NEKAJ NAŠIH ODGOVOROV NA VPRAŠANJA,
KI SO NAM BILA NAMIGNJENA V ANKETI.
Ali drži, da je osnovni namen društva druženje krajanov?
Odgovor: To ne drži. Osnovi namen društva je vzpodbujanje razvoja turizma in skrb za
ohranjanje in varovanje snovne in nesnovne kulturne dediščine ter razvijanje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti in organiziranje športno rekreativne dejavnosti. To je zapisano v 8. členu
statuta KTD Lokovec. Seveda so to obenem tudi priložnosti za druženje krajanov.
Zakaj društvo ne organizira vaških veselice, po okusu in merilu domačinov?
Odgovor: Društvo ni financirano iz nobenega vira, ki bi mu zagotavljalo sredstva za osnovno
delovanje, zato se pri organizaciji večjih prireditev prijavlja na različne razpise. Besedila
razpisov so tista, ki narekujejo program. Po večini se odločamo za kulturno-etnološke
prireditve in vsebina le teh mora biti na višjem nivoju, saj le tako lahko zadostimo kriterijem
razpisov. Navadne vaške in gasilske veselice so iz takih razpisov izvzete.
Društvo ne zna privabiti mladih. Povsod drugje podobna društva vodijo mladi s svežimi
idejami.
Želimo in prizadevamo si, da bi se v društvo vključevali mladi. Odgovor Dejane Baše,
podpredsednice Turistične zveze Slovenije: »Starostna struktura KTD Lokovec se ne razlikuje
od podobnih turističnih društev širom Slovenije. Veliko društev ima populacijo med cca. 40
in 65 let. Vsako društvo ima svojo razvojno vizijo, v katerega vključuje tudi mlade ljudi, le
odziv je nekoliko manjši. KTD Lokovec je eno izmed najbolj aktivnih društev, zato ne vidim
razloga, da bi le to društvo ne znalo privabiti mlade. Z vsemi aktivnostmi in razvojnimi
programi je KTD Lokovec prispeval k prepoznavnost in razvoju turizma v Mestni občini
Nova Gorica.«
Kdo pravzaprav vodi društvo?
Za vodenje društva skrbi Upravni odbor društva. Potem ko je leta 2016 odstopil tedanji
predsednik Miroslav Šuligoj Bremec, je KS Lokovec pripeljalo v društvo nekaj novih članov,
ki so bili pripravljeni sprejeti določene funkcije, ne pa tudi mesta predsednika. Tako je tedanji
predsednik ostal zakoniti zastopnik društva (v nasprotnem primeru bi društvo morali ukiniti).
Trudimo se, da je odločanje in vodenje društva kar se da demokratično, funkcija mesta
predsednika pa je še vedno odprto. Če se kdo čuti, da bi vodenje društva lahko sprejel, naj
potrka na naša vrata.
Upravni odbor KTD Lokovec

