KS Lokavec
Lokavec 197
5270 Ajdovščina

Zapisnik
20. seje starega Sveta KS Lokavec in hkrati 1. seje novega Sveta KS Lokavec,
sejna soba Dvorane Edmunda Čibeja, 27. 10. 2014, ob 19. 00.
Prisotni:
Stari svet: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Zdenko Bolko,
Danilo Nemec, Jurij Lulik, Alenka Furlan, Boris Kovač, Primož Černigoj, Primož Kompara, Oton
Marc.
Opravičeno odsotna: Dušan Kompara, Miloš Blažko
Novi svet: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Zdenko Bolko,
Danilo Nemec, Jurij Lulik, Boris Kovač, Primož Černigoj, Boštjan Čibej, Jože Černigoj, Klavdija
Mikuš, Katja Zagorc, Judita Trošt
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Predstavitev novega Sveta KS Lokavec in izvolitev predsednika ter podpredsednika KS
Plan dela v prihodnjem štiriletnem obdobju
Razno

K točki 1: Bojana Pižent Kompara je prebrala sklepe zapisnika 19. seje.
Sklep: Svetniki so zapisnik soglasno potrdili.
K točki 2
Predsednik prejšnjega sveta Stojan Stopar je najprej čestital vsem novoizvoljenim članom sveta KS.
Nato je podal predlog za novega predsednika Sveta KS Lokavec, in sicer Angela Vidmarja.
V razpravi je bil predlog podprt, drugih predlogov ni bilo.
Sklep: Na javnem glasovanju je bil predlagani Angel Vidmar soglasno izvoljen za novega
predsednika KS Lokavec.
Angel Vidmar se je svetnikom zahvalil in izrazil željo po sodelovanju v dobro KS. Predlagal je, da
KS nadaljuje prakso iz prejšnjih mandatov, da podpredsedniško funkcijo opravlja prejšnji predsednik.
Svetniki in nekdanji predsednik Stojan Stopar so se s tem strinjali.
Za tajnico je bila predlagana Bojana Pižent Kompara, za blagajničarko pa Nataša Pergar. Obe sta to
funkcijo opravljali že v prejšnjem mandatu.
Sklep: Na javnem glasovanju so bili soglasno izvoljeni: za podpredsednika Stojan Stopar, za
tajnico Bojana Pižent Kompara in za blagajničarko Nataša Pergar.

K točki 3
Stojan Stopar in Angel Vidmar sta podala plan dela, o katerem je svet razpravljal že na prejšnjih sejah.
V prihodnjem štiriletnem obdobju se bo svet KS trudil izpeljati naslednje plane:
-

pločnik ob cesti Lokavec – Ajdovščina; v okviru tega tudi povozno krožišče na Grajšku;

-

ponovno opozorilo državi, da je potrebno urediti problematiko vplivnega območja Slanega
blata;

-

ureditev parkirišča ob pokopališču;

-

nadaljevanje kulturnih in športnih aktivnosti (Lokavški kulturni dnevi, morebiti Festival
češenj, silvestrovanje …)

Sklep: svetniki se s planom strinjajo in do naslednje seje pripravijo predloge, s katerimi
bomo dopolnili omenjeni plan dela.
K točki Razno
Svetniki so se na vprašanje, ali tudi letos izvedemo silvestrovanje, odločili pritrdilno, saj postaja
lokavško silvestrovanje zelo priljubljeno.
Sklep: Silvestrovanje pripravimo. Za pripravo oz. pridobitev glasbenih izvajalcev sta
zadolžena Jože Černigoj in Klavdija Mikuš.
Bojana Pižent Kompara je ob tem novi svet pozvala, da po svojih močeh pripomore k pripravi
prireditev v organizaciji KS, predvsem s pripravo in pospravljanjem dvorane. Svetniki so se
strinjali, da je to naša naloga in dolžnost.
Alenka Furlan se je ob koncu svojega mandata zahvalila vsem svetnikom in povedala, da so vsi
dobili na e-pošto pregled dela krožka Obudimo kulturno življenje na vasi ter da smo soboto, 18.
10. preživeli na izletu v Škofjo Loko (prevoz je sponzorirala Ljudska univerza). Izrazila je
pripravljenost, da še organizira izobraževanja v Lokavcu.
Bojana Pižent Kompara je svetnikom predala prošnjo v imenu deklet, ki trenirajo nogomet, za
brezplačni najem dvorane za pripravo dobrodelnega koncerta v podporo ženskega nogometa, v
soboto, 29. 11. Stojan Stopar je ob tem dodal, da ni nepomembno, da se je razvoj ženskega
nogometa na Zgornjevipavskem začel ravno v Lokavcu.
Sklep: Svetniki pripravo koncerta podpirajo, kakor tudi vse tovrstne prireditve v kraju.

Seja se je končala ob 20.30

Lokavec, 29. 10. 2014
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