Zapisnik 5. seje Sveta Krajevne skupnosti Lokavec,
ponedeljek, 12. 9. 2011, ob 20.00, v sejni sobi Dvorane Edmunda Čibeja v Lokavcu
Prisotni: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Oton Marc, Primož Černigoj, Stojan Stopar,
Zdenko Bolko, Boris Kovač, Miloš Blažko, Alenka Furlan in Angel Vidmar
Odsotni: Dušan Kompara, Primož Kompara, Danilo Nemec, Jurij Lulik
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Problematika izgradnje kanalizacije po KS:
a) premalo oddanih vlog za priključke na občino Ajdovščina,
b) problemi pri izvajanju kanalizacije in predlogi.
3. Predlogi za prejemnika priznanja Edmunda Čibeja za leto 2011.
4. Priprave na organizacijo Lokavških kulturnih dni.
5. Razno.
K točki 1
Sklep: Svetniki k zapisniku prejšnje seje niso imeli pripomb.
K točki 2
Predsednik KS Stojan Stopar je svetnike seznanil z dejstvom, da je bilo iz Lokavca na Občino
Ajdovščina oddanih občutno premalo prijav za priključek na kanalizacijski vod. Prijave še niso
obveza ampak samo informacija za izvajalca, ki bo potem pogodbo sklenil z vsakim
posameznikom po pregledu dejanskega stanja.
Svetniki Zdenko Bolko, Nataša Pergar in Alenka Furlan so izrazili svoje mnenje, da je majhno
število vlog tudi posledica slabo pripravljene predstavitve in nekaterih nejasnosti.
Še enkrat se je poudarilo tudi dejstvo, da bo sčasoma priključek obvezen in so prebivalci
aktualnih zaselkov dolžni oddati vloge. Alenka Furlan je še povedala, da je npr. v občini
Sežana prispevek za priključitev občutno višji.
Sklep: Predstavniki aktualnih zaselkov naj čim prej še enkrat pregledajo, kdo še ni oddal
vloge, mu jo dostavijo ali ga seznanijo, da to vlogo lahko dobi v trgovini v Lokavcu, lahko
pa tudi na spletni strani občine.
K točki 2
Svet KS je po sklepu 3. seje, 17. 1. 2011 tudi komisija za izbor prejemnika priznanja Edmunda
Čibeja.
Bojana P. Kompara je predstavila pobudo, da bi bil tudi prejemnik priznanja nekdo, ki je
tesno povezan s temo letošnjih Lokavških kulturnih dni, športom v Lokavcu. Svetniki so se s
tem strinjali in podali štiri predloge.
Sklep: Na osnovi glasovanja so soglasno izbrali letošnjega prejemnika priznanja, ki bo
razglašen na letošnji osrednji prireditvi, 15. 10.
K točki 4
Bojana P. Kompara je predstavila koledar Lokavških kulturnih dni

- Petek, 30. 9., ob 18.00
Odprtje prenovljene Batičeve hiše v zaselku Bitovi
- Sobota, 1. 10., ob 8.30
Pohod po zaselkih Lokavca in ogled tehniške, kulturne in naravne dediščine;
zborno mesto pred Dvorano Edmunda Čibeja v Lokavcu
Pohod bo potekal v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD)
- Sobota, 8. 10., ob 14.00
Pohod na Otliško okno; zborno mesto na Brodu
- Petek, 14. 10., ob 20.00,:
Odprtje fotografske razstave Andreja Slokarja Motivi Lokavca in pregledne razstave Zgodovina
športa v Lokavcu
- Sobota, 15. 10.,
ob 13.00: Turnir v malem nogometu, zunanje igrišče ob Dvorani Edmunda Čibeja
ob 19.00: Slavnostno odprtje novega zunanjega igrišča in osrednja prireditev Lokavških kulturnih
dni s podelitvijo priznanja Edmunda Čibeja

V soboto, 8. 10. se bo pohod končal pri Čohih, pomagali bodo Marjan Bolko, Ivan Lokar, od
svetnikov bo po pohodu pomagal, če bo potrebno, Miloš Blažko.
KS bo finančno podprla Pohod po zaselkih Lokavca .
Alenka Furlan je seznanila prisotne, da bo 19. 11. Zdravko Pergar v Lokavcu izvedel opero
Gorenjski slavček. Stojan Stopar je povedal, da ima samo ustno informacijo in nič uradnega.
Sklep: Na KS naj se naslovi uradna prošnja, da se temu prilagodijo tudi dejavnosti, ki se v
novembru že izvajajo.
Boris Kovač je predstavil problematiko meteorne kanalizacije v Bitovih. Zdajšnja je speljana v
potok, kanal je pod hišo, ki je predvidena za popravilo. Prosil je, če se lahko ta problem
rešuje načrtno.
Sklep: Stojan Stopar bo na sestanku izvajalcev izgradnje kanalizacije, nadzornikov in
predstavnikov občine predstavil problem in pobudo za reševanje.
Boris Kovač je predstavil še pobudo prebivalcev novega naselja v Lovretovšu, da se s
preplastitvijo ceste naredi tudi ležeče policaje, da se zmanjša hitrost.
Sklep: KS bo na občino podala pobudo za rešitev te problematike na omenjenem odcepu.
Bojana P. Kompara je še enkrat poudarila, da je zaživela nova spletna stran na www.
lokavec.si. Pobude in pripombe dobrodošle. Objavljeni bodo, v kratkem, tudi vsi zapisniki sej.
Seja se je končala ob 22.10.
Lokavec, 12. 9. 2011
Zapisnikar:
Bojana Pižent Kompara

Overitelj:
Nataša Pergar

Vodja sestanka:
Stojan Stopar

