KS Lokavec
Lokavec 197
5270 Ajdovščina
Zapisnik
15. seje Sveta KS Lokavec, sejna soba Dvorane Edmunda Čibeja, Lokavec, 30. 9. 2013,
ob 20. 00.
Prisotni: Stojan Stopar, Dušan Kompara, Angel Vidmar, Bojana Pižent Kompara, Zdenko Bolko,
Danilo Nemec, Jurij Lulik, Boris Kovač, Oton Marc, Miloš Blažko, Nataša Pergar, Primož Kompara,
Primož Černigoj
Opravičeno odsotna: Alenka Furlan
Prvi točki dnevnega reda sta prisostvovala tudi Boris Blažko in Nada Blažko iz Društva DOLI.
Predsednik KS Stojan Stopar je predlagal, da se zaradi prisotnosti članov Društva DOLI spremeni
vrstni red točk Dnevnega reda, in sicer bi kot prvo točko obravnavali Lokavške kulturne dneve.
Svetniki so se s tem strinjali.
Dnevni red
1. Lokavški kulturni dnevi
2. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
3. Pregled prejetih predlogov za priznanja Edmunda Čibeja in glasovanje
4. Razno
K točki 1
Bojana Pižent Kompara je predstavila program LKD in predala zadolžitve
Program:
V petek, 11. oktobra bo v cerkvi Marije Vnebovzete v Lokavcu (Brith) ob 19.00 koncert godalnega kvarteta Nova
( Mojca Batič, 1. violina, Ana Cotič, 2. violina, Barbara Grahor, viola, Polona Soban, violončelo).
V petek 18. oktobra bo ob 19.00 v Dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu odprtje razstave Zgodovina glasbenega
ustvarjanja v Lokavcu. Kulturni program bodo oblikovali otroci podružnične šole iz Lokavca. Pripravlja ŠD
Slano blato.
V soboto, 19. oktobra bo ob 19.00 osrednja prireditev v Dvorani Edmunda Čibeja s podelitvijo priznanj
Edmunda Čibeja. Kulturni program bodo oblikovali lokavški zbori in solisti, ki bodo ob spremljavi godalnega
orkestra Glasbene šole Vinka Vodopivca iz Ajdovščine izvedli spevoigro Ostani zdrava, moja Vipavska.
Pripravljata KS in ŠD Slano blato.
V nedeljo bo Pohod po zaselkih Lokavca z glasbo in ogledom kulturnih zanimivosti. Zbirno mesto je ob 8.30
pred Dvorano Edmunda Čibeja. Pripravlja Društvo DOLI.

Razdeljene so bile naslednje naloge:
- v petek, 11., Nataša Pergar poskrbi za manjšo pogostitev in priskrbi šopke za osrednjo
prireditev;
- v četrtek, 17. zvečer, po dejavnostih, priprava dvorane – pomaga moški del sveta KS;
pospravljanje dvorane v nedeljo, 20., zjutraj;
- za prevoz dela scene poskrbi Jurij Lulik;
- za plakate poskrbi Bojana P. Kompara,
- za obvestila po pošti Stojan Stopar,
- za priznanja Oton Marc in Angel Vidmar;
- za pogostitev vprašamo istega izvajalca kot lani;
- razstavo pripravljajo člani ŠD Slano blato, pohod pa Društvo DOLI (Nada Blažko in Boris
Blažko sta predstavila program pohoda).

K točki 2
Zapisnik prejšnjega sestanka je bil potrjen.
K točki 3
Predsednik KS, Stojan Stopar je še enkrat predstavil prispele predloge za letošnja priznanja in nato
odprl razpravo, po kateri so svetniki soglasno sprejeli letošnje prejemnike priznanj, ki bodo razglašeni
na osrednji prireditvi v soboto, 19. 10.
K točki 4
● Na KS je prišla prošnja za odobritev obratovalnega časa nanovo odprte Pizzerie Jugoslavija. Angel
Vidmar je povedal, da prebivalci Palkovš nimajo pripomb na obratovalni čas, zato so se svetniki
strinjali, da ga potrdijo oz. najemnikom dajo soglasje.
Sklep: Najemnikom Pizzerie Jugoslavija se da soglasje za predlagani obratovalni čas lokala.
● Stojan Stopar je povedal, da se po Lokavcu nadaljuje urejanje kanalizacije, gradila pa se bo
primarna linija pri Duki, kar bo povezano z ureditvijo tega dela ceste, enako linija na Palkovše. Poleg
tega je na vprašanje Nataše Pergar o asfaltaciji odgovoril, da dela skozi Kaluše še niso končana.
● Izpostavljena je bila problematika ceste na Grajšku, kjer je na ovinku globlji udor na cesti. Angel
Vidmar je povedal, da je problem znan, da pa se prelaga odgovornost, kdo je zadolžen za popravilo.
Ob tem je Stojan Stopar povedal, da so izpodjedeni temelji mostu na Grajšku in da pristojni ostajajo
gluhi tudi za to problematiko.
● Angel Vidmar je vprašal, kako je z mrliško vežico, Stojan Stopar pa je povedal, da je dokumentacija
tik pred razpisom, da pa je bilo potrebno oklestiti investicijo in se bodo dela nadaljevalo tako, kot smo
se že v osnovi dogovorili – etapno. To velja tudi za parkirišče, za katerega lokacija še vedno ni
pridobljena. Po mnenju svetnikov pa ni prav velike razlike med npr. morebitnim parkiriščem blizu
Grajška in obstoječim ob cerkvi.
● Spomladi so Lokavčani domov prejeli zgibanko s podatki o celoviti podobi grba, zastave in prapora
Lokavca. Na predlagano je prišla ena pripomba, ki je po mnenju Bojane P. Kompara in Borisa Kovača
utemeljena, prevladalo pa je mnenje, da ni nujno, da se držimo pravil grboslovja in zastavoslovja.
Sklep: Svetniki so glasovali in se večinsko strinjajo, da se uporabijo obstoječi grb, zastava in
prapor, ki jih je že pred leti zasnoval Boris Blažko, poleg tega se strinjajo, da je lokavška himna
Pod Čavnom visokim prebivam (besedilo in glasba Josip Volk).
● Stojan Stopar je še predstavil začetek izgradnje vodovoda za zaselke Gorenje, Čohi, Brod in
Slokarji, ki imajo trenutno vodo iz lastnih zajetij, voda pa je pogosto oporečna. Letos bo potegnjen
vod do Gorenj, nad Gorenjami bo zgrajen vodostaj, nato bo šel vod pod Gorenje. Gradnja vodovoda
proti Čohom in naprej se bo nadaljevala prihodnje leto.
● Bojana P. Kompara je opozorila, da je potrebno še enkrat preveriti cene najema dvorane in
predstavila obstoječe cene.
Sklep: Svetniki se strinjajo, da se cene ne višajo oz. da ostanejo nespremenjene.
Seja se je končala ob 22.00.
Zapisnikarka
Bojana Pižent Kompara

Lokavec, 1. 10. 2013

Vodja seje
Stojan Stopar

Overiteljica
Alenka Furlan

