KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

Z A P I S N I K
12. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v sredo, 25. 1. 2017, ob 19.00, v sejni sobi
Dvorane Edmunda Čibeja.
Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Jurij Lulik, Jože
Černigoj, Klavdija Mikuš, Judita Trošt, Nataša Pergar, Katja Zagorc, Primož
Černigoj, Boštjan Čibej
Opravičeno odsotni: Zdenko Bolko, Danilo Nemec, Boris Kovač
Povabljena: Marjan Bolko (za ŠD Slano blato) in Boris Blažko (za Društvo
DOLI)
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
2. Pregled aktivnosti po zadnji seji
3. Načrtovane aktivnosti v letu 2017
4. Inventura
5. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1
Pri pregledu zapisnika 11. seje je Angel Vidmar povedal:
- sanacija cestae mimo Lovretovša se zamika v junij;
- občina uvaja nov način naročanja projektov, in sicer po sklopih, kar
predstavlja za vse veliko neznanko; konkretno to pomeni, da je potrebno
projekte, težave, popravila … v KS videti že vnaprej, da se jih umesti v
plan;
- do konca februarja bomo v KS popisali vse poti, potrebne popravila;
vprašanje pa je, kaj bo s popravili, ki se bodo pokazala med letom;
- glede kanalizacije in vodovoda h Kušem bodo vsekakor potrebni novi
pogovori;
- glede defibrilatorja imamo do sedaj eno ponudbo, ki bi ji po mnenju P.
Kompara morali dodati še otroške elektrode, Primož Černigoj je povedal, da
so def. nabavili v njihovem podjetju po ugodni ceni – priskrbel bo še to
ponudbo; Vidmar je povedal, da bo za sofinanciranje v imenu KS prosil tudi
lokavške podjetnike, delež je že prispevalo ŠD Slano blato.
Sklep: Zapisnik 11. seje je bil soglasno sprejet.
K točki 2 – pregled aktivnosti po zadnji seji
V ponedeljek, 23. 1., je bil sestanek za vodovod, kjer je bilo predstavljeno, kako
bo z upravljanjem vodovodov in s plačevanjem prispevka v prihodnje: pri Čohih
so izbrali za upravljalca KSD. KSD mora pripraviti pogodbo, s katero bi potem
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dejansko morali »od hiše do hiše«; ker se pri Čohih v tem letu začenja izgradnja
vodovoda, kanalizacije, je to upravljanje za čas do izgradnje novega vodovoda.
Pri Komparih je predviden strošek nekoliko večji, saj je potrebno upravljati z
lučjo UV, ta še deluje. Na Brodu pa je že odklopljena (20. 1.) upravljalca ni in se
v tej zvezi tudi nič ne dogaja. Kako se bo rešil ta problem, je še vprašanje; KS z
vaškimi vodovodi dejansko nima nič, sodeluje iz zavedanja, da je potrebno nekaj
narediti in zadostiti zakonskim obveznostim ter zaradi lažje organizacije. Tako
bomo ravnali tudi v prihodnje.
K točki 3 – aktivnosti v letu 2017
Angel Vidmar je povedal, da KS podpira čim več kulturno-športnega dogajanja v
kraju; tudi letos se pripravljajo prireditve, ki jih bodo predstavili predstavniki
društev, izvedla se bosta projekta iz Moje pobude, ŠD Slano blato bo dokončalo
zunanjji fitnes, Društvo DOLI pa manežo.
KS je bila doslej koordinator Lokavških kulturnih dni, pripravila je silvestrovanje in
namenjala infrastrukturo društvom in posameznikom.
Bojana Pižent Kompara je v imenu KS predstavila predlog sprememb
glede kulturnih prireditev v kraju:
Na sestanku 11. 1. ob 19.00 so Bojana Pižent Kompara, Klavdija Mikuš, Katja
Zagorc, Stojan Stopar in povabljena Andreja Bolko pripravili predlog glede
prireditve KS, na kateri bi vsako drugo leto podeljevali priznanja E. Čibeja.
Predlog je naslednji:
Prireditev kulturno-zabavnega značaja se z oktobra prenese v začetek
pomladi – predlagan je prvi teden v marcu, s čimer bi obeležili minuli
mesec kulture, dan žena, materinski dan ...
