 
ZAPISNIK 

 
2. redne seja Sveta Krajevne skupnosti Lesce, ki je bila 

v četrtek, dne  12.1.2023 ob 18.00 uri, 
v sejni sobi krajevne skupnosti 

 
Prisotni:  Špela Globočnik, Zlatica Demšar, Miha Gluščič, Planinšek Matjaž, Franci Kapus, 
Branko Rupar, Andrej Jalen, Jože Mlinarič, Matej Burgar, Branko Rupar in Mojca Bešter  
 
Ostali prisotni: Boštjan Brelih - strokovni delavec KS, Tatjana Justin, Miroslav Pogačar in 
Domen Torkar 
 
Predsednica Sveta KS Lesce je pozdravila prisotne in ugotovila, da je Svet KS Lesce sklepčen, 
zato lahko nadaljuje z delom in dala na glasovanje predlagani dnevni red:   
 
Dnevni red: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 2. seje. 
2. Potrditev zapisnika 1. ustanovitvene seje. 
3. Razdelitev področji delovanja KS Lesce med svetnike. 
4. Pregled načrtovanih  in potrditev načrtovanih investicij za leto 2023. 
5. Predlagan načrt dela za leto 2023. 
6. Finančno poročilo za leto 2022. 
7. OPPN LE 76 – Lesce, Za Trato in OPPN LE 38 Poljska pot. 
8. Kulturni praznik 2023. 
9. Razno. 

a. Cenik pokopaliških storitev za leto 2023. 
b. Pogodbe o opravljanju storitev. 
c. Datumi sej v letu 2023. 
d. Ostalo. 

 
1. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 2. seje  

 

Prisotni so bili vsi člani Sveta KS Lesce. Predsednica pojasni da je Predsednica Sveta, ki 
ji je potekel mandat, Tatjana Justin, naredila primopredajo s tajnikom- Boštjanom Brelihom 
in predložila overjen zapisnik o primopredaji.  
Špela Globočnik predlaga, da se seja snema za interno uporabo in za izdelavo zapisnika, 
kar posebej poudari tudi Jože Mlinarič, da se zagotovi hranjenje v prostorih KS Lesce. 
Špela Globočnik pove tudi da je na zaključni del seje povabila predhodno predsednico 
Tatjano Justin in oba Občinska svetnika- Miroslav Pogačar in Domen Torkar. 
SKLEP: Dnevni red je sprejet soglasno. Predlog o snemanju se je odobril z 100% 
podporo z zahtevo, da se ga ne objavi v javnosti in da se posnetek shrani do konca 
mandata. Za vsako naslednjo sejo je potrebno večinsko soglasje za snemanje. 
 

2. Potrditev zapisnika 1. ustanovitvene seje 
 

Člani Sveta Krajevne skupnosti Lesce niso imeli pripomb o katerih bi morali popravljati 
zapisnik. 

Matjaž Planinšek je še opozoril na izvedbo volitev organov Sveta KS Lesce, da je bilo 
izvedeno na način ki ni bil všečen vsem udeležencem, vendar so rezultat volitev vsi 
priznali in potrdili. 
 
SKLEP: Zapisnik 1. ustanovitvene seje se potrdi  
 

3. Razdelitev področji delovanja KS Lesce med svetnike 



 

člani Sveta KS Lesce 
2022 - 2026 

področja delovanja članov 

Špela Globočnik  Finance in kultura 

Branko Rupar Urejanje prostora in urbanizem 

Andrej Jalen Pokopališče in odnosi s cerkvijo 

Branko Nerat Gospodarjenje z družbenim centrom 

Franci Kapus  Gospodarjenje z družbenim centrom 

Jože Mlinarič Šport, šolstvo in otroško varstvo 

Matej Burgar Civilna zaščita 

Miha Gluščič Komunalna dejavnost 

Mojca Bešter Društva v KS 

Matjaž Planinšek  Urejanje prostora in urbanizem 

Zlatica Demšar Varstvo okolja 

 
Špela Globočnik je povedala, da do primopredaje med Tajano Justin in Špelo Globočnik 
ni prišlo, kljub temu, da je bila Tatjana Justin k temu povabljena. 
 
