KS Lokavec
Lokavec 197
5270 Ajdovščina

Zapisnik
8. seje Sveta KS Lokavec, sejna soba Dvorane Edmunda Čibeja Lokavec, Lokavec, 9. 7.
2012, ob 20. 00.
Prisotni: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Oton Marc, Angel Vidmar, Danilo
Nemec, Zdenko Bolko, Jurij Lulik, Boris Kovač, Alenka Furlan, Primož Kompara
Opravičeno odsotni: Primož Černigoj, Dušan Kompara, Miloš Blažko
Povabljeni na sejo: Boris Blažko, Nada Blažko, Igor Benko, Iztok Kompara
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Lokavški kulturni dnevi
3. Razno
K1 Pregled zapisnika prejšnje seje
Sklep: Svetniki so zapisnik potrdili.
K 2 Lokavški kulturni dnevi
Stojan Stopar in Bojana Pižent Kompara sta predstavila idejno zasnovo za letošnje Lokavške kulturne
dneve (LKD), v razpravi je bil sprejet tudi program letošnjih prireditev na temo lokavških plazov, in
sicer:
Petek, 5. 10., ob 19. 00

Predavanje Igorja Benka o lokavških plazovih in odprtje istoimenske razstave,
Dvorana Edmunda Čibeja

Sobota, 6. 10., ob 19.00

Nastop folklorne skupine Tine Rožanc iz Ljubljane.
Na celovečernem nastopu se nam bo s spleti ljudskih plesov predstavilo 100
nastopajočih, Dvorana Edmunda Čibeja

Nedelja, 7. 10.,
ob 7.00

Sveta maša v župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Lokavcu.
Mašo bo po namenu KS Lokavec za varstvo našega kraja in njegovih
prebivalcev pred plazovi daroval domači župnik.

ob 8. 00

Pohod čez Slano blato, Stogovce in Slokarje pod vodstvom
Igorja Benka.
Zbirno mesto pred Dvorano Edmunda Čibeja

Gost Igor Benko je izrazil pripravljenost za sodelovanje in prosil za pomoč pri pripravi razstave.
Bojana P. Kompara se je zavezala, da bo prosila župnika Jožeta Lična, da bi lahko pregledali župnijski
arhiv glede morebitnih zapisov o plazovih. Pripravljenost za pomoč je izrazil tudi Boris Blažko.
V povezavi z LKD je Stojan Stopar izpostavil tudi problematiko podeljevanja priznanja Edmunda
Čibeja; predlagal je, da letos sprejmemo pravilnik, Bojana P. Kompara je povedala, da ji je eno verzijo
že pred časom poslal Boris Blažko in sama predlagala, da svetnikom to verzijo pošlje in jo do
naslednje seje pregledajo in dopolnijo.
Sklep: Svetniki so potrdili program LKD, strinjajo se z oblikovanjem pravilnika o podeljevanju
priznanja Edmunda Čibeja in tudi s tem, da se do naslednje seje predlagani pravilnik pregleda.

K Razno
Alenka Furlan je predala pobudo prebivalcev Lokavca, ki živijo blizu trgovine, da se ob mostu čez
Grajšk postavi še ena javna luč. Poleg tega je izpostavila zelo nevaren del za pešce, ki je v preteklosti
že terjal žrtvi nesreče, in postavila vprašanje, ali obstaja možnost prehoda za pešce pri trgovini.
Glede razsvetljave je Stojan Stopar povedal, da je javna razsvetljava v domeni SKD, da pa lahko
posreduje pobudo, glede drugega vprašanja pa, da je za vse, kar je povezano s cesto skozi Lokavec
odgovorna Direkcija za ceste in da bi se bilo potrebno obrniti nanjo. S tem, da je ta del ceste zelo
nevaren, se strinjajo vsi svetniki, vendar bi pravo rešitev, po besedah Stoparja, prinesel šele pločnik ali
morebitno krožišče, pri čemer ni tako velik problem finančni zalogaj projekta, ampak lastništvo.
Poudaril je, da bi se v Lokavcu marsikaj lahko že naredilo, če bi bili lastniki zemljišč bolj pripravljeni
na dogovor. Svetniki na to niso imeli replike.
Sklep: Glede razsvetljave bo KS poskušala problem rešiti.
Danilo Nemec je predstavil problematiko, ki se je pojavila po končanju izvedbenih del za kanalizacijo
v Lokavcu. Problem, ki se je pokazal že ob prvih nalivih, je, da meteorna voda ne odteka skozi rešetke,
ampak gre mimo. Na to temo je bilo zopet postavljeno vprašanje, kako je bilo z nadzorom, vendar sta
Stojan Stopar in Danilo Nemec vse navzoče spomnila, da sta na operativne sestanke vestno hodila ter
opozarjala na napake. Skratka, nadzor ni deloval po strokovnih ampak po nekih drugih načelih.
Svetniki so ob tem pohvalili novo parkirišče ob travnatem igrišču, izpostavljena je bila tudi pobuda, da
se ob njem postavi informacijsko tablo. Boris Kovač je predlagal, da se razpiše natečaj za oblikovanje
te table.
Sklep: Svetniki so se s pobudo o inf. tabli strinjali in sprejeli tudi pobudo za razpis, ki naj bi se
oblikoval jeseni.
Jurij Lulik je izpostavil problem potepuških psov oz. psov, ki se po Lokavcu prosto sprehajajo. Angel
Vidmar je povedal, da sicer obstaja Zakon o zaščiti živali, izpostavil pa je še, da živimo na vasi in je
ta problem velikokrat povezan tudi z dobrimi sosedskimi odnosi, saj ni enostavno izražati tovrstnega
nezadovoljstva, saj se ljudje na opozorila odzovejo zelo različno.
Nezadovoljstvo med prebivalci Lokavca sprožajo tudi neregistrirani avtomobili na parkirišču ob
pokopališču. Svetniki so seznanjeni s tem, da se lahko za take avtomobile odredi odvoz, vendar je
Stojan Stopar poudaril, da lahko predstavniki tega dela Lokavca lastnike, če vedo, kdo so, najprej
opozorijo, nato pa gre postopek naprej.
Sklep: Svetniki so se s tem strinjali.
Seja se je končala ob 21.35.
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Lokavec, 27. 7. 2012

Predsednik KS
Stojan Stopar

