KS Lokavec
Lokavec 197
5270 Ajdovščina
Zapisnik
16. seje Sveta KS Lokavec, sejna soba Dvorane Edmunda Čibeja, Lokavec, 27. 1. 2014, 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
Pri 2. točki dnevnega reda je prisostvovala tudi Mojca Pergar, pri 3. pa Katarina Volk, koordinatorica izpostave
JSKD OI Ajdovščina.
Dnevni red
1. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
2. Predstavitev problematike čiščenja in oddajanja Dvorane Edmunda Čibeja
3. Prošnja JSKD Ajdovščina za najem Dvorane E. Čibeja
4. Delo KS Lokavec v prejšnjem letu
5. Festival češenj
6. Razno
K točki 1
Po pregledu je bil zapisnik prejšnje seje soglasno sprejet.
K točki 2
Na povabilo KS Lokavec se je seje udeležila tudi Mojca Pergar. Stojan Stopar je najprej predstavil novonastalo
situacijo, saj je po odločbi po novem zaposlitev Mojce Pergar le 4-urna. Mojca Pergar je nato predstavila
problem zmanjšane zaposlitve, kot ga sama vidi. Poleg tega je predstavila še nekaj problemov glede hišnega reda
dvorane: eden bolj ključnih je neupoštevanje pravila, da lahko v prostor, kjer je spravljena oprema, vstopajo le
vaditelji in vadeči.
Sklepa: V okviru 4-urne zaposlitve bo Mojca Pergar nadalje skrbela za čiščenje in urejanje najema
dvorane (odklepanje, zaklepanje, dogovarjanje z najemniki) od ponedeljka do petka, najem dvorane med
vikendom pa bo po novem urejal Jurij Lulik (tel. 041 714 052, e-pošta: sasa@net-rs.si).
Glede pravil hišnega reda: na vrata opreme se nalepi obvestilo s prepovedjo vstopa v prostor
nepooblaščenim.
K točki 3
Katarina Volk, koordinatorica izpostave JSKD OI Ajdovščina, je predstavila prireditev, za katero bi najeli
dvorano E. Čibeja, in sicer za regijsko srečanje tamburaških skupin, 15. 3. 2014. Na reviji bi sodelovalo okrog
10 skupin. Potrebovali bi pripravljeno dvorano in spremljevalne prostore, stroške bi nosili sami.
Sklep: Svet KS Lokavec podpira oddajo dvorane v omenjene namene.
K točki 4
Predsednik KS Lokavec je predstavil dela in projekte, ki se trenutno izvajajo v Lokavcu:
- za vzdrževanje javnih poti ima KS še 3000 evrov namenskih sredstev, lani je bil del sredstev namenjen
za pluženje, če bo letos potrebno, naj zainteresirani pokličejo Kristjana Marca;
- iz teh sredstev se bo letos saniralo zid v zaselku Kaluši;
- velik problem predstavlja ob večjih nalivih streha dvorane, saj pušča – v dvorani je že veliko škode,
problem se rešuje tudi v dogovoru z Danilom Nemcem;
- začela se je izgradnja mrliške vežice, na razpisu je bilo izbrano domače podjetje Velrad inženering d. o.
o., sredstva bodo prenesena še v drugo leto, projekt bo končan v dveh letih.

Sklep: Svet SK je izbral Romana (Zdenka) Bolka za izvajanje gradbenega nadzora tega projekta (tel. 041
517 399, e-pošta: zdenko.bolko@gmail.com).
-

v zaselku Lovretovše, kjer se postavlja kanalizacija, dela še niso končana; z nekaterimi lastniki delov ob
cesti je dogovorjeno, da se na delu, kjer se pri Del Fabbru konča pločnik, tega nadaljuje mimo Nemca…
ob že večkrat izpostavljeni temi javnih luči je Stojan Stopar ponovno poudaril, da se bo vprašanje javne
luči od Grajška v smeri proti Ajdovščini reševalo skupaj s križiščem in prehodom za pešce na Grajšku,
svetniki pa so predlagali, da se preveri možnost postavitve javnih luči v zaselku Kaluši in ob dvorani.

Sklep: Za vse predloge v zvezi z javnimi lučmi je zadolžen Primož Kompara, ki bo preveril trenutno
stanje v Lokavcu in možnosti rešitve obstoječih problemov.
K točki 5
Angel Vidmar je predstavil, kaj so se na krovnem sestanku dogovorili organizatorji Festivala češenj. Ta bo 6., 7.
in 8. junija, program bo podoben lanskemu. Angel Vidmar je Bojano Pižent Kompara kot članico ŠD Slano blato
prosil, če bi društvu posredovala prošnjo, da bi v sobotnem delu pripravili turnir dekliških nogometnih ekip.
Sklep: KS nudi festivalu vso potrebno pomoč in podporo.
Razno:
Točka 2 je odprla mnoga vprašanja v zvezi z Dvorano E. Čibeja, zato so o tej temi razpravljali tudi pod točko
Razno in predlagali nekaj novih rešitev glede najema dvorane.
Sklep: Dvorano za večje prireditve pripravljajo člani ŠD Slano blato. Stroški 24- urnega najema so
naslednji:
a)
500 evrov za neprofitne dejavnosti (cela dvorana);
b)
300 evrov za zasebni najem domačinom ob večjih obletnicah;
c)
za rojstne dneve se oddaja samo mali prostor, po dogovorjenem ceniku.
Svet KS Lokavec je mandat odločanja glede najemanja dvorane soglasno podelil predsedniku KS Stojanu
Stoparju.
Stojan Stopar je svetnike seznanil s kulturno prireditvijo: 8. marca bo v Lokavcu gostovala gledališka skupina iz
Štandreža z dvema komedijama.
Alenka Furlan pa je povedala, da v Lokavec 9. 2. prihaja skupina Žar iz Ajdovščine z lutkovno predstavo.
Stojan Stopar je kot predsednik KS Lokavec upravičen do povračila stroškov za sejnine.
Potrebno bo urediti problem poletnega zalivanja zunanjega travnatega igrišča, saj KS nima več za to namenjenih
sredstev.

Seja se je končala ob 22.00.
Zapisnikarka
Bojana Pižent Kompara

Lokavec, 16. 2. 2014

Vodja seje
Stojan Stopar

Overiteljica
Alenka Furlan