SKLEP: Razdelitev področji delovanja se je sprejel s 100% podporo 
 

4. Pregled načrtovanih  in potrditev načrtovanih investicij za leto 2023 
 

Špela Globočnik je povedala da smo v obdobju začasnega financiranja in da v prvem 
kvartalu ni mogoče začeti z investicijami, razen seveda da se pridobi ponudbe, vloži 
vloge za odobritev pravnih poslov na Občino, po 1.4.2023. V času začasnega 
financiranja je poraba sredstev omejena na tekoče stroške. 
Investicije so: 
- Družbeni center- akcijski načrt  vključiti strokovnjaka iz Komunale, Branko Nerat, 

Franci Kapus, Boštjan Brelih in predstavnik najemnika restavracije. 
- Fotovoltaika - Franci Kapus. 
- Studenčice- preplastitev z asfaltom do hišne številke 9A v dolžini 40m. 
- Rušitev hiše na Alpski cesti številka stavbe 952 (Prešernova hiša) 
- Pločnik na Dežmanovi ni bil saniran v preteklem mandatu in je zaradi velikega 

stroška potrebno obvestiti Občino o njegovem stanju, ker je nevaren za pešce zaradi 
neravnin. 

- NK Lesce se predlaga, da zaradi predvidene razsvetljave na igrišču in s tem 
povečanje moči izvede svoje odjemno mesto za električno energijo. 
 

SKLEP: Investicije se vrstijo po predlagani prioriteti, le da se o akcijskem planu za 
družbeni center odloča naknadno po prejemu poročila predlagane ekipe in po 
višini in zmožnosti zaključka investicije. Ograja na otroškem igrišču je potrebna 
sanacije inje vložen predlog za participativen proračun in se počaka na izid volje 
krajanov. Kritina na pokopališkem obzidju pa se sanira po delih in je sanacija 
predvidena enkrat v mandatu do 2026. Predlog da se hiša poruši in da se prostor 
uredi v sklopu Leškega jedra, v povezavi z zaprtim delom Begunjske ceste. Na 
občino poslati vprašanje, kdaj bodo označena avtobusna postajališča v 
Studenčicah, Hrašah in Hlebcah. 
 



5.  Predlagan načrt dela za leto 2023: 
 

Predsednica predstavi predlagan načrt dela: 
 

 -   Predavanje na temo hortikulture v sodelovanju s hortikulturnim društvom_, ocenjen 
strošek 300,00 eur 
-   Očistimo naš kraj, ocenjen strošek 600,00 eur; 
-   Predavanja na temo zdravstva, ocenjen strošek 150,00 eur 
-   Proslava ob kulturnem prazniku, ocenjen strošek 500,00 eur; 
-   Prireditve ob krajevnem prazniku, ocenjen strošek 5.000,00 eur; 
-   Leška poletna tržnica v sodelovanju z JZTKR in TD Lesce, ocenjen strošek 3.000,00 eur; 
-   Prižig lučk in zimska Leška tržnica v sodelovanju z JZTKR in TD Lesce, ocenjen strošek 
5.500,00 eur; 
 -  Izdaja krajevnih novic 2x letno, ocenjen strošek 5.000,00 eur; 
 -  Okrogle obletnice društev, pomoč društvom, srečanje starejših občanov, Rdeči križ, 
komemoracija, ocenjen strošek 3.500,00 eur; 
 
Skupna ocenjena vrednost dogodkov je 23.550,00 eur, zato predsednica predlaga, da se ta 
točka ponovno uvrsti na dnevni red 3. seje, potrdi pa se le proslava ob kulturnem prazniku, 
ki bo že v mesecu februarju. Svetniki se s predlogom strinjajo. 
 

SKLEP: O načrtu dela se odloča na 3. redni seji, potrdi se Proslava ob kulturnem 
prazniku. 

 
6. Finančno poročilo za leto 2022 
 
Boštjan Brelih je predstavil pregled proračuna, končno poročilo sledi pa zaključku bilance za 
leto 2022. 
 

