KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina
ZAPISNIK
13. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v sredo, 15. 3. 2017, ob 19.00, v sejni sobi
Dvorane Edmunda Čibeja v Lokavcu
Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Zdenko Bolko,
Danilo Nemec, Jurij Lulik, Jože Černigoj, Klavdija Mikuš, Judita Trošt, Nataša
Pergar, Katja Zagorc, Boštjan Čibej
Opravičeno odsotna: Boris Kovač in Primož Černigoj
Povabljena: Igor Močnik, Vido Slokar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje
2. Pregled aktivnosti po zadnji seji
3. Načrtovane aktivnosti
4. Dopis Igorja Močnika in krajanov
5. Razno
Dnevni red je bil potrjen.
K točki 1
Pri pregledu zapisnika 12. seje je Angel Vidmar izpostavil naslednje:
- Ob omembi plana vzdrževanja javnih poti je Danilo Nemec izpostavil, da
Pot v Grapo ni javna, Angel Vidmar pa je poudaril, da je vrisana in
kategorizirana kot javna pot.
- Inventura je opravljena, poročilo pa poslano na občino.
Zapisnik 12. seje je bil soglasno sprejet.
K točki 2
Angel Vidmar je predstavil, kaj je bilo narejenega po zadnji seji
Proslava ob kulturnem prazniku, 19. 2. 2017
Bilo je potrebno nekaj usklajevanja, organizator DOLI in Bernarda Kompara,
sodelujoči – krajani Lokavca. KS je prispevala dvorano, predsednik KS jo je
pomagal pripraviti in pospraviti.
Vodovodi in kanalizacija
Aktivnosti v zvezi z vodovodi se nadaljujejo. Klavdija Mikuš je predstavila
aktivnosti glede vodovoda in kanalizacije pri Komparih. Organiziral se je
vodovodni odbor, ki je dal predloge na KSD. Zdravstvena inšpekcija je dovolila
montažo kontrolne naprave na lučko, da KSD ne bi bilo potrebno tega tedensko
preverjati, kar bi zmanjšalo stroške. V sredo, 22. marca, bo v dvorani sestanek, na
katerem bodo predstavili pogodbe in način podpisovanja pogodb: vabila so dobili
vsi, če koga ne bo na sestanek, ga bodo obiskali na domu.
Angel Vidmar je ob tem povedal, da je voda problem pri 4 hišah na Belčovšu, kjer
ni dovolj pritiska. Vidmar je to problematiko izpostavil na občini (ustno), z njo
seznanil tudi župana.
V zaselku Kuši po novem nimajo zadržkov za ureditev vodovoda in kanalizacije.
Vidmar je o tem ustno obvestil občino.
Moja pobuda

Sprejet je bil dokončni dogovor glede igral (naročilnice poslane). Da bo prostor res
tak, kot mora biti, bo KS financirala 1.900,00 €. Svetniki se s tem strinjajo.
Tečejo tudi dejavnosti v zvezi z informacijsko tablo; v Lokavec so prišli z občine
(podžupan Klemenčič, Janez Furlan), predstavljena jim je bila zamisel (postavitev
brez posebnih dovoljenj DRSC, drugače velja za smerne table). V nedeljo, 12.
marca 2017, so se sestali Alenka Furlan, Bojana P. Kompara, Boris Blažko, Marjan
Bolko in Angel Vidmar. Dogovorili so se, da Boris Blažko pripravi načrt postavitve
inf. table in ureditve njene okolice.
Pridobili smo ponudbo za zasaditev pri igralih in ob igrišču. Svet se strinja z
zasaditvijo.
Zunanje igrišče, zunanji fitnes, maneža
Kupili smo mreže za zunanje igrišče, 900,00 €. Vse skupaj bo stalo okoli 1.000,00
€. Mreže bo pomagalo postaviti ŠD Slano blato. Poskušali bomo urediti, da bo
mreže plačala občina iz sredstev za vzdrževanje igrišč.
Dejavnosti v zvezi z manežo on zunanjim fitnesom potekajo.
Invalidski vhod
Razširjena vrata in narejena rampa (plačnik Občina), ograja na rampi bo narejena
v tem tednu. Dogovor je, da ograjo na rampi plača Krajevna skupnost Lokavec.
Preprečevanje legionele
Izdelana načrta tako za vodo kot tudi za prezračevanje; 1. marca smo začeli z
izpolnjevanjem načrta. Občina o tem obveščena; meritve po načrtu izvaja Mojca
Pergar.
Javne poti
Popis del za javne poti je bil izdelan in poslan. Razmisliti je potrebno ali
vzdrževanje javnih poti prepustimo Občini. Seveda je potrebno dokončati zid med
Vasjo in Kalušami. Mnenje ministrstva za javno upravo je, da KS niso sposobne
opravljati vzdrževanja javnih poti.
Sestanek v zvezi s plazom Slano blato
Vidmar je predstavil trenutno situacijo: izvajajo se dela, ker se prebivalci
neposredno ob intervencijski poti niso strinjali s ponovnim prometom tovornjakov
na Slano blato (predvsem zato, ker država še ni izpolnila obljub, povezanih s
prvimi deli na plazu). Izvajalec Hidrotehnik bo sanacije na plazu opravljal preko
intervencijske ceste na vrhu plazu.
Stojan Stopar je ob tem izpostavil, da v vasi nimamo samo enega plazu, da se
vztrajno pozablja na plaz Stogovce, da so bile tudi tu parcele v lasti krajanov
Lokavca in da so se tudi tu pojavljale anomalije. Predvsem misli tu na dejstvo, da
takrat samo en lastnik ni podpisal, da gre intervencijsko pot lahko čez ozemlje v
njegovi lasti, občina mu je takrat plačala, ostalim seveda ne. Direkcija za ceste je
s tem seznanjena, vendar se izgovarja, da s tem nima nič. Stopar se zato strinja s
prebivalci zaselka Kuši, saj ima država očitno dvojna merila glede odkupovanja
parcel.
Članicam in članom sveta KS sta bila poslana zapisnika sestanka z dne 15. 2.
2017 in uradni zaznamek z dne 9. 3. 2017
Danilo Zavrtanik je obvestil KS, da bo urejaj podporni zid.
KS je podala negativno mnenje glede odkupa javnega dobra v Brithu.
K točki 3 – pregled prihodnjih aktivnosti
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Angel
-

Vidmar je predstavil prihodnje aktivnosti:
v maju načrtujemo dokončanje igral;
nadaljevale se bodo aktivnosti za postavitev informacijskih tabel;
zaključna dela na podpornem zidu;
postavitev nove mreže na zunanjem igrišču – mreža je kupljena, pritrjena
bo tudi v tla, postavili jo bodo člani ŠD Slano blato;
pobelilo se bo prostor pri »šanku« – tudi to bodo opravili člani društva
Slano blato;
glede zunanjega travnatega igrišča tečejo pogovori o morebitni večji
obnovi;
potrebno je urgirati za popravilo ceste mimo Šaple proti kraju Cesta
(reklamacija, jaški, prometni znaki, bankine);
ravno tako so nujna popravila na mrliški vežici, predvsem vrata;
KS bo zaprosila KSD za obračun sredstev na postavki upravljanja
pokopališča (nakup zvočnikov, redno vzdrževanje …);
nadaljujejo se aktivnosti, povezane z nakupom defibrilatorja – poslane
bodo prošnje lokavškim obrtnikom; RK nam tu ne more pomagati, saj nima
sredstev;
postavitev defibrilatorja in odprtje igral bi izvedli skupaj, predvidoma v
maju, skupaj z občino
v soboto, 17. 3., bo čistilna akcija, pripravlja jo ŠD Slano blato, sodeluje
tudi KS, ki bo financirala tudi manjšo pogostitev po končani akciji.

Na občino je potrebno sporočiti, kdaj v Lokavcu praznujemo svoj
krajevni praznik; ker ravno letos uvajamo spremembe, je Angel Vidmar
podal v razpravo naslednje razmišljanje:
V preteklosti je Krajevna skupnost Lokavec praznovala svoj praznik različno. Po
prenehanju veljavnosti Statuta Krajevne skupnosti, v katerem je bilo zapisano, da
je praznik KS 10. avgust, na dan sv. Lovrenca, smo praznik KS praznovali ob
Lokavških kulturnih dnevih meseca oktobra.