Prireditev bi vsako drugo leto pripravila ekipa KS, in sicer v svojem 2. in
4. mandatnem letu, ob tem bi podelila tudi priznanja Edmunda Čibeja.
Za vmesna leta se pripravo prireditve ponudi OŠ in Društvu DOLI …; v
nasprotnem primeru je ni.
Oktobrski Lokavški kulturni dnevi lahko ostanejo v domeni Društva DOLI
(pohod, morebitne razstave), vendar brez osrednje prireditve.
Prav tako se Društvo DOLI obvesti, da je namesto prireditve okrog 8.
februarja v letu 2018 prireditev na začetku marca v izvedbi KS Lokavec
Utemeljitev sprememb:
Že leta se pojavlja velik problem, da je oktobrska prireditev prezgodaj in je
potrebno zato po poletnih počitnicah napeti vse sile, da se pravočasno pripravi
kvalitetno prireditev; s prenosom v pomlad bi ta čas pridobili; prav tako je
prenaporno, da za tovrstne prireditve skrbijo isti ljudje, zato bi dogodek pripravile
vsako leto druge skupine.
Sklep: Svetniki so predlagane spremembe soglasno sprejeli.
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V imenu Društva Doli je Boris Blažko predstavil predvidene prireditve za
leto 2017:
- v začetku februarja se bodo predstavili na sejmu Alpe-Adria;
- manežo bi pripravili že za Festival češenj;
- v oktobru bi skupaj z OŠ pripravili časopis Lokavec in čas, tema voda in
arhitektura, sodelovali bodo v projektu Dnevi evropske kulturne dediščine;
- Festival češenj bo – termin še ni znan;
- pripravlja se tudi projekt za obnovo Bavčarjeve fužine – prejeli razpisna
sredstva.
V imenu ŠD Slano blato Lokavec je projekte za leto 2017 predstavil
Marjan Bolko:
- ob februarski polni luni je predviden 5. nočni pohod na Mali Golak;
- 18. marca bo čistilna akcija – (A. Vidmar je ob tem poudaril željo KS, da se
povežemo);
- 26. in 27. maja bo tradicionalni malonogometni turnir;
- 26. avgust – Noč pod Čavnom;
- septembra – izlet v visokogorje (predlagan je dvodnevni izlet – Tre Cime –
poleg članov društva tudi za krajane);
- uredilo se bo prostor zunanji fitnes – Vidmar je predlagal, da se pripelje do
tja voda in uredi pitnik.
Predsednik KS Angel Vidmar se je obema predstavnikoma zahvalil za predstavitev
in za dosedanje delo.
V nadaljevanju so bile predstavljene tudi dosedanje aktivnosti glede
Moje pobude.
Občina je pripravila sestanek, 19. 1., udeležili so se ga Angel Vidmar, Bojana P.
Kompara in Alenka Furlan.
Bojana P. Kompara je povedala, da je že v dogovoru z gospo Mojco Božič in
izvajalci, dogovorjeno je, da pohitimo, da bodo igrala v Lokavcu že spomladi, prvi
sestanek že v začetku februarja; Alenka Furlan pa izpostavila nekaj vprašanj
glede informacijskih tabel:
V zvezi s tem je potrebno:
- organizirati sestanek in se pogovoriti o detajlih (predlagani: Alenka Furlan,
Angel Vidmar, Bojana P. Kompara, Boris Blažko, Stojan Stopar);
- zaradi razpotegnjenosti Lokavca bi bil zemljevid lahko čez celo površino table,
na "praznih mestih" pa fotografije in kratki opisi;
- kako naj bo tabla obrnjena: naj bi bila pravokotno na cerkev, potrebno je
razmisliti glede burje;
- kakšne kvalitete bo material (tudi folija, da barve ne bodo prehitro zbledele);
- kdor ima kakršnokoli idejo, naj jo posreduje Angelu Vidmarju.
Sklep: Angel Vidmar bo sklical sestanek predlaganih članov, kjer bi vsa
ta vprašanja predelali.
K točki 4: Inventura
Inventuro bi opravili Angel Vidmar, Nataša Pergar in Mojca Pergar, s čimer se
svetniki strinjajo.
K točki 5:
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Pod Razno ni bilo mnenj in pobud.
Seja se je končala ob 21.00.

Zapisala:
Bojana Pižent Kompara
Katja Zagorc

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overila:
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