KRAJEVNA SKUPNOST LOKVE – LAZNA

ZAPISNIK
sestanka sveta KS , ki je bil dne 18.10.2014, s pričetkom ob 19.00 uri v dvorani KS LokveLazna.
Prisotni: Anja Rijavec, Marko Saksida Gregorič, Romana Džinić, Danilo Ličar, Marko
Kolenc, Maja Bizjak, Dušan Rijavec ter mestni svetnik Edbin Skok.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizacija dela v KS
Pregled finančnega stanja KS
Izdelava finančnega načrta za nadaljno delo KS
Sanacija obcestnega zidu od Pirčk do Rozine zaradi potreb pluženja
Razno

1. Organizacija dela v KS
Anja člane KS seznani z njihovimi nalogami, člani se z razporeditvijo dela strinjajo. Naloge:








Anja Rijavec – predsednica
Marko Saksida Gregorič – podpredsednik
Danilo Ličar – dejavnosti na Lazni
Dušan Rijavec – sodelovanje s cestno službo (pluženje)
Marko Kolenc – delovne akcije in lokvarski praznik
Maja Bizjak – kulturne prireditve in socialne zadeve
Romana Džinić – tajniška dela in socialne zadeve

2. Pregled finančnega stanja KS
Anja člane KS seznani z razpoložljivimi sredstvi v letu 2014 po posameznih postavkah.
3. Izdelava finančnega načrta za nadaljno delo KS
Do konca leta 2014 se predvideva opraviti naslednje aktivnosti:
-

Vaško druženje (31.10.)
Novoletna okrasitev (december)
Dedek mraz (december)
Vzpostavitev javnih luči na Lazni, katere ne delujejo od februarja letos (ureditev je v
teku)

-

Vzpostavitev javnih luči na Lokvah od Trnuskih do Tinčk

V letu 2015 se predvideva opraviti naslednje aktivnosti:
-

Izvesti vse prireditve (8.marec, krajevni praznik, dedek mraz...)
Ureditev vaške poti od Pirčk do Rozine
Dobiti izvajalca za košnjo trave in čiščenje vaškega jedra, ter škropljenje plevela na
pokopališču
Asvaltiranje in sanacija ceste na Lazni
Ureditev pločnika pri pokopališču zaradi slabega odtekanja vode
Ekološki otok

4. Sanacija obcestnega zidu od Pirčk do Rozine zaradi potreb pluženja
Sklep 1: začne se z aktivnostmi za odstranitev zidu od Pirčk do Rozine zaradi potreb
pluženja v zimskem času, ker je cesta zelo ozka in pozimi neprevozna. Potrebna pisna
soglasja pred pričetkom del.

5. Razno
Maja je predlagala ograditev igral v Dolinci zaradi živalskih iztrebkov.
Za zaprtje vode na pokopališču v zimskem času bo letos poskrbel Marko Kolenc.
Danilo in Marko sta predlagala, da bi imeli »informator«, ki bi enkrat letno obveščal krajane o
delu KS.
Nabavi se nov tiskalnik za potrebe dela KS, ker prejšnji ne deluje, ter pisarniški material.
Člani se strinjajo za ponovno obuditev turističnega društva, ki ne deluje zadnjih nekaj let.
Sklicali bi vse člane TD-ja in tudi drugih delujočih društev na Lokvah.
Danilo je predlagal, da bi v prihodnje uredili internet na Lazni.
Sestanka se je udeležil tudi mestni svetnik Edbin Skok, ki nam je predstavil, kakšni so plani v
tem mandatu tudi s strani MONG.

Sestanek se je zaključil ob 21.30.

Predsednica sveta KS Lokve – Lazna
Anja Rijavec