KS Lesce  

PRIHODKI 71.262,32€ 

ODHODKI 89.395,00€ 

razlika 18.132,68€ 

 

SKLEP: Na poročilo ni bilo pripomb, vendar se pregleda izpolnjevanje pogodbe z 
ELANOM Inventa d.o.o. za pumptrack. 
 

7. OPPN LE 76 – Lesce, Za Trato in OPPN LE 38 Poljska pot 
 

Pri OPPN LE 76 - Lesce, Za Trato gre od obstoječega OPPN za spremembo severnega 
območja zelenih površin, kjer bi bila s spremembo OPPN vzpostavljena dodatne 
gradbena parcela in tako omogočena gradnja dodatnega stanovanjskega objekta. 
Sprejet OPPN je v skladu z usmeritvami veljavne Prostorske usmeritve KS Lesce, zato 
svetniki tej spremembi ne nasprotujejo. 
OPPN LE 38 - Poljska pot - za območje OPPN je veljaven zazidalni načrt Poljska pot, ki 
je omogočil gradnjo obstoječega objekta. Pobudnik želi objekt povečati v nivoju kleti in 
spremeniti namembnost kleti. Na vzhodnem delu OPPN pa želi namesto dveh 
večstanovanjskih objektov umestiti štiri prostostoječe stanovanjske hiše. Zato občini 
predlaga, da prične s postopkom priprave novega OPPN in da se sprejme enoten 
OPPN. 
Svetniki temu ne nasprotujejo. 
 
SKLEP: Predlog je z 100% soglasjem sprejet. 
 



8. Kulturni praznik 2023 
 
Špela Globočnik je že naredila okvirni program, predstava je predvidena v osnovni šoli 
Franc Saleški Finžgar 6.2.2023 ob 18:00 uri. 
 
SKLEP: Predlog je z 100% soglasjem sprejet. Za prireditve, ki sledijo pa bo točka na 
naslednji seji. 
 

9. Razno 
 

a. Cenik pokopaliških storitev za leto 2023 
Špela Globočnik je predlagala, da cene ne spreminjajo ker postopek o gospodarjenju z 
pokopališči na Občini poteka in še ni zaključen. 
 

b. Pogodbe o opravljanju storitev 
Špela Globočnik je povedala da so pogodbe bile sklenjene do konca leta 2022 in da bo 
sestavila nove ter jih sklenila pod enakimi pogoji do 31.12.2026 
 

c. Datumi sej v letu 2023 
- 3. seja: četrtek, 16.3.2023 ob 18:00 uri 
- 4. seja: četrtek, 18.5.2023 ob 19:00 uri 
- 5. seja: četrtek, 21.9.2023 ob 19:00 uri 
- 6. seja: četrtek, 21.12.2023 ob 18:00 uri 
 
SKLEP: Andrej Jalen je predlagal, da se poleti skličejo seje ob 19:00 uri 
 

d. Ureditev brežine ob kolesarskem poligonu. 
Svetnik Matjaž Planinšek opozori, da se ob zasaditvi brežine ni označil vhod na 
kolesarski poligon in so ga uporabniki naredili med zasajenimi grmovnicami. Tajnik pove, 
da ko se bo iz nogometnega igrišča kopal električni vod do otroškega igrišča, se lahko 
uredi še nekoliko splanira brežina na strani proti nogometnemu igrišču in se uredi dostop 
do kolesarskega poligona. 
Svetniki se s tem strinjajo. 
 
SKLEP: Ureditev brežine in vhod na kolesarski poligon se uredi skupaj z ureditvijo 
električnega priključka za razsvetljavo nogometnega igrišča. 
 

e. Ostalo 
- Predlog za sanacijo stopnic pred družbenem centrom stopnice v širini 2 m ostalo pa 

se uredi hortikulturno in postavi ograjo 
- Tatjana Justin predstavi izvedene projekte in izpostavi tekočo problematiko 
- Miroslav Pogačar in Domen Torkar sta se zahvalila za povabilo in se bosta vedno 

udeležila če bosta povabljena in bosta  
 

 
 
 

 
Zapisnik napisal 
  Boštjan Brelih                                                                  Špela Globočnik 
 Predsednica Sveta KS Lesce  
  


