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Z A P I S N I K 
 
22. seje starega in 1. seje novega Sveta KS Lokavec, ki je bila v sredo, 5. 12. 2018, ob 19.00,  v 
prostorih turistične kmetije Pri Lavrinčkovih.  
 
Prisotni:  
stari svet KS: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Danilo Nemec, Jurij Lulik, Judita 
Trošt, Primož Černigoj, Boris Kovač, Boštjan Čibej, Klavdija Mikuš, Zdenko Bolko, Katja Zagorc, Jože 
Černigoj, Nataša Pergar; 
novi svet: Bojana Pižent Kompara, Angel Vidmar, Judita Trošt, Boris Kovač, Klavdija Mikuš, Zdenko 
Bolko, Katja Zagorc, Bernarda Velikonja, Nada Blažko, Marko Blažko, Miran Lokar, Marjan Lokar, Nejc 
Pižent, Jože Černigoj 
 
Povabljeni: Jurko Pergar, občinski svetnik (prisoten), Bojan Pergar, ŠD Slano blato (se opravičil), Boris 
Blažko, društvo DOLI (odsoten), Peter Jež, LD Hubelj (odsoten), Mojca Pergar (prisotna). 
 
Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje 
2. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS Lokavec 
3. Dogovor o delu  Sveta KS  v naslednjem mandatnem obdobju 
4. Razno  
 
 
K točki 1 – Pregled in potrditev zapisnika 21. seje 
 

V zvezi z zapisnikom 21. seje je predsednik KS Angel Vidmar pojasnil aktivnosti glede ohranitve vrtca v 
Lokavcu in z vodovodom pri Komparih. V zvezi s slednjim je bil dvorni E. Čibeja organiziran sestanek 
krajanov  Komparov, ki  so podpisali tripartitno pogodbo o upravljanju vodovoda; pogodba velja eno 
leto, sam predsednik pa se bo zavzemal, da bi izgradnjo vodovoda in kanalizacije izpeljali pred 
načrtovanim letom 2024. 

Sklep: Ker na zapisnik 21. seje ni bilo pripomb, je bil soglasno sprejet. 

Angel Vidmar se je po potrditvi zapisnika 21. seje, kar je bilo tudi zadnje uradno dejanje sveta KS 
Lokavec za mandatno obdobje 2014–2018, zahvalil svetu za vse, s čimer so v teh letih pripomogli k 
razvoju Lokavca, hkrati pa izrazil prepričanje, da bodo tudi v nadaljnje sodelovali pri aktivnostih v 
kraju. 

Ob tem je član nekdanjega sveta Stojan Stopar povedal, da je po več mandatih, v katerih je deloval 
kot član, začutil, da je čas za spremembo, izrazil pa pripravljenost za sodelovanje in zaželel novemu 
svetu uspešen mandat. 

 



K točki 2 – Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS Lokavec 
 
Angel Vidmar je čestital vsem izvoljenim svetnicam in svetnikom KS Lokavec za mandatno obdobje 
2018-2022. Svetnicam in svetnimkom je  razdelil  potrdila  o izvolitvi. 
 
Za predsednika je bil predlagan Angel Vidmar, kar so svetniki soglasno sprejeli. Za podpredsednico sta 
bili predlagani Nada Blažko in Bojana Pižent Kompara, po posvetu so se svetniki strinjali, da se glede 
na izkušnje v delovanju KS za podpredsednico predlaga Bojano Pižent Kompara, Nada Blažko pa 
prevzame naloge tajnice. Za sodelovanje z Rdečim križem v Ajdovščini je bila izglasovana Judita Trošt.  
 
Sklep: S soglasno potrditvijo so bili izglasovani: Angel Vidmar – predsednik sveta KS, Bojana Pižent 
Kompara – podpredsednica sveta KS, Nada Blažko – tajnica sveta KS,  Judita Trošt – sodelovanje z 
RK 
 
Angel Vidmar se je zahvalil za zaupanje in zagotovil, da se bo tudi v prihodnje trudil za razvoj kraja. 

K točki 3 – Dogovor o delu  Sveta KS  v naslednjem mandatnem obdobju 

Angel Vidmar je predlagal, da predstavniki volilnih enot do prihodnje seje pripravijo predloge za dela, 
ki bi jih bilo potrebno opraviti v posameznih zaselkih. 

Sklep: Predstavniki volilnih enot do prihodnje seje pripravijo predloge za dela, ki bi jih bilo 
potrebno opraviti v posameznih zaselkih. 

K točki Razno  

Angel Vidmar je povedal, da je z občine prišla pobuda, da je sedež KS naslov Dvorane Edmunda 
Čibeja, s čimer pa se po njegovem mnenju podaljša rok prejema pošte. Izpostavljena je bila možnost 
preusmeritve pošte, kar pa je potrebno letno plačati. 

Sklep: Angel Vidmar bo preveril možnosti glede omenjene problematike. 

Bojana Pižent Kompara je navzočim povedala, da je RK za vse starejše od 85 let pripravil pakete z 
novoletnim voščilom, sama pa je pripravila posamezne pakete za zaselke, ki bi jih predstavniki 
zaselkov razdelili. S tem so se predstavniki zaselkov strinjali. 

Angel Vidmar je še predlagal, da  se vabila na seje sveta KS pošlje vsakič tudi občinskemu svetniku 
Jurku Pergarju, s čimer so se vsi strinjali. 

Sklep: Vabila na seje KS Lokavec dobi vsakič v vednost tudi občinski svetnik Jurko Pergar.  

Seja se je končala ob 21.00. 

 

 

          Zapisala                                           Predsednik sveta KS   
Bojana Pižent Kompara                                                              Angel Vidmar                           
 
 


