KRAJEVNA SKUPNOST LOKVE – LAZNA

ZAPISNIK
sestanka sveta KS , ki je bil dne, 29.11.2015 začet ob 19.00 uri v dvorani KS Lokve.
Prisotni: Anja Rijavec, Dušan Rijavec, Romana Džinić, Marko Kolenc, Maja Bizjak, Marko
Saksida Gregorič, Danilo Ličar ter mestna svetnika Edbin Skok in Ljubka Čargo.

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

Potrditev zapisnika s prejšnje seje
Finančni načrt
Dedek mraz in obdarovanje starejših krajanov
Krasitev novoletne jelke
Novoletna večerja
Razno

1. Potrditev zapisnika s prejšnje seje
Člani sveta na zapisnik prejšnje seje, ki je bila dne, 23.8.2015 niso imeli pripomb in so ga
soglasno potrdili.
2. Finančni načrt
Predsednica KS Anja Rijavec je člane sveta seznanila z finančnim načrtom za leto 2016.
3. Dedek mraz in obdarovanje starejših krajanov
Za otroke bo konec decembra (26.12.) KS organizirala prihod dedka mraza. Predstavo bo
izpeljal čarovnik iz Nove Gorice, dedka mraza pa bo izpeljal prostovoljec. Tudi letos bodo
otroci simbolično obdarjeni.
Obdarovani bodo vsi krajani nad 80 let z manjšo pozornostjo.
4. Krasitev novoletne jelke
V sredini decembra (12.12.) bo KS organizirala vsakoletno krasitev novoletne jelke, z manjšo
pogostitvijo. Z željo, da bi se krasitve udeležilo čim več krajanov, so se člani KS odločili, da
se orgaizira delavnica za otroke in starše, kjer bodo otroci skupaj s starši izdelovali okraske za
okrasitev novoletne smrečice v prostorih krajevne skupnosti.

5. Novoletna večerja
Predsednica KS je člane seznanila, da bo dne 18.12 večerja gorskih krajevnih skupnosti. Člani
so se strinjali, da se večerje udeležijo. Člani so bili seznajneni z ponudbo in ceno gostišča
Penzion Planota.

6. Razno
Seje sta se udeležila tudi Ljubka Čargo in Edbin Skok. Ker je bila ga. Ljubka prvič na seji KS
Lokve – Lazna je v uvodu povedala nekaj besed. Nato je razprava tekla v zvezi z:
vzpostavitvijo interneta na Lazni, kategorizacije cest na Lokvah, odkupa Petrolovega
zemljišča, asvaltacije ceste na Lazni (cca. 200m), kontejnerskih mest in turizma na Lokvah
(ureditev Dolince).
Mako Kolenc in Marko Saksida Gregorič bosta pridobila predračune za ureditev pokopališča.
Plošče na sredini pokopališča so namreč v slabem stanju.
Član sveta KS Marko Kolenc je opozoril na problematiko, na katero je naletel, ko je želel
zaprostiti za gradbeno dovoljenje. Nima namreč urejene služnostne poti.
Član sveta Danilo Ličar opozori na problematiko javne rasvetljave na Lazni. Kljub
večkratnim pozivom odgovornim za razsvetlajvo določena luč še vedno ne dela.
Po cesti do starejše gospe na Lazni je v teh dneh močna poledica, Danilo prosi, če je mogoče
to cesto posuti.
Članica sveta Maja Bizjak opozori, da bi bilo potrebno obžagati nekaj lip, ki so v bližini
skladišča lesa na Lokvah, saj padajo suhe veje na cesto.
Predsednica seznani člane KS, da bodo sejnine izplačane.

Sestanek se je zaključil ob 21.00.

Zapisala: Romana Džinić

Predsednica sveta KS Lokve – Lazna
Anja Rijavec

