Zapisnik sklepov 3. seje Sveta Krajevne skupnosti Lokavec,
ponedeljek, 17. 1. 2011, ob 19.00, v sejni sobi Dvorane Edmunda Čibeja.
Prisotni: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Alenka Furlan, Primož Černigoj, Dušan Kompara, Stojan Stopar,
Angel Vidmar, Primož Kompara, Zdenko Bolko, Jurij Lulik, Boris Kovač.
Opravičeno odsotni: Danilo Nemec, Miloš Blažko, Oton Marc.
Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki društev, registriranih v Lokavcu: Društva Doli Boris Blažko, Iztok
Kompara, Boris Slokar, Jurij Soban; Karate kluba Shotokan Amadej Velikonja; Športnega društva Slano blato (zanj
Bojana Pižent Kompara); ŠTD Lokavec Igor Močnik; Lovske družine Lokavec Suzana Batič; Konjeniškega kluba
Ekstrem Iztok Kompara.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika prejšnje seje in potrditev zapisnika
Lokavške noše
Predstavitev društev, registriranih v Lokavcu
Razno

K točki 1: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet. Izpeljan je bil pohod Spoznajmo soseda v
organizaciji KS Cesta. Odzivi nanj so bili zelo dobri. Svet KS Lokavec se je zahvalil Borisu Blažku in članom
Društva DOLI za pomoč.
K točki 2:
Alenka Furlan je povedala, da je po treh letih, odkar so v okviru Študijskega krožka Obudimo kulturno
življenje na vasi nastale narodne noše, prišlo do pobude, da se tudi formalno uredi njihovo lastništvo. Pri
projektu je sodelovalo tudi društvo Doli, ki je lahko zaprosilo za financiranje. Za projekt je prejelo 1000
evrov, društvo je noše vpisalo v register.
Predsednik društva Boris Blažko je predstavil okoliščine financiranja narodnih noš.
Stojan Stopar je predstavil pogodbo med društvom Doli, lokavškimi ženami in KS Lokavec.
Sklep: Svetniki so se s pogodbo in pobudami strinjali.
K točki 3: Predstavitev društev v Lokavcu. Stojan Stopar je povedal, zakaj je sklical društva: predvsem z
vidika sodelovanja pri skupnih lokavških projektih.
a) ŠTD Lokavec. Igor Močnik je predstavil društvo, ki prvenstveno deluje kot športno društvo. V
letošnjem letu je izvedlo dva nogometna turnirja in do sedaj tri krese. Sodelovali so tudi pri izvedbi
Lokavških kulturnih dni (priprava dvorane in postrežba).
Ob tej predstavitvi je Stojan Stopar povedal, da KS namerava v čim krajšem času urediti zunanje
asfaltirano igrišče, ograjo okrog travnatega igrišča in na njem dva gola. Igorju Močniku je tudi
predlagal, da skupaj s Primožem Černigojem, tudi članom društva, skrbita za košnjo trave. Omenjena
sta se s tem strinjala.

b) Društvo Doli. Predsednik Boris Blažko je na kratko predstavil zgodovino delovanja društva.
Načrti za letošnje delo: konec januarja sejem Alpe Adria, predstavitev Lokavca, društvo je bilo
povabljeno, da sodeluje s predstavitvijo prevoza hlodovine na srečanju evropskih gozdarskih
univerz. Poleg tega je veliko že utečenih projektov: srečanje pri kapelici sv. Krištofa, sodelovanje pri
Lokavških kulturnih dnevih, prevoz jambora, tekmovanje v oranju (morda v Lokavcu), predstavitev
starodobnih traktorjev, sodelovanje z društvom Planota.
c) Društvo Konjeniški klub Ekstrem. Predsednik Iztok Kompara. Povedal je, da je društvo pravzaprav
družinsko: v družini se različno ukvarjajo s konjeništvom. Poleg tega je povedal, da društvo tesno
sodeluje z Društvom Doli.
Načrti za letos: projekti v sodelovanju z društvom Doli (glej njihove načrte). Poleg tega je še vsaj
deset tekem, na katerih bodo sodelovali člani. Dal je tudi pobudo, da bi skupaj sodelovali pri
ohranitvi Bavčarjeve fužine (to je omenil že Boris Blažko) in stare fužine, ki se trenutno prodaja.
d) Lovska družina Hubelj. Starešina lovske družine Suzana Batič se je najprej zahvalila za povabilo (prvo
na sejo KS). Zahvalila se je tudi za udeležbo predstavnikov KS na njihovih slavjih (odprtje koče, 60letnica lovske družine). Lovska družina je pripravljena organizirati srečanje pri lovki koči za druženje.
Boris Blažko predlagal, da se lovsko druženje poveže s svetim Krištofom, 15. maja, in se organizira
skupno srečanje s pogostitvijo in živo glasbo. Predlog je bi soglasno sprejet. Datum bo izbran
naknadno.
e) Karate klub Shotokan. Predsednik Amadej Velikonja. Klub je registriran v Lokavcu, drugače deluje na
občinski ravni. Število članov se iz leta v leto povečuje. Predsednik je poudaril, da je dvorana na
žalost premajhna za organizacijo tekem, ker nima tribun. Klub organizira medklubske turnirje, tudi v
Lokavcu. Trenutno klub nabavlja katamije (blazine). Poudaril je, da je klub zainteresiran tudi za
najem dvorane med poletnimi počitnicami. Predsednik je povedal, da je možno povabiti v Lokavec
reprezentanco na trening.
f)

