
KRAJEVNA SKUPNOST LOKVE - LAZNA 

 

 

Z A P I S N I K 

sestanka sveta KS, ki je bil 6. 10. 2013 ob 19.00  v dvorani KS Lokve. 

Prisotni: Vlasta Skok, Dušan Rijavec, Marko Kolenc, Petra Premrl in Boštjan Skok 

Odsotni: Ludvik Bremec, Uroš Skok 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika s 10. 4. 2013  in dveh korespondenčnih sej s 2. 7. in 18. 7. 2013 

2. Dokončanje del pri otroških igralih  

3. Finančni načrt za leto 2014 

4. Decembrska dogajanja v KS Lokve 

5. Razno 

 

1. Potrditev zapisnika 

Člani sveta na zapisnik z dne 10. 4. 2013 niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. 

Potrdili so tudi sklepa dveh korespondenčnih sej s 2.7 in 18.7. 2013: 

- za obnovo zida okrog pokopališča se izbere najugodnejšega ponudnika – Zidarstvo 

Andrag, Drago Dragičevič s.p. 

-  otroška igrala se postavi v Dolinco 

2. Dokončanje del pri otroških igralih 

Sklep 1: Pridobi se predračun za dokončanje del pri otroških igralih (ureditev in nasutje 

zaščite). Zaradi previsokega predračuna za omenjena dela, bomo omenjena dela 

izvedli v okviru delovne akcije – lastna režija. 

3. Finančni načrt za leto 2014 

Prisotni so potrdili predlog finančnega načrta za leto 2014. 

4. Decembrske prireditve in 1. november 



Sklep 2: Vlasta poskrbi za nabavo rož in sveč za 1. November 

Sklep 3: Decembrske prireditve bodo letos potekale v naslednjem vrstnem redu: 

 - 7.12. ob 14:00 postavitev smreke (zadolženi Boštjan, Dušan, Marko in Uroš) 

 - 22.12 ob 16.00 Prihod Dedka mraza (prispevek staršev 7 eur) zadolženi Vlasta in Petra 

Tako kot vsako leto, bomo tudi letos obdarovali starejše od 80 let v naši KS. Zadolžen 

Uroš. 

5. Razno 

- Petra opozori, da bi bilo potrebno kaj urediti glede voznikov, ki vozijo v 'gorenj konec' 

zelo hitro in nad omejitvijo (60km/h), pozanimala se bo na policiji kaj lahko naredimo. 

- Sklep 4: Pridobi se soglasje lastnika parcele, kjer je že drog za zastavo na poti proti 

cerkvi levo (RKC), za postavitev spomenika veteranom vojne za Slovenijo. V ta namen 

pošljemo dopis župniku, da bi se pripravilo vse za postavitev spomenika v letu 2014. 

- Taborniki iz Celja, so se zanimali za postavitev tabora v dolinci poleti 2014, Svet KS 

glede tega nima nobenih zadržkov.. 

- Sklep 5: Pošlje se prošnjo na MONG za odkup ceste 'h Jurč', ki je sedaj v lasti 

Evroinvesta. 

- Sklep 6: Po prejetju prošnje za finančno pomoč Medžupnjiski gorski karitas, se soglasno 

strinjamo, da se nakaže sredstva v višini 50 eur. 

- Vlasta nas seznani s potekom sestanka pri županu g. Arčonu, ki so ga imeli skupaj z 

združenjem borcev za vrednote NOB. Dogovorili so se, da je treba večino spominskih 

plošč ki so na stavbi v centru vasi premakniti na pročelje šole, kjer naj bi tudi uredili del 

fasade. Drugo leto je 70. obletnica ustanovitve 9. korpusa, in bomo kot KS v podporo 

borcem pri izpeljavi prireditve, ki bo v ta namen na Lokvah (September 2014). 

Sestanek se je zaključil ob 20.30 

 

       Predsednik Sveta KS Lokve - Lazna 

             Boštjan Skok 

         


