
KRAJEVNA SKUPNOST LOKVE – LAZNA  

 

 

ZAPISNIK 

sestanka sveta KS , ki je bil dne, 21.2.2015 začet ob 19.00 uri v dvorani KS Lokve. 

Prisotni: Anja Rijavec, Dušan Rijavec, Romana Džinić, Marko Kolenc, Maja Bizjak 

Odsotni: Marko Saksida Gregorič, Danilo Ličar 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev  zapisnika s prejšnje seje 

2. Poročilo o finančnem stanju prejšnjega leta 

3. Taborniki na Lokvah 

4. Dogovor glede muzeja in prireditve na Poncali (april) 

5. Razno  

 

1. Potrditev zapisnika s prejšnje seje 

Člani sveta na zapisnik prejšnje seje, ki je bila dne, 7.2.2015  niso imeli pripomb in so ga 

soglasno potrdili. 

2. Poročilo o finančnem stanju prejšnjega leta 

Predsednica KS  Anja Rijavec je člane sveta seznanila z finančnim stanjem v prejšnjem letu. 

Ker je proračun precej manjši, kot v prejšnjih letih so se člani sveta na predlog predsednice 

odločili, da se sejnine izplača na koncu leta. 

3. Taborniki na Lokvah 

Na krajevno skupnost Lokve je bila podana prošnja tabornikov, da bi čez poletje od 24.6.2015 

do 31.8.2015 v »Dolinci« postavili tabor. Člani sveta so se soglasno odločili, da se prošnji 

ugodi. 

Julija meseca bo na Lokvah potekal tudi orientacijski tek, zato so nekateri krajani izpostavili 

to kot »manjšo težavo« zaradi same nastanitve tekačev (»Dolinca« bo zasedena s taborniki). 

Člani sveta so se soglasno odločili, da se bo to (če bo res prišlo do neke večje prostorske 

stiske) reševalo takrat. 

 



4. Dogovor glede muzeja in prireditve na Poncali 

Dne, 18.2.2015 je gospod Štefan Winkler sklical sestanek, na kateremu smo bili prisotni trije 

člani KS (Romana Džinič, Maja Bizjak ter Danilo Ličar), Vlasta Skok, Edbin Skok ter gospod 

Winkler (NOB).  

Članom sveta je želel predstaviti dve zadevi: 

 Muzej IX. korpusa na Lokvah 

 Proslava na Poncali (70. letnica poboja jetnikov na tem mestu) 

Glede muzeja, je g. Winkler podal predlog, da bi se ga uredilo v stari šoli (v zgornjem 

nadstropju, v bivši učilnici) muzej pa bi vseboval panoje v slikovni in pismeni obliki. Člani 

sveta so se soglasno odločili, da muzeja v tem delu šole ne bo. G. Winkler naj Krajevni 

Skupnosti posreduje celoten »projekt« v obliki dopisa. Predvsem temo razstave, (kajti glede te 

si člani nismo povsem enotni). Možnost glede prostora je prostor v šoli v katerem ima 

Krajevna Skupnost sestanke in je večnamenski ali pa baraka v centru Lokvi. 

G. Winkler je Krajevno Skupnost zaprosil za pomoč pri organizaciji proslave na Poncali. 

Člani sveta proslavo podpirajo, vendar menijo, da so organizacije takšnih dogodkov ni v 

njihovi pristojnosti.  

. 

5. Razno 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 20.00. 

 

 

Predsednica sveta KS Lokve – Lazna 

                                                                                                  Anja Rijavec 

 


