KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
16. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v sredo, 6. 12. 2017, ob 19.00, v sejni sobi Dvorane Edmunda
Čibeja
Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Danilo Nemec, Jurij Lulik, Judita Trošt,
Nataša Pergar, Primož Černigoj, Boris Kovač, Boštjan Čibej, Jože Černigoj
Opravičeno odsotna: Klavdija Mikuš, Zdenko Bolko
Povabljen: Egon Stopar, direktor KSD Ajdovščina
Dnevni red
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje
2. Seznanitev z aktivnostmi po zadnji seji
3. Pojasnila direktorja KSD Ajdovščina glede upravljanja pokopališča
4. Načrtovane aktivnosti
5. Razno
K točki 1 – Pregled in potrditev zapisnika 15. seje
Stojan Stopar je ob pregledu zapisnika pojasnil, kako je s sanacijo zidu pri Duki – slabe dele bodo
porušili in na novo zgradili, dobre se pusti.
Sklep: Zapisnik 15. seje je bil soglasno potrjen.
K točki 2 - Seznanitev z aktivnostmi po zadnji seji
- V teku je izgradnja vododvoda pri Čohih, naslednja faza, od osrednjega Lokavca proti Čohom se bo
nadaljevala sredi januarja, pri čemer bo cesta polovično zaprta, promet pa bo usmerjal semafor,
projekt bo predvidoma končan jeseni 2018.
-Prišla ponovna pobuda za hitrostne ovire pri hiši Del Fabbrovih; Primož Černigoj je poudaril, da samo
hitrostne ovire niso dovolj za umiritev prometa in spomnil, da je skozi Brith omejitev 30 km/h, kar je
zelo ustrezno. Stojan je tu še predlagal označitev robne črte vozišča, tudi zaradi neenakomerne širine
vozišča.
-Državna cesta v ovinku nad Slokarji je ozka in podkovana. V kolikor bi DRSI ta del saniral, bi bilo
možno zgraditi tudi predlagan ekološki otok nad zaselkom.
Sklep: Na DRSI se poda vlogo, da si ta del ogledajo.
-sanacija ceste pri odcepu za Kompare je bil opravljena,
-postavljena sta bila dva od štirih novih oglasnih panojev (Kompari, Lovretovše, Lahovše, Čohi);
- letošnje Lokavške kulturne dneve je organiziralo društvo Doli v sodelovanju z OŠ, pripravili so
razstavo;
- prav tako so razstavo pripravili fotografi društva upokojencev Ajdovščina in jo postavili na ogled v
sejni sobi;

- na parkirišču so postavljene nove klopi, ki jih je naredil Marjan Bolko;
- pripravljajo se projekti za kolesarsko pot in pločnik iz Ajdovščine;
- na občino so prišle odločbe v zvezi z lokalnimi vodovodi; pritožba je odločitve zdravstvene inšpekcije
razveljavila in vrnila v ponovni postopek;
- Angel Vidmar je povedal, da dvorana po zadnji sanaciji ne zamaka več in da je dobro zasedena,
Danilo Nemec je razložil, kako je sanacija potekala.
K točki 3 – pojasnila direktorja KSD Ajdovščina Egona Stoparja
- Stopar je podal nekaj pojasnil glede upravljanja pokopališča, med drugim je povedal, da so grobarine
(ki so sicer najnižje v Sloveniji) enotne za celo občino, po sistemu solidarnosti, saj nekatera
pokopališča zahtevajo več sredstev, druga manj;
- razložil je specifikacijo stroškov, administrativnih (npr. zavarovanje, vodenje katastra, izdajanje
računov), košnja, odvoz odpadkov …; ob tem je izpostavil, da je količina odpadkov na pokopališčih
nepredvidljiva, saj ljudje v zabojnike odlagajo tudi odpadke iz gospodinjstev, hkrati pa se je cena
odvoza po letu 2013 povečala, saj se odpadkov ne odlaga več na deponijo;
- odgovoril je tudi na vprašanje glede cene ozvočenja: KSD ponuja ozvočenje, tako kot tudi ostala
pogrebna podjetja, zato ni potrebe, da KS nabavlja lastno ozvočenje: glede cene, ki se nekaterim zdi
previsoka, se bo preverilo možnosti, kako jo znižati.
-Egon Stopar je podal še nekaj pojasnil v zvezi z vodovodom pri Komparih in v ostalih zaselkih, ki imajo
vaški vodovod: ti bi po zakonodaji morali imeti urpravljalca oz. preiti pod sistem javnega vodovoda. S
Kompari, Kamnjami, Stomažem še potekajo pogovori, pri Komparih se zelo trudi Uroš Kovač. Stopar
predlaga vsem enoten prehod na javni vodovod.

K točki 4 – aktivnosti v prihodnje
-informacijske table – Vidmar se je zahvalil Juriju Luliku in Stojanu Stoparju za pomoč pri postavitvi
glavne table, Bojani P. Kompara pa za jezikovni pregled; obe tabli bosta narejeni sredi decembra,
smerne table pa po novem letu;
- postavljena je praznična smreka, ki jo je podarila agrarna skupnost Otlica-Predmeja, prevoz pa
ponovno opravil Stojan Stopar, lučke na njej bodo dokončane v naslednjih dneh, KS je nabavila tudi 10
snežink, ki bodo prav tako v naslednjih dneh postavljene na el. stebre.
-postavljena je luč pri Kovačih, v Šegotu še ne, med Kaluši in vasjo pa po novem letu (dogovorjeno z
EP).

K točki Razno
Stojan Stopar je izpostavil primer neustreznega reševanja problematike pridobivanja parcel ob cestah.
Ko se je pred leti urejala intervencijska cesta zaradi plazu Stogovce, je večina lastnikov svoje parcele
odstopila, izjemoma pa je občina v enem primeru lastniku parcelo odplačala. Stopar meni, da se
tovrstne krivice nikakor ne smejo več dogajati.
Svetniki so se s tem mnenjem soglasno strinjali.
Seja se je končala ob 22.00.
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