KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
14. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v sredo, 21. 6. 2017, ob 20.00, v sejni sobi
Dvorane Edmunda Čibeja
Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Zdenko Bolko,
Danilo Nemec, Jurij Lulik, Judita Trošt, Nataša Pergar, Katja Zagorc, Primož
Černigoj, Boris Kovač, Boštjan Čibej
Opravičeno odsotna: Jože Černigoj, Klavdija Mikuš
Dnevni red:
1.
2.
3.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 13. seje
Seznanitev z aktivnostmi po zadnji seji
Načrtovane aktivnosti
Razno

K točki 1 – pregled zapisnika prejšnje seje
Svetnice in svetniki so prejeli zapisnik 13. seje in nanj niso imeli pripomb.
Sklep: Zapisnik 13. seje je bil soglasno sprejet.
K točki 2 –

Seznanitev z aktivnostmi po zadnji seji

Predsednik sveta je predstavil, kaj je bilo realiziranega in kaj se je v KS dogajalo
po 13. seji sveta KS, ki je bila 15. 3. 2017:
-

zgrajen invalidski vhod v dvorano za zgornje nadstropje, ostajajo še
zaključna dela,
končan je zid nad cesto mimo Kaluš (pri Vinkotu),
nove mreže na asfaltnem igrišču so obešene, potrebno jih je še pritrditi,
glede ureditve zunanjega travnatega igrišča sta bila Angel Vidmar in
Bojana P. Kompara pri županu, ki je za jesen obljubil pomoč za sanacijo:
mletje zemlje in nova setev trave;
dopis krajana Igorja Močnika je bil poslan na občino,
pripravljena je bila razstava ročnih del Lokavških žena,
uspešno smo izpeljali postavitev igral in prireditev ob tem,
postavljen je bil defibrilator,
opravljen je bil ogled pri g. Močniku in postavljen prometni znak,
društvo Doli je organiziralo Festival češenj,
postavljena in odprta je bila maneža,
društvo Slano blato je postavilo nadstrešek pri kontejnerju ob asfaltnem
igrišču,
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-

vlada sprejala predlog zožitve pasu vplivnega območja plazu Slano blato –
to omogoča upravljanje in trgovanje z vsemi tistimi parcelami, ki so bile
prej pod tem območjem.

K točki 2 – seznanitev z načrtovanimi aktivnostmi
Vidmar je predstavil problematiko dveh parcel ob lokalni cesti proti Ajdovščini –
najemna pogodba za obe parceli poteče, zmenjeno je, da najemnika obe parceli
očistita do prvotnega stanja. Vidmar je glede obeh parcel za mnenje po e-pošti
vprašal vse svetnike KS Lokavec. Nekateri so se oglasili z mnenjem, da je ena od
parcel bolj smetišče kot kaj drugega in s tem zelo slabo ogledalo za vsakogar, ki
pride v Lokavec. Katja Zagorc in Bojana P. Kompara, ki sta tega mnenja, sta
poudarli, da je potrebno ob morebitnem novem najemu obema najemnikoma
postaviti stroge higienske normative. Stojan Stopar se ni strinjal, da se najema ne
podaljša, menil je, da je potrebno poiskati možnosti, kako doseči dogovor, ki bo
sprejemljiv za obe strani.
Vidmar je povedal, da enako velja še za dve parceli v KS – na KS sta prispeli
prošnji za mnenje za dve parceli: eno v Brithu in eno v Vasi. Za parcelo v Brithu
smo podali negativno mnenje, za parcelo v Vasi pa pozitivno mnenje.
Sklep: Tudi v prihodnje naj bodo svetnice in svetniki aktivni in naj
spročijo mneje glede
zaprosil občine, saj bomo le tako lahko
verodostojno podali mnenje sveta krajevne skupnosti.
-

v Brajdi pri Komparih bo KSD postavila javno luč iz sredstev za vzdrževanje
javne razsvetljave;
Vidmar je prejel več klicev glede odbojne ograje ob strugi potoka Izerca v
Vasi, KS bo pri tem po svojih močeh pomagala,
javne poti so po novem pod upravo KSD Ajdovščina – po 29. juniju zato v
KS postavke za vzdrževanje javnih poti ne bo več;
glede panelne ograje okog zunanjega asfaltnega igrišča je Vidmar poslal
prošnjo na občino za popravilo;
potrebna bo dodatna sanacija asfaltnega igrišča,
potrebno bo popraviti vrata na mrliški vežici,
sanacija ceste in mostu na Loretovšu pri Del Fabrotu je ocenjena na
100,000,
nogometni turnir društvo Slano blato načrtuje 30. 6. in 1. 7.,
pritrkovalci Lokavec načrtujejo izobraževanje od 9. do 16. 7. 2017
ŠD Slano blato načrtuje Noč pod Čavnom za 26. 8. 2017,
LD Hubelj načrtuje praznovanje 70-letnice, 2. 9.2017.

Sklep: Društvom, ki bodo uporabila infrastrukturo KS, se uporabo
omogoči brezplačno.
Vidmar je povedal, da je v zadnjem obdobju nekaj težav z vzdržavanjem javnih
površin okoli dvorane in travnatega igrišča. Potrebno bi bilo z nekom skleniti
pogodbo za to delo, da ne bi bilo več prostovoljno delo nekaterih posameznikov.
V zvezi s tem se je razvila živahna razprava in po koncu je bil sprejet sklep.
Sklep: Stojan Stopar se s predsednikom društva Slano blato Bojanom
Pergarjem poskuša dogovoriti okoli vzdrževanja površin okoli dvorane
in igrišč.
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Vidmar je poročal, da bi bilo smiselno razmišljati o menjavi reflektorjev v
dvorani – obstoječi so zelo energetsko potratni, hkrati jih je težko menjati.
Trenutno sta potrebna menjave dva reflektorja – potrebno dobiti izvajalca. Boris
Kovač je ob tem omenil, da bi bilo mogoče najbolj smotrno vstopiti v ta projekt v
okviru celovite energetske sanacije reflektorjev v vseh dvoranah v občini.
Sklep: Na občini se je potrebno pozanimati, ali je menjava mogoča
okviru projektov energetske sanacije javnih stavb.

v

K točki Razno
Pri tej točki so se svetniki pogovarjali o problematiki zaračunavanja zunanjih
igrišč. Mnenja so bila kot že leta 2015 različna.
Sklep: Za sedaj pustimo tako, kot je bilo sklenjeno na 5. seji sedanjega
mandata.

Seja se je končala ob 22.00

Zapisala:
Overila:
Bojana Pižent Kompara
Katja Zagorc

Sejo vodil:
Angel Vidmar
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