S strani svetnikov je prišla pobuda, da bi krajevni praznik praznovali 15. marca:
Utemeljitev: 15. marca 1861 se je v zaselku Slokarji v sedanji Krajevni skupnosti
Lokavec rodil Edmund Čibej, učitelj in kronist, pa tudi župan Občine Lokavec. KS
Lokavec je že do sedaj svojemu znamenitemu krajanu posvečala nekaj
pozornosti. Po njem smo imenovali športno dvorano, pred katero stoji tudi kip
Edmunda Čibeja, prav tako KS Lokavec zaslužnim krajanom pa tudi drugim, ki
pomagajo pri prepoznavnosti Lokavca in imajo zasluge za razvoj kraja, podeljuje
priznanja, ki smo jih poimenovali po Edmundu Čibeju.
Svetniki so se s predlaganim strinjali.
Sklep: Kot praznik Krajevne skupnosti Lokavec se določi 15. marec.
K točki 4 – dopis Igorja Močnika in krajanov
Angel Vidmar je predstavil kronologijo dopisovanja med Igorjem Močnikom in KS.
Povedal je, da je tako zadnji dopis kot tudi prvega z 18. 5. 2016 poslal na občino v
obravnavo z utemeljitvijo, da KS prejema sredstva za tekoče vzdrževanje javnih
poti, cesti Paljki–Kovači in Brith–Paljki pa sta javni poti, ki sta v lasti občine. Prav
tako je povedal svoje mnenje, da postavitev prometnega znaka in hitrostnih ovir
ne spada med tekoče vzdrževanje javnih poti v pristojnosti KS in da ne glede na
vse 5000 evrov letno ne omogoča veliko možnosti vzdrževanja.
Urejanje pešpoti po javnem dobrem, kot je od ovinka pod Paljki do hiše M.
Slokarja, ne sodi med redna vzdrževalna dela.
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Angel Vidmar je nato besedo predal Igorju Močniku in Vidu Slokarju, ki se z
utemeljitvami nista strinjala; po burni razpravi in iskanju krivcev za nastalo
situacijo je Angel Vidmar podal predlog sklepa, ki bi ga poslali na občino:
Občini Ajdovščina predlagamo, da glede na pobudo krajanov stori vse potrebno
za zagotovitev čim boljše prometne varnosti na delu javne poti številka odseka
501891 Paljki–Kovači in na delu javni poti številka odseka 501851 Brith–Paljki v
zaselku Kaluši, ki jih opisujejo krajani v svojem pismu.
Poleg tega Občini:
- Predlagamo, da zagotovi vzdrževanje parcel javnega dobra, ki so v lasti
občine Ajdovščina in po katerih so v zadnjem obdobju potekala nekatera
gradbena dela.
- Predlagamo, da se z ogledom ugotovi, ali morda ob cesti zgrajeni
gradbeni objekti ter obstoječa in zasajena vegetacija ogrožajo prometno
varnost ali ovirajo normalen potek prometa glede na konfiguracijo javne
poti.
- Predlagamo, da se z meritvami in vpogledom v dokumentacijo ugotovi, ali
so bili ob javni poti zgrajeni objekti postavljeni v soglasju z lastnikom in
upravljavcem javne poti in ali postavljeni gradbeni objekti ne posegajo v
telo javne poti in na javno dobro.
- Predlagamo, da kot lastniki javne poti, v kolikor boste z ogledi in
meritvami ter na podlagi strokovnih ugotovitev ugotovili za potrebno,
postavite zahtevane prometne znake, naprave za umirjanje prometa in
varovalne ograje.
- V kolikor ugotovite kakršne koli nepravilnosti na in ob teh javnih poteh,
ukrepajte v skladu s svojimi pristojnostmi.
Sklep: Svetniki so se s predlaganim strinjali.
K točki Razno
Obravnavalo se je možnost postavitve dodatnih javnih luči, in sicer v Šegot 1 in v
Kaluše 1. Nataša Pergar je ob tem opomnila, da je že večkrat izpostavila potrebo
po dodatni javni luči v zaselku Kaluši in da upa, da bo to res izpeljano čim prej. Ob
tem je Katja Zagorc omenila, da je enako z lučjo proti Ajdovščini – mogoče bi jo
lahko postavili na že obstoječi betonski steber.
Sklep: Angel Vidmar prouči možnosti, da se te luči postavijo čim prej.
Seja se je zaključila ob 22.00
Sejo vodil:
Angel Vidmar
Zagorc

Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Overila:
Katja
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