KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
17. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v torek, 26. 12. 2017, ob 19.00, na turistični kmetiji Černigoj
Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Danilo Nemec, Jurij Lulik, Nataša
Pergar, Boris Kovač, Boštjan Čibej, Jože Černigoj,
Opravičeno odsotna: Klavdija Mikuš, Judita Trošt, Primož Černigoj, Danilo Nemec
Povabljen: Mojca Pergar, Bogdan Slokar (odsoten), Blaž Lokar (Slano blato), Boris Blažko (Društvo Doli
– odsoten), Peter Jež, Janez Tratnik, ????
Dnevni red
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje
2. Načrtovane aktivnosti
3. Razno
K točki 1 – Pregled in potrditev zapisnika 16. seje
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep: Zapisnik 16. seje je bil soglasno potrjen.
K točki 2 – načrtovane aktivnosti za leto 2018
- parkirišče pri pokopališču, skupaj z ekološkim otokom za pokopališče, projekt je vključen v načrt
občine Ajdovščina, pogovori glede tega potekajo;
- pločnik pri dvorani – je stalnica med prioritetami KS, saj je manjkajoči del pločnika od parkirišča do
dvorane nujno potrebno urediti; z ukinitvijo vplivnega območja plazu Slano blato so se te možnosti
odprle, potekajo pogovori glede zamenjave zemljišča;
- občina bo začela s projektom ureditve površine za mešani promet (pešci, kolesarji) med Ajdovščino
in Lokavcem; potekala naj bi po levi strani do Komparske ceste, kjer bi bil prehod za pešce, nato čez
most do dvorane; ob tem bi popravili tudi cesto; Katja Zagorc je ob tem vprašala, ali ne bi bilo mogoče
te poti peljati po že obstoječi poljski poti, ki pelje iz Ajdovščine mimo ranča do dvorane E. Čibeja;
- v pripravi je ureditev javne luči za območji Kaluše in Vas;
- uredil se bo ekološki otok na Brodu;
- razširitev ceste proti Kovačem je predvidena za leto 2019;
- potrebna je tudi sanacija Komparske poti (topol);
- potrebno bi bilo asfaltirati cesto pod novo zgrajenim zidom v zaselku Kaluše;

- glede vodovoda in kanalizacije je Stojan Stopar predstavil, kako potekajo dela, ponovno je povedal,
da bodo dokončana v jeseni 2018, če bodo finančna sredstva; za rezervno napajanje naj bi se zajelo
dobre vodovode;
- Angel Vidmar je še enkrat povedal, da se za ureditev javnega vodovoda pri Komparih zelo trudi Uroš
Kovač, za sedaj se še vedno proučuje možnosti, da ne bili v ta