
 

KRAJEVNA SKUPNOST KROMBERK - LOKE 
Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 90 
5000 Nova Gorica 
 
Datum: 22. 9. 2020 

 

ZAPISNIK  

11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Kromberk - Loke, ki je potekala dne 22. 9. 2020, s 
pričetkom ob 18. uri, v Domu Kulture v Kromberku. 

Prisotni: Aleš Pavlin, Marko Brezavšček, Žarko Leban, Sonja Maras Gruntar, Urška Ščuka 
Buršič 

Odsotni: Robert Golob, Janez Cuznar, Damijan Winkler, Meta Mačus 

 

Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov 10. seje (Žarko Leban) 
2. Pregled prejete in oddane pošte (Žarko Leban) 
3. Ureditev spominskega obeležja za vrtcem Čriček (Sonja Maras Gruntar) 
4. Ureditev poti ob Brestnikovem potoku (Žarko Leban) 
5. Plan investicij in vzdrževanja Športnega parka in Doma kulture v KS (Marko Brezav-

šček) 
6. Razno 

 
Ad1: 
Sklep 4 iz 8. seje ni realiziran. Za njegovo izvedbo se zadolži Aleša Pavlin. 
Sklep 8 iz 8. seje: Poizvedbo je sprovedel Damijan Winkler. O neurejenosti stanovanjske hiše 
se obvesti Mestno redarstvo MO Nova Gorica. 
Sklep 1 iz 9. seje, da se rešetka postavi, ostane. 
Sklep 5 iz 9. seje je delno realiziran. Drugi del je opredeljen v sklepu 5 iz 10. seje. 
Sklep 6/7 ni realiziran. Damijan Winkler uredi pot. 
Sklep 2/4 iz 10. seje ni realiziran. Damijan Winkler uredi pot. 
Skep 5 iz 10. seje je delno realiziran. Do naslednje seje Marko Brezavšček sestavi pravilnik o 
uporabi ključev. 
Sklep 7/1 iz 10. seje ni realiziran. Inšekcijskim službam se pošlje dopis za dve lokaciji, tretjo je 
lastnik v tem času uredil. 
Sklep 9/4 iz 10. seje ni realiziran. Do naslednje seje se pravilnik pregleda in pripravi za 
potrditev. 
Ostali sklepi 10. seje so bili realizirani. 
 
 
Uvodoma se je seje udeležil g. Aleksander Miško, trenutno »rajonski« policist Kromberka. 
Predstavljene so mu bile težave, s katerimi se srečujemo v naši krajevni skupnosti. 
V zvezi s problematiko zbiranja pri vrtcu Čriček je predlagal, da se Policijsko postajo Nova 
Gorica seznani o najdbi nevarnih predmetov povezanimi z uživanje prepovedanih substanc na 
tej lokaciji in se jih zaprosi za občasno kontrolo. 
 
Ad2: 
Pregledana je bila vse prejeta in oddana pošta v času med 10. in 11. sejo sveta KS. 
Sklep: Vsa prejeta pošta je bila že obravnavana, KS pa je že storila, kar je bilo v njeni 
moči. 
 
 



 

 
Ad3: 
Glede ureditve spominskega obeležja za vrtcem Čriček sta bili pridobljeni dve ponudbi za 
čiščenje spomenika, projektant pa bo poskrbel za dokončno ureditev spomenika. 
Sklep: Pridobi se še tretjo ponudbo ter ostala dva ponudnika zaprosi, da ponudbi 
dopolnita. 
 
Ad4: 
Žarko Leban je predstavil projekt ureditve poti ob Brestnikovem potoku. Člani sveta so se stri-
njali, da se projet realizira. 
Sklep: Vojkota Komel se povabi, da poseka robido ter obstoječo pot splanira in pope-
ska. 
 
Ad5: 
Marko Brezavšček je predstavil plan nujnih in manj nujnih investicij v povezavi z Domom 
Kulture in igriščem. 
Sklep: Do konca oktobra Marko Brezavšček poskrbi, da se: 

1. Postavi videonadzor - med ponudnikoma se izbere podjetje Viras, ki je ponudilo 
nižjo ceno; 

2. Prepleska dvorano - nabavi se vse potrebno za pleskanje; 
3. Popravi luči - Slavkota Komel se povabi, da izvede popravilo; 
4. Postavi označbe - Jasno Čuk se povabi, da pripravi razne označbe zunaj in 

znotraj doma; 
5. Postavi napis na fasadi doma; 
6. Pripravi spletno stran KS - med ponudniki se izbere podjetje Spletnikar, ki je 

ponudilo nižjo ceno; 
7. Poskrbi za hortikulturo na igrišču - med ponudnikoma se izbere vrtnarijo Kodrič, 

ki je ponudila nižjo ceno. 
 
Ad6: 
Lucija Zavrtanik bi bila pripravljena urejati spletno stran in odpreti ter urejati facebook strank 
KS. 
Sklep: Povabi se jo na naslednjo sejo, kjer naj predstavi koncept, ki ga bo pripravila. 
 
Glede na prošnje krajanov se ugotavlja, da je trenutno v Lokah poteba po treh ogledalih. 
Sklep: Aleš Pavlin preveri nujnost le-teh. 
 
Člani sveta KS so znova pregledali pripravljeno Pogodbo o delu med Danilom Pavlin s. p. in 
KS Kromberk - Loke ter Cenik najemov in storitev v Domu Kulture. 
Sklep: Pogoba se podpiše, cenik se potrdi. 
 

Seja zaključena ob 21.00 uri. 

  

 

Predsednik sveta KS Kromberk - Loke 
Žarko Leban l. r. 


