KRAJEVNA SKUPNOST LOKVE – LAZNA

ZAPISNIK
sestanka sveta KS , ki je bil dne, 7.2.2015 začet ob 19.00 uri v dvorani KS Lokve.
Prisotni: Anja Rijavec, Marko Saksida Gregorič, Romana Džinić, Danilo Ličar, Marko
Kolenc, Maja Bizjak ter mestni svetnik Edbin Skok.
Odsotni: Dušan Rijavec

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika s prejšnje seje
Sanacija ceste od »Pirčk« do »Rozin«
Praznovanje 8. marca
Lokvarski praznik
Urejanje površin v poletnem času
Razno

1. Potrditev zapisnika s prejšnje seje
Člani sveta na zapisnik prejšnje seje, ki je bila dne, 14.11.2014 niso imeli pripomb in so ga
soglasno potrdili.
2. Sanacija ceste od »Pirčk« do »Rozin«
Članica sveta Maja Bizjak je pridobila soglasja, katera so potrebna da jih lastniki parcel, ki so
ob tej cesti podpišejo. Gospa Zdenka Mugerli, ki gradi hišo na Lokvah in potrebuje tudi to
cesto, ter ji je v interesu sanacija, je svetu KS posredovala preko člana sveta Marka Kolenca
popravljena soglasja ter mapno kopijo lastnikov zemljišč. Člani sveta so se strinjali, da se
lastnike parcel osebno kontaktira vsakega posebej za podpis soglasij, ki so potrebna za
sanacijo obcestnega zidu . To nalogo bosta izpeljala Marko Kolenc in Marko Saksida
Gregorič.
3. Praznovanje 8.marca
Kot je že v navadi bo KS pogostila lokvarske žene in dekleta ob dnevu žena, ki bo 8.marca
(pecivo, kava, roža). Za zabavo bo poskrbel harmonikaš iz sosednje vasi.

4. Lokvarski praznik
Člani sveta so se strinjali za ohranitev Lokvarskega praznika kljub trudu in nizki udeležbi
krajanov. Praznik bo najverjetneje 13.6. združen z praznikom sv. Antona. Predlagana tema
praznika je smučanje na Lokvah. Do junija je še nekaj časa, tako da se člani sveta strinjajo, da
se o sami organizaciji, predlogih in mnenjih dogovorijo v naslednjih mesecih.

5. Urejanje površin v poletnem času
Člani sveta so se soglasno odločili, da se za spomladansko čiščenje, košnjo površin ter
urejanje pokopališča najame izvajalca.

6. Razno
Kot že rečeno se je sestanka udeležil tudi mestni svetnik Edbin Skok, ki je člane sveta
seznanil z različnimi temami: razširitev ceste od Prevala do Ravnice, podrtje starega hotela
Poldanovec, v prihodnosti asvaltacija ceste Lokve – Nemci (samo en del), Lokvarsko mestno
jedro.
Predsednica sveta člane seznani nad pritožbami nad neustreznim pluženjem ceste s strani
krajanov nad gospodom Koradinom. Prej omenjeni naj bi že splužene površine (tudi zasebna
dvorišča) s svojim delovnim strojem ponovno »zasul«.

Sestanek se je zaključil ob 20.30.

Predsednica sveta KS Lokve – Lazna
Anja Rijavec

