KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 197
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
6. seje Sveta KS Lokavec, sejna soba Dvorane Edmunda Čibeja Lokavec, Lokavec, 14. 11. 2011, ob 19.
00.
Prisotni: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Primož Černigoj, Dušan Kompara, Stojan Stopar,
Angel Vidmar, Primož Kompara, Danilo Nemec, Zdenko Bolko, Jurij Lulik, Boris Kovač, Miloš Blažko,
Alenka Furlan .
Opravičeno odsoten: Oton Marc.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Kratek pregled dela prejšnjega leta
Kanalizacija
Silvestrovanje
Razno

1 Pregled zapisnika prejšnje seje
V zvezi z zapisnikom je Stojan Stopar povedal, da bo KS poleg pobud za ležeče policaje in izgradnjo
kanalizacije za meteorne vode podana tudi skupna pobuda s KS Cesta za popravilo ceste Lokavec–
Cesta. Poudaril je tudi, da je potrebno na sanacijo ceste gledati celostno in se truditi za to, da bi
cesto preplastili z dobrim asfaltom. Za to pa je potrebno na občini zahtevati, da se na ceste ne
postavlja več slabega asfalta, ki bo že čez dve leti drseč. Po besedah Dušana Kompara se takega
asfalta ne sme več postavljati na državne ceste. Boris Kovač je poudaril, da je potrebno na občino
podati ostrejšo pobudo za ležeče policaje na cesti skozi novo naselje.
Na zapisnik ni bilo pripomb, soglasno pa so bile sprejete vse dodatne pobude.

2.Pregled dela preteklega leta.
Predsednik KS je poudaril, da je v letošnjem letu zaživela predvsem družbena dejavnost, na začetku
leta Pohod Spoznajmo soseda, proslava ob kulturnem prazniku, srečanje pri svetem Krištofu, Lokavški
kulturni dnevi. Zgrajeno in predano namenu je bilo zunanje asfaltno igrišče. Stojan Stopar je tudi
poudaril, da so LKD (Lokavški kulturni dnevi) lepo uspeli, da pa je bilo nekaj napak, organizatorka
Bojana Pižent Kompara se je s tem strinjala in poudarila, da je v prihodnje potrebno delo razdeliti
med več ljudi, saj se enemu človeku zaradi obsežnosti nalog mimogrede kaj izmuzne.

Sklep: V letu 2012 bo svet KS nadaljeval s predvidenimi načrti, predvsem z zbiranjem dokumentacije
za mrliško vežico.
3. Kanalizacija skozi Lokavec
Stojan Stopar je povedal, da je do sedaj hodil na vse operativne sestanke, na zadnjih je bil prisoten
tudi Danilo Nemec, ki je potrdil izjemno neprofesionalen odnos Cestnega podjetja. Angel Vidmar je
poudaril, da je cesta Lokavec-Ajdovščina državna in bi verjetno lahko to pregledal državni nadzornik.
Boris Kovač je predlagal, da se zahteva laični nadzor. Dušan Kompara je pripravljen iti zraven na te
sestanke.
Sklep: Na občino bo podana zahteva, da se ustavijo vsa nova kanalizacijska dela v Lokavcu, dokler se
ne dokonča začetih del. Predlagamo sestanek sveta KS Lokavec, predstavnikov občine, predstavnika
Komunale, izvajalcev in nadzornikov.
4. Silvestrovanje
Svetniki in predstavniki društev so načeloma za.
Organizacijski odbor: Angel Vidmar, Suzana Batič, Primož Černigoj, Blaž Lokar

5. Razno
Spletna stran.
Sklep: Za spletno stran bodo skrbeli Primož Kompara, Angel Vidmar in Bojana Pižent Kompara

Alenka Furlan je predstavila pobudo za plesni tečaj, Bojana Pižent Kompara pa pobudo za potopisne
večere v Lokavcu.

Seja se je končala ob 21.00.
Predsednik sveta KS
Zapisnikarica: Bojana Pižent Kompara

Overiteljica: Nataša Pergar

Lokavec, 20. 12. 2011

Stojan Stopat

