KS Lokavec
Lokavec 197
5270 Ajdovščina
Zapisnik
18. seje Sveta KS Lokavec, sejna soba Dvorane Edmunda Čibeja, 4. 9. 2014, ob 19. 00.
Prisotni: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Zdenko Bolko, Danilo
Nemec, Jurij Lulik, Alenka Furlan, Oton Marc, Boris Kovač, Miloš Blažko.
Opravičeno odsotni: Primož Kompara, Dušan Kompara, Primož Černigoj.
Povabljena: Boris Blažko (Društvo Doli), Blaž Lokar (ŠD Slano blato Lokavec)
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Lokavški kulturni dnevi
Lokalne volitve
Razno

Predsednik KS Stojan Stopar je predlagal, da se dnevni red spremeni in se seja začne s predstavitvijo
projektov društev Doli in Slano blato in nato nadaljuje po predlaganem dnevnem redu. Svetniki so se s
tem strinjali.
K1
Bojana P. Kompara je predstavila časovni razpored letošnjih Lokavških kulturnih dni in sobotno
prireditev, na kateri se bodo predstavili učenci OŠ Danila Lokarja pod vodstvom Petra Avbarja s
predstavo Kje s'pa ti doma?: v petek, 10. 10. odprtje razstave, soboto, 11. 10. osrednja prireditev in v
nedeljo 12. 10. pohod po zaselkih Lokavca. Predsednik Društva Doli Boris Blažko je predstavil petkov
potek in temo razstave: obeležitev 20-letnice časopisa Lokavec in čas, v okviru katerega so v OŠ
Lokavec vsako leto raziskovali na določeno temo, naredili razstavo in izdali časopis.
Za jubilejno razstavo in časopis bodo raziskovali poroke v Lokavcu – en del bi raziskali otroci, drugi
del bi bila razstava eksponatov iz Goriškega muzeja; razstavili bi tudi otroške vozičke, tretji del
jubilejni časopis, s starimi in novimi teksti in uvodnikom, posvečenim lani prezgodaj preminulemu
Andreju Malniču.
Odprtje razstave bo v petek 10. 10.; slavnostna govornica – Ivana Slamič.
V nedeljo bo pohod po zaselkih Lokavca na temo poroke, z začetkom v dvorani; sodelovali bodo tudi
otroci OŠ Lokavec.
Sklep: Stojan Stopar se je zahvalil Borisu Blažku za predstavitev in tudi za uspeli koncert Naj
zvonovi zapojo Lokavških pritrkovalcev..
V nadaljevanju je predsednik ŠD Slano blato Lokavec Blaž Lokar predstavil projekt društva za
ureditev in ozelenitev prostora pod asfaltnim igriščem, na katerem bi postavili zunanji fitnes in eko
igrala. Avtor idejnega načrta je študent arhitekture Jani Petrovčič.
Sklep: Svetniki so bili soglasni, da je projekt hkrati koristen in estetsko zasnovan ter zato vreden
vse podpore.
K2
Bojana P. Kompara je prebrala zapisnik 17. seje, ki so ga svetniki soglasno potrdili. Od sklepov
prejšnje seje se je že izvedlo ureditev tlakovanega prehoda do dvorane, čaka še varovalno oblazinjenje
stebra v dvorani. Miloš Blažko je zagotovil, da bo to uredil čim prej.

K3
Stojan Stopar je odprl razpravo o lokalnih volitvah in predstavil volilne liste vseh 6 volilnih enot v
Lokavcu. Preveril je pripravljenost kandidiranja na volitvah sedanje svetnike in svetnice.
Sklep: KS pripravi seznam kandidatov za volitve svetnikov in vloži kandidatno listo.
K4
Pod točko Razno je Alenka Furlan predstavila sklep sestanka z Društvom Doli, predsednikom KS in
članicami krožka Obudimo kulturno življenje na vasi o skrbništvu nad lokavškimi nošami, 15. 5.
2014:
Sklep: Nosilke vrnejo noše, razen svojih osebnih predmetov. Od pogodbe odstopajo Cirila
Nemec, Silvana Bolko, Sonja Dragin in Eda Lokar. Noše se hranijo v zaprti (ne stekleni) in
zaklenjeni omari KS Lokavec – Dvorana Edmunda Čibeja, ena noša ostane v Batičevi hiši.
Ključ omare je na sedežu Društva DOLI. Z nošami upravlja Društvo DOLI, ki mora imeti
pregled, kje so noše. Dokler ne bo izvoljen/a predsednik/ca kulturne sekcije, bo Nada Blažko
pred prireditvijo povabila bivše nosilke k nastopu po e-pošti. Noše se uporablja samo za
kulturne namene v Društvu DOLI, v Lokavcu in izven Lokavca, za prireditve v Lokavcu, v
cerkvi. Za uporabo noše lahko zaprosi tudi kdo drug v imenu KS, ki jih sme uporabljati samo za
kulturne namene.
Stojan Stopar je predstavil idejo dodatne ureditve prostora pred Dvorano E. Čibeja: oblikovali bi
prireditveni prostor v obliki amfiteatra, z veliko lipo v sredi; 5 do 6 lip bi posadili tudi ob parkirišču.
Projektno zasnovo bo pripravil arhitekt Čopič.
Alenka Furlan je na to navezala že obravnavano idejo o postavitvi dodatnega oglasnega mesta na
parkirišču. Svetniki so ponovno razpravljali o obliki oglasnega mesta, dokončni sklep na seji ni bil
sprejet.
Alenka Furlan je še enkrat izpostavila problematiko krožišča, pločnikov in prehoda za pešce ob
trgovini.
Sklep: Problematika se še zmeraj rešuje in bo zagotovo rešena v naslednjem mandatu.
Zdenko Bolko je podal poročilo o izgradnji mrliške vežice. Povedal je, da se je gradnja malce
zavlekla, končana bo v tem mesecu; potrebno je bilo popraviti fasado. Pohvalil je delo nadzornega s
strani občine Boštjana Kravosa. Ekološki otok za sedaj ostaja na prostoru za staro mrliško vežico.
Problem parkirišča se bo reševal v naslednjem mandatu, pogovori pa že potekajo.
Sklep: Kljub kratki zamudi dela na mrliški vežici potekajo dobro; sama zgradba in okolica sta
po zagotovilih svetnikov veliki večini Lokavčanov in drugih zelo všeč.
Stojan Stopar je predstavil obvestilo Občine Ajdovščina, da ima v teku postopek sprejemanja novega
občinskega prostorskega načrta (tudi za Lokavec), ki je pripravljen za prvo javno razgrnitev.
Javna razgrnitev predloga občinskega prostorskega načrta bo potekala od 1. septembra do 10. oktobra
2014 v prostorih Občine Ajdovščina.
24. septembra ob 16. uri pa ste vsi zainteresirani občani vabljeni tudi na javno razpravo. Na občini
občani tudi lahko dvignejo obrazec za pripombe. Več informacij je na www.ajdovscina.si .
Seja se je končala ob 10.30

Lokavec, 21. 10. 2014
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