KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

Z API S N I K
5. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v ponedeljek, 14. 9. 2015, ob 20.00, v sejni sobi Dvorane
Edmunda Čibeja.
Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Zdenko Bolko, Danilo
Nemec, Jurij Lulik, Jože Černigoj, Klavdija Mikuš, Judita Trošt, Boris Kovač, Katja Zagorc,
Nataša Pergar, Primož Černigoj
Opravičeno odsoten Boštjan Čibej
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. seje
3. Lokavški kulturni dnevi – priprava in aktivnosti
4. Dodatni predlogi za Priznanje Edmunda Čibeja
5. Razno
Po pregledu sklepčnosti je predsednik KS Angel Vidmar pozdravil vse navzoče, in prebral
dnevni red.
Sklep: Svetniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
K točki 1
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje je Angel Vidmar podal nekaj odgovorov na pobude s
prejšnje seje.
a) Klopi pred poslovilnim objektom se bodo urejale hkrati z notranjo ureditvijo.
b) Glede vplivnega območja plazu Slano blato bo v prihajočem tednu poslano pismo na
pristojno ministrstvo.
c) Glede hitrostnih ovir bo predlog posredovan na občino.
d) Glede cenika za športne objekte so nekateri svetniki predlagali, da se organiziranim
ekipam, v katerih so tudi Lokavčani, uporabe ne zaračunava oz. da predsednik s
svojim mandatom upošteva razlike med uporabniki, saj so med njimi tudi taki, ki
skrbijo za te zunanje objekte oz. so jih pomagali prostovoljno graditi.
Glede reflektorjev na zunanjem asf. Igrišču bi lahko problem prižganih reflektorjev
rešili s časovno nastavljenim stikalom. Svetniki so se stem strinjali.

Angel Vidmar je opozoril še na popravek, da bo cena ure za domačine 11 evrov, ne
glede na to kdaj bodo koristili telovadnico.
Sklepi: Svetniki so se strinjali, da cenik ostane tak, kot je, pri čemer se posebej
poudarja, da je potrebno vsakega uporabnika zunanjih objektov obravnavati
posebej in da ima predsednik KS mandat, da določa izjeme.
Zunanje reflektorje se poveže s stikalom, ki jih bo ugasnilo ob 22.00.
Cena najema dvorane za domačine je 11 evrov.
K točki 2
Bojana Pižent Kompara je povedala, da organizacija LKD 2015 poteka po načrtih. V
petek načrtuje sestanek z Borisom Blažkom in Angelom Vidmarjem. Predsednik KS
bo prireditev prijavil pri pristojnih organih.
Pogostitev bo v vseh treh dnevih pripravila kmetija Černigoj.
K točki 3
Angel Vidmar je povedal, da so v razpisnem roku na naslov KS prišli še trije predlogi
za priznanje Edmunda Čibeja 2015, vse je poslalo Duštvo DOLI.
Vse tri predloge so svetniki zavrnili.
Sklep: Priznanje Edmunda Čibeja 2015 se podeli Francu Černigoju in Alenki
Furlan.
K Razno:
Angel Vidmar je povedal, da zbira prijave za najem telovadnice. Interesentov je
veliko, tako da bo dvorana verjetno zasedena v celotnem popoldnevu. Hkrati je
poudaril, da bo na občino posredoval zahtevo, da se do novega leta formira lastništvo
dvorane, glede na to, da je bila dvorana zgrajena z večinskim denarjem od
samoprispevka.
Katja Zagorc je vprašala, kako je s krožiščem na Grajšku. Na vprašanje ji je odgovoril
Stojan Stopar, ki se je v svojem prejšnjem mandatu ukvarjal s to problematiko.
Povedal je, da je po mnenju ministrstva tako nevarnih mest v Sloveniji ogromno,
krožišče se bo reševalo hkrati z reditvijo pločnika mimo hiše Krapeževih, vse to pa je
povezano z že omenjeno problematiko vplivnega območja plazu Slano blato.
Seja se je končala ob 22. 00.
Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overila:
Katja Zagorc

