KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

Z API S N I K
11. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v torek, 13. 12. 2016, ob 18.00, v prostorih turistične kmetije Černigoj.
Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Zdenko Bolko, Danilo Nemec, Jurij Lulik,
Jože Černigoj, Klavdija Mikuš, Judita Trošt, Nataša Pergar, Katja Zagorc, Primož Černigoj, Boris Kovač,
Boštjan Čibej
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje.
2. Pregled opravljenih aktivnosti.
3. Načrt predvidenih aktivnosti.
4. Določitev osrednjega prireditvenega prostora.
5. Razno.
K točki 1
Pri pregledu zapisnika 10. seje je Angel Vidmar povedal, da sanacijo ceste od podjetja Šapla do Ceste ureja
občina, z dopisom 11. 11. je Primorje v stečaju obvestilo, da je odobrena sanacija – koliko, se bo videlo.
Sklep: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.
K točki 2
Angel Vidmar je predstavil pretekle dejavnosti.
-Izpeljali smo Lokavške kulturne dneve.
-Sanirano je bilo zunanje igrišče, vendar sanacija ni dobra. Problem je v trajnoelastični masi, Stojan Stopar
je priporočil strganje v toplem vremenu oz. da se sanacijo reklamira. Za ceste je tak tip sanacije v redu, za
igrišča pa ne.
-Postavljeni sta bili dve luči proti Šegotu. Boštjan Čibej je ob tem predlagal, da se ena luč postavi pri
Slokarjih (Stopar je ob tem pripomnil, da steber že stoji in da ravno pri Slejkotih v preteklosti nekaterih že
postavljenih luči niso želeli. Aktualna je še postavitev luči proti polopališču. Pri pokopališču bo potrebno
urediti tudi ekološki otok – s KSD se je potrebno dogovoriti glede tega.
-Nadaljuje se gradnja zidu pri Mojstrovih – predvideno dokončanje s proračunom za leto 2017. Tudi tu
predvidena javna luč in še ena pri zunanjem vhodu v dvorano E. Čibeja.
-KS je obiskala zdravstvena inšpektorica – do februarja 2017 je potrebno izdelati načrt za preprečevanje
razmnoževanja legionele; enako velja za pregled prezračevalnih naprav.
-Angel Vidmar je zopet pisal ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen glede vplivnega območja Slano
blato – odgovora še ni prejel.
- Pokrajinski arhiv je poslal na KS prošnjo, da bi prevzeli arhivsko gradivo.
- Sklenjena je bila pogodba o dobavi energije med občino, KS in OŠ Danila Lokarja.
K točki 3
Načrtovanje aktivnosti v naslednjem obdobju.
-Silvestrovanje: predvidena kotizacija 5 evrov, ostalo ostaja isto.
-Vodovod Kompari in Brod – predviden je odklop odjemnih mest za elektriko – zaselka sta s tem že
seznanjena. S 1. 1. občina ne bo več plačevala tokovine za žarnice. Kaj lahko naredi KS? Predviden sestanek

z omenjenima zaselkoma. Brodu je bilo že marsikaj ponujeno in so odklonili; pri Komparih je zgodba
drugačna – na 1. sestanku so podpisali izjavo, da želijo vodovod in kanalizacijo – izjava je bila poslana na
občino z željo, da se oboje pri Komparih gradi. Peter Kete se zaveda, da je pri Komparih zajetje močno in bi
ga lahko uporabili kot rezervno zajetje za primer izjemnih razmer.
Ob tem se je oglasila tudi Klavdija Mikuš, ki je povedala, kako so potekali pogovori s krajani Komparov, da
je večina za vse troje, za zdaj pa se bodo morali odločiti za upravljalca.
-Projekti za vodovod Čohi so v pripravi, pripravljajo se soglasja s privatnimi lastniki; glavni vodovod bo šel
do Broda, en odcep proti Slokarjem in en proti Ajdovščini do odcepa za Palkovše oz. do Ferjančiča in z
enim krakom do Palazia. Gradilo se bo vodovod, optiko in komunalno omrežje, v letu 2017.
-Vidmar je povedal, da občina v naslednjih dneh sprejema proračun – pozanimati se je potrebno glede
izgradnje igral in postavitve informacijske table.
-Takoj po novem letu je predvidenih 100. 000 evrov za cesto mimo????
-Izgradnja parkirišča se odmika v leto 2019, občina naj bi v letu 2017 prispevala za odkup zemljišča, leta
2018 načrti …
-Pripravljati se bodo začeli načrti za kolesarsko stezo med Lokavcem in Ajdovščino.
-V letu 2019 se bo popravljala cesta proti Kovačem. Zdenko Bolko je postavil vprašanje glede zaselka
Kuši ?????
-KS namerava kupiti defibrilator: do sedaj se je enkaj nabralo na Lokavških kulturnih dnevih, donacijo je
prispevalo tudi ŠD Slano blato, povezali se bomo tudi s RK. Prispelo ponudbo bo pregledal Peter Kompara.
K točki 4
Vidmar je glede osrednjega prireditvenega prostora predalagal Dvorano Edmunda Čibeja z okolico, s
pripadajočini igrišči in parkirišči ter balinišče Čohi z igriščem in parkiriščem.
Sklep: Svetniki se z obema predlogoma strinjajo.
K točki Razno
Boris Kovač je povedal, da je odvodnjavanje na klancu v Bitovih rešeno (kanaleta).
Seja se je končala ob 20.00

Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overila:
Katja Zagorc

