Zapisnik sklepov 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Lokavec,
sreda, 27. 10. 2010, ob 20.00
Prisotni: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Alenka Furlan, Oton Marc,
Primož Černigoj, Dušan Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Primož
Kompara, Danilo Nemec, Zdenko Bolko, Jurij Lulik, Boris Kovač
Opravičeno odsoten: Miloš Blažko
Dnevni red:
1. Pregled prisotnosti in sprejetje dnevnega reda.
2. Nagovor dosedanjega predsednika KS Lokavec, kratek pregled
štiriletnega dela in smernice za prihodnje.
3. Izbira predlogov za funkcijo predsednika, podpredsednika, tajnika in
blagajnika KS v skladu z 18. in 27. točko statuta KS Lokavec.
4. Volitve predsednika in podpredsednika ter imenovanje tajnika in
blagajnika KS Lokavec.
5. Razno.

K točki 1
Sejo je vodil predsednik prejšnjega Sveta KS Lokavec, Oton Marc. Za
zapisnikarja je bila izbrana Bojana Pižent Kompara, ki bo to funkcijo po sklepu
prisotnih opravljala tudi na naslednjih sejah sveta KS.
Sklep: Po ugotovitvi sklepčnosti so prisotni soglasno sprejeli dnevni red.
K točki 2
Oton Marc je predstavil poročilo dela Sveta KS Lokavec v obdobju od leta 2006
do 2010. (Priloga)
Alenka Furlan pa je predstavila delovanje krožka Obudimo kulturno življenje na
vasi.(Priloga)
K točki 3
Za predsednika KS sta bila predlagana Stojan Stopar in Boris Kovač, ki pa je
zaradi službenih obveznosti ta predlog zavrnil.

Za podpredsednika KS sta bila predlagan Oton Marc in Bojana Pižent Kompara.
Slednja pa je to funkcijo zavrnila in izrazila pripravljenost, da sprejme funkcijo
tajnika KS. Nataša Pergar pa je izrazila pripravljenost voditi blagajniške posle KS.
K točki 4
Sklepi:
Za predsednika KS Lokavec je bil predlagan Stojan Stopar in soglasno sprejet.
Za podpredsednika je bil predlagan Oton Marc in soglasno sprejet.
Svet pa je tudi imenoval Bojano Pižent Kompara za tajnico in Natašo Pergar za
blagajničarko KS Lokavec.
K točki Razno
Svetniki so soglasno sklenili, da do naslednje seje vsak pripravi predlog
problematike, del …, ki naj bi jih obravnavali. Hkrati so sklenili, da svetniki sami
ljudem iz zaselkov, iz katerih prihajajo, posredujejo svoje telefonske številke in
e-naslove, na katere bodo dosegljivi.
Za datum prihodnje seje je bil predlagan ponedeljek, 15. 11. ob 20.00 in bil
soglasno sprejet. Svetniki so se tudi dogovorili, da bi bile vse seje ob
ponedeljkih ob 20.00.
Seja se je končala ob 22.00.
V Lokavcu, 30. 10. 2010

Zapisnikar
Bojana Pižent Kompara, l. r.

Vodja seje
Stojan Stopar, l. r
Overiteljica
Nataša Pergar, l. r.