Športno društvo Slano blato. Bojana Pižent Kompara je opravičila predlaganega predsednika Blaža
Lokarja in predstavila smernice delovanja tega, sicer še neregistriranega društva. Društvo je nastalo
iz želje po večji organiziranosti mladih lokavških fantov, ki igrajo nogomet, in deklic, ki trenirajo
rokomet. Fantje sodelujejo v zimski ligi v malem nogometu v Dobravljah. Društvo namerava v letu
2011 organizirati dobrodelni nogometni turnir v spomin Martina Slejka in Albina Vidmarja, v
prihodnje pa planinski izlet, smučanje, božični koncert, sodelovati pri spomladanski čistilni akciji,
pohodu na Otliško okno, Lokavških kulturnih dnevih. Predvsem pa si društvo želo sodelovanja z
ostalimi društvi, predvsem ŠTD Lokavec.

Predsednik Stojan Stopar je poudaril, da je potrebno k sodelovanju pritegniti predvsem mlade, da se
»vrnejo« v Lokavec.
Na koncu je Alenka Furlan predstavila krožek Obudimo kulturno življenje na vasi. Dala je pobudo, da bi
pripravili potopisna predavanje.

K točki Razno:
a) Ob zadnjem sneženju je bilo nekaj težav s pluženjem. Očitek KSD, da ni uspešno splužila vseh poti. KS
Lokavec je zato poiskala domačo pomoč za take primere. Krajani lahko ob sneženju na Komunali
Ajdovščina tudi sami dvignejo potrebno sol, račun pride na KS.
b) Kanalizacija: Krajani spodnjega dela Lokavca se bodo lahko priključili na glavni vod za čistilno. Po
parcelah ne bodo kopali, če se bo to zgodilo, bodo vprašali za služnost.
Sklep: Svet KS se soglasno strinja, da se skliče zbor krajanov in nanj povabi direktorja KSD in
predstavnika občine, da razjasnita vse nejasnosti v zvezi s tem.
c) Na KS je prišla prošnja Duke, ali je na Lovretovšu še dopustna gradnja.
Sklep: Svet KS se strinja s stanovanjsko-poslovno gradnjo, s tem, da si občina zagotovi možnost
širitve ceste in ureditev pločnika na tem območju.
Č) Cenik dvorane: Svet KS je sprejel naslednji cenik:
-

Najem dvorane: 12 evrov za Lokavčane (vključno z garderobami, tuši in prostorom ob dvorani), za
Nelokavčane pa 19 evrov. Če najamejo samo prostor ob dvorani, je 5 evrov za Lokavčane, 7 za
Nelokavčane.

d) Internetna stran: Viktor Harej je pripravljen pripraviti spletno stran KS Lokavec. Primož Kompara je
poudaril, da je potrebno pridobiti novejše fotografije.
e) Boris Blažko je poudaril, da je potrebno sestaviti komisijo za podelitev Čibejevih priznanj.
Sklep: Soglasno je bilo tudi sprejeto, da je Komisija za podelitev priznanj Edmunda Čibeja svet KS.

f)

Hkrati je bila ustanovljena tudi komisija za pripravo Lokavških kulturnih dni, v komisijo so bili izbrani:
Bojana Pižent Kompara, Alenka Furlan, Stojan Stopar, Primož Černigoj, Dušan Kompara

Seja se je končala ob 22.30.
V Lokavcu, 17. 1. 2010
Zapisnikar
Bojana Pižent Kompara, l. r.

Vodja seje
Stojan Stopar, l. r

Overiteljica
Nataša Pergar, l. r.

