
KRAJEVNA SKUPNOST LOKVE - LAZNA 

 

 

Z A P I S N I K 

sestanka sveta KS, ki je bil 5. 12. 2013 ob 19.00  v dvorani KS Lokve. 

Prisotni:Ludvik Bremec, Dušan Rijavec, Marko Kolenc in Boštjan Skok 

Odsotni: Uroš Skok, Vlasta Skok in Petra Premrl 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika s 6. 10. 2013  

2. Plan dela za leto 2014  

3. Imenovanje inventurne komisije 

4. Razno 

 

1. Potrditev zapisnika 

Člani sveta na zapisnik z dne 6. 10. 2013 niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.  

2. Plan dela za 2014 

Sklep 1: Zaradi odsotnosti 3 članov sveta KS se točka umakne iz dnevnega reda. 

3. Imenovanje inventurne komisije 

Sklep 2: Inventurno komisijo sestavljajo: Uroš Skok (predsednik), Vlasta Skok (član) in 

Dušan Rijavec (član). 

4. Razno: 

Sklep 3: Na DRSC se posreduje dopis z nestrinjanjem, da je cesta Lokve – Predmeja 

popolnoma zaprta za ves promet od 15. 11. 2013 do 15. 3. 2014 zaradi varčevanja pri 

pluženju, kljub temu, da na cesti ni snega. Omenjena cesta in cesta Lokve – Čepovan 

predstavljata pomembno povezavo med Tolminom in Ajdovščino, katere se jo poslužuje 

kar veliko voznikov. 



Sklep 4: S strani krajanov smo prejeli veliko ogorčenje po umiku kontejnerja za kosovne 

odpadke. S Komunalo se poskuša doseči dogovor, da bi kontejner za kosovne odpadke 

pripeljali na Lokve 2-3x letno za teden dni. 

Sklep 5: Članom sveta se izplačajo sejnine za udeležbo na sejah sveta KS v letu 2013, v 

višini, ki so predvidene z odlokom MONG. 

Predsednik KS je člane seznanil z dogajanjem in aktivnostmi občine v povezavi s prejetimi 

ponudbami na podlagi objavljenega razpisa za najem nizkovrvne vlečnice na Lokvah.  

Sklep 6: Svet KS podpira prizadevanja občine, da bi nizkovrvna vlečnica obratovala še to 

zimo. V ta namen naj občina izpelje postopke do konca. 

 

Sestanek se je zaključil ob 20.30 

 

       Predsednik Sveta KS Lokve - Lazna 

             Boštjan Skok 

 

 

 

         

 

 


