KS Lokavec
Lokavec 197
5270 Ajdovščina
Zapisnik
9. seje Sveta KS Lokavec, sejna soba Dvorane Edmunda Čibeja Lokavec, Lokavec, 10. 9. 2012, ob 19.
00.
Prisotni: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Oton Marc, Angel Vidmar, Danilo
Nemec, Zdenko Bolko, Jurij Lulik, Boris Kovač, Alenka Furlan, Primož Černigoj
Opravičeno odsotna: Primož Kompara, Dušan Kompara
Dnevni red
1. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
2. Razdelitev del in nalog organizacije Lokavških kulturnih dnevov
3. Podelitev priznanja Edmunda Čibeja
4. Razno - predlogi in ideje

K 1 Odzivi na zapisnik 8. seje:
Glede javne razsvetljave je dogovorjeno, da se postavi dodaten drog. Alenka Furlan je predstavila
pobudo krajanov zaselka ob trgovini glede prehoda za pešce. Glede tega je Stojan Stopar povedal, da
je v kontaktu z DRSC. Prehod za pešce ob brvi ni problematičen, problematičen pa je prehod ob
cerkvi, ker nima pločnika na obeh straneh. Predlagan je prehod, zamaknjen za tri metre. Stojan Stopar
je dal predlog župnijskemu gospodarskemu svetu, da predlaga ureditev pločnika, kjer so sedaj ciprese.
S tem bi se problematika pločnika razrešila.
Svetniki so zapisnik 8. seje potrdili.
K 2 Lokavški kulturni dnevi
Na pobudo predsednika KS so si svetniki razdelili naloge na LKD 2012.
a) Razstava o lokavških plazovih, 5. 10.: Bojana P. Kompara, Alenka Furlan, za oblikovanje se
vpraša Leo Bolko, tudi glede oblikovanja plakatov, vabil in vstopnice.
b) Nastop folklorne skupine v soboto:
 Oder se postavlja v soboto ob 8.00, za pomoč bi prosili še člane Slanega blata .
 Pogostitev: vprašamo domače ponudnike, po tem dogovoru se organizira dodatna
pomoč.
 Stroške prevoza za en avtobus bo krila Ljudska univerza iz Ajdovščine, drugega KS
Lokavec.
 Za redarstvo poskrbi Primož Černigoj.
 Angel Vidmar poda prijavo prireditve na policijo.
 Za scenarij prireditve je zadolžena Bojana P. Kompara, zmeni se tudi za ozvočenje in
tisk plakatov.
c) Pohod, nedelja 7. 10.,
 vodita Igor Benko in Dušana Komparo,
 po končanem pohodu pospravljanje dvorane ob 18.00.

č) Ostalo:
 Prošnja za sponzorstvo.
 Vabila se pošlje občinski upravi (kar na sejo, 27. 9.), predsednikom KS, Evgenu Bavčarju,
ljudski univerzi, društvom, rožancem, prejšnjim prejemnikom priznanja.
 Za vstopnice poskrbi Oton Marc, pobiranje vstopnine Nataša Pergar, odrasli 2 evra.
K 3 Priznanje Edmunda Čibeja
Angel Vidmar je predstavil svoje mnenje glede priznanja. Poudaril je, da v statutu KS ni člena o
podeljevanju priznanja in bi bilo potrebno to področje urediti. Predstavil je tudi svoj predlog
pravilnika (popravljena in dopolnjena verzija pravilnika, ki ga je poslal Boris Blažko).
Oton Marc je povedal, kako je do statuta KS prišlo. Občina je določila datum 10. avgust kot krajevni
praznik (šagra), vendar ta datum z vidika organizacije ni ravno posrečen, zato se je dogajanje preneslo
na oktober; statuta pa potem niso spreminjali.
Angel Vidmar je predstavil postopek v zvezi s spremembo statuta, kar gre prek občine.
Sklep: Predsednik KS poda na občino predlog spremembe statuta z dodanim členom.
Predsednik KS Stojan Stopar je predstavil po pošti prispeli predlog za podelitev priznanja za leto 2012.
Svetniki so se strinjali, da je predlog upravičen, da pa bi bila potrebna razprava tudi o drugih
morebitnih kandidatih. Stojan Stopar je predlagal, da se v kratkem, pred Lokavškimi kulturnimi dnevi
svet še enkrat sestane, tudi zato, da se preveri potek, ali so dela opravljena, ker je točka o priznanju
preobsežna. Nato je pozval še k pobudam pod točko razno.
Sklep: Svetniki so se s tem strinjali in določili datum naslednje seje (24. 9. ob 19.00):
K 3 Razno
Alenka Furlan je predstavila program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja.
Program je namenjen kandidatom z najvišje končano poklicno šolo. Spodbudila je, da se omeni
možnim kandidatom.
Alenka Furlan je predstavila tudi problem oglasne deske pred trgovino, ker je premajhna za vsa
obvestila.
Sklep: KS se bo pozanimala glede možnosti postavitve nove table.

Seja se je končala ob 21.30
Zapisnikarica
Bojana Pižent Kompara

Overiteljica
Nataša Pergar

Lokavec, 19. 9. 2012S

Predsednik KS
Stojan Stopar

