Zapisnik sklepov 2. seje Sveta Krajevne skupnosti Lokavec,
sreda, 22. 11. 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, Miloš Blažko
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika prejšnje seje.
Plan dela za leto 2011 in za naprej.
Urejanje spletne strani.
Pohod Spoznajmo soseda (KS Cesta) za 2. 1. 2011.
Vabilo k sodelovanju za sodnike porotnike.
Sodelovanje s Komunalo Ajdovščina.
Razno

K točki 1
Na zapisnik 1. seje prisotni niso imeli pripomb in dopolnitev.
K točki 2
Boris Kovač je prebral županove predloge za dela v Lokavcu (sredstva Ministrstva za okolje), povedal
pa je, da so bili županu predlagani še dodatni projekti: prizidek dvorane z zunanjim igriščem, mrliška
vežica in parkirišče pod pokopališčem.
Svetniki so v skladu s tem potrdili prioritete za štiriletno obdobje:
-

2011 – prizidek in dokumentacija za zunanje igrišče,

-

2012 – zunanje igrišče in urejanje dokumentacije za začetna dela za mrliško vežico,

-

2013 in 2014 – izgradnja mrliške vežice s pripadajočim parkiriščem.

K točki 3
Primož Kompara je predstavil predlog za predelavo spletne strani, tako da bi lahko na tej strani
objavljali tako aktualne informacije, kot tudi arhivsko gradivo. Predelavo naj bi pripravil Viktor Harej,
ki je za spletno stran skrbel že do sedaj. Angel Vidmar je predlagal, naj bi imeli določeni ljudje (npr.
vodje društev …) gesla za nalaganje svojih informacij, ker so na ta način informacije najhitreje na
voljo. S tem so se vsi prisotni strinjali.
Sklep: S pobudami so se vsi svetniki strinjali.

K točki 4
Iz krajevne skupnosti Cesta je prišla pobuda, da bi se KS Lokavec letos pridružila pohodu Spoznajmo
soseda. Pohod je v prejšnjih letih zaobjel vasi okrog Ceste. Datum pohoda je 1. 2. 2011, začel naj bi se
na Cesti (pri Rampi), nadaljeval skozi Lokavec (za traso se bo odločil odbor), mimo Rebkovša in
Nemškarce do Vipavskega Križa, kjer bi bil zaključek.

Sklep: Svetniki so pobudo soglasno sprejeli in predlagali odbor za pripravo pohoda. V odboru bodo
člani KS Bojana Pižent Kompara, Jurij Lulik in Stojan Stopar, k sodelovanju pa bi povabili še Borisa
Blažka.

K točki 5
Okrožno sodišče v Novi Gorici je v Uradnem listu RS št. 79/10 z dne 8.10.2010 objavilo poziv za
predlaganje kandidatov za sodnike porotnike, katerih mandat je 5 let. Kandidate lahko v roku 60 dni
od objave predlagajo predstavniški organi občin z območja okrožnega sodišča, lahko pa tudi
interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju okrožnega
sodišča, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov.
Iz sveta KS Lokavec je bil za sodnika porotnika predlagan Angel Vidmar, ki je s predlogom soglašal.
K točki 6
Direktor Komunale Ajdovščina, Egon Stopar, je vsem KS v Občini Ajdovščina poslal pismo, v katerem
je izrazil prošnjo, naj bi vse KS izmed svetnikov izbrale predstavnike, ki bi predstavljali vez med KS in
Komunalo Ajdovščina.
Sklep: Svetniki so pobudo direktorja Komunale Ajdovščina sprejeli in določili Stojana Stoparja in
Zdenka Blažka v odbor za stike s tem podjetjem.

K točki Razno:
Na Svet KS Lokavec je bilo naslovljeno anonimno pismo.
Sklep: Svetniki so soglašali, da na nobeni od sej ne bodo obravnavali nepodpisanih, anonimnih
pisem.
Stojan Stopar je ponovil informacijo, ki jo je svetnikom že prej poslal po e-pošti, da je od 12. 11. do
23. 12. Možna zapora ceste Cesta–Lokavec zaradi izgradnje vodovoda.
Povedal je tudi, da se bo začela sanacija poti proti Kovačem.
Podal je tudi pobudo, da bi v Dvorani Edmunda Čibeja omogočili sponzorske table. Vsi svetniki so bili
načeloma za ta predlog.
Bojana Pižent Kompara je predala prošnjo domače župnijske mladinske skupine, da bi 24. 12. pred
dvorano Edmunda Čibeja pripravili žive jaslice. Potrebovali bi tudi elektriko in spodnji prostor
prizidka.
Sklep: Prisotni so prošnji soglasno ugodili.
Stojan Stopar je povedal, da bo ŠTD Lokavec 18. 11. priredil turnir v malem nogometu.
Predlagal je tudi, da bi bil nov odbor za telovadnico kar Svet KS, predstavnik posameznik pa Primož
Černigoj, od zunanjih pa Mojca Pergar in Tomi Lokar.
Naloga odbora je upravljanje s telovadnico in razporejanje terminov.
Alenka Furlan je vprašala, ali bodo na področju utečenih dejavnosti kakšne spremembe glede
terminov, najav …

Sklep: Svetniki so se strinjali, da te spremembe niso potrebne.
Seja se je končala ob 22.00.
V Lokavcu, 23. 11. 2010
Zapisnikar
Bojana Pižent Kompara, l. r.

Vodja seje
Stojan Stopar, l. r

Overiteljica
Nataša Pergar l. r.

