KS Lokavec
Lokavec 197
5270 Ajdovščina
Zapisnik
13. seje Sveta KS Lokavec, sejna soba Dvorane Edmunda Čibeja, Lokavec, 20. 5. 2013, ob 19. 00
Prisotni: Stojan Stopar, Dušan Kompara, Angel Vidmar, Bojana Pižent Kompara, Zdenko Bolko, Danilo Nemec,
Jurij Lulik, Alenka Furlan, Nataša Pergar, Primož Kompara, Primož Černigoj
Opravičeno odsotni: Boris Kovač, Oton Marc, Miloš Blažko
Dnevni red
1. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
2. Pregled opravljenega dela v mandatu
3. Pregled odprtih oz. nedokončanih del
4. Razno
K1 Zapisnik prejšnje seje je bil potrjen.
K2 Alenka Furlan je pripravila pregled opravljenega dela v Lokavcu v okviru KS ali lokalnih društev













Prizidek k dvorani Edmunda Čibeja.
Asfaltirano parkirišče pred cerkvijo.
Razsvetljava (nekaj novih luči, tudi pred cerkvijo).
Travnato in asfaltirano igrišče.
Postavitev hitrostnih ovir v zaselku Lahovše.
Začetek priklopa kanalizacije na čistilno napravo.
Izdelan načrt za mrliško vežico, začetek postopka za izgradnjo.
Nakup stolov za dvorano.
Nadaljevanje uspešnega sodelovanja z Ljudsko univerzo Ajdovščina, številni izobraževalni programi v sodelovanju s
Študijskim krožkom Obudimo kulturno življenje na vasi (literarni večeri, predavanja, plesne vaje, tečaj italijanščine,
program Izzivi podeželja). LU Ajdovščina je na predlog KS Lokavec je v letu 2012 prejela priznanje Andragoškega
centra Slovenije za dosežke na področju izobraževanja.
Sodelovanje z društvi: DOLI, Slano blato; Lokavškimi pritrkovalci, župnijo, šolo …
Uspešno izvedene prireditve Lokavški kulturni dnevi, Noč pod Čavnom, športne prireditve, dobrodelna prireditev v
decembru 2012, silvestrovanje….

K2 Alenka Furlan je po zapisnikih naredila še pregled odprtih ali nedokončanih del, načrtov …
a) Oglasna deska: Alenka Furlan že dalj časa opozarja, da je v Lokavcu premalo oglasnih desk oz. da nimamo
ene osrednje.
Sklep: Na parkirišču nasproti cerkve se postavi konstrukcijo, ki jo bo uredil Danilo Nemec, na njej pa bo
mogoče oglaševati tudi z večjimi plakati.
b) Pravilnik o podelitvah nagrad Edmunda Čibeja
Sklep: Angel Vidmar je povedal, da je pravilnik pripravljen in ga bo preposlal svetnikom v
potrditev.
c) Prehod za pešce pri trgovini in cerkvi

Stojan Stopar je povedal, kakšno je trenutno stanje, pogovori z lastniki zemlje potekajo, povedal pa je še, da se
bo v okviru celostne ureditve varnih prehodov urejala tudi problematika javnih luči na tem območju.
Sklep: KS bo vztrajala, da se problematika križišča ureja samostojno, in nadaljevala s pogovori.
Č) Zoženje vplivnega območja plazu Slano blato
Stojan Stopar je poudaril, da je na to problematiko že večkrat opozoril Angel Vidmar, ne samo na sejah KS,
ampak tudi na občini in širše; v zvezi s tem je Angel Vidmar povedal, da ima vlada že pripravljeno
dokumentacijo za sprejem zožane različice, vendar se nič ne premakne tudi zaradi interesov – ko namreč
razglasijo, da je plaz saniran, je država dolžna popraviti cesto od Lokavca do Ajdovščine in odpeljati zemljo z
letališča.
Stojan Stopar je še povedal, da prihaja 24. 5. v Ajdovščino minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan – z
Angelom Vidmarjem bosta predstavnikoma občine podala pobudo, da se o tej problematiki pogovarjajo ob
ministrovem obisku.
Sklep: Zahteva se, da se vplivno območje plazu Slano blato zoži na 10 m od vodotoka.
d) Ureditev jahalne maneže v okviru društva DOLI
Ugotovitev: Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev projekt trenutno stoji.
e) Izgradnja mrliške vežice
Stojan Stopar je povedal, da se trenutno pregleduje dokumentacija, v juniju bo izbran izvajalec in, če bo
šlo vse po načrtih, se bodo v juliju že začela dela.
f) Internet po Lokavcu
Primož Kompara je potrdil, da je internet pri Komparih urejen, Stojan Stopar pa je povedal, da je sedaj
internet tudi v Dvorani Edmunda Čibeja (tudi brezžični), eno uro na dan, pa ima vsak, ki ta brezžični
signal lovi, brezplačen dostop do interneta. Poleg tega je povedal, da se lahko zainteresirani posamezniki
naročijo na pakete, ki jih ponuja ponudnik na spletni strani freenet.si, cena naročnine je odvisna od
paketa, okvirna mesečna naročnina je 10 evrov.
g) Lokavški kulturni dnevi 2013
Bojana Kompara je povedala, da so priprave že v teku (izbrana tema, koncept …), osrednja prireditev bo v
soboto, 19. 10., odprtje (morebitne) razstave dan prej, glede tradicionalnega pohoda datum še ni izbran.
Razno:
Angel Vidmar je predstavil prireditev Festival češenj, ki bo v Lokavcu potekala od 7. do 9. junija (več na
spletni strani KS Lokavec). Povedal je, da je prireditev delno tudi v organizaciji KS Lokavec.
Primož Černigoj je izpostavil še pobudo, da se uredijo igrala za otroke na zelenici ob dvorani.
Sklep: Preuči se možnosti (finančne …) za izpeljavo tega projekta.

Seja se je končala ob 20.00.
Zapisnikarka
Bojana Pižent Kompara

Lokavec, 25. 5. 2013
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Vodja seje
Stojan Stopar

Overiteljica
Alenka Furlan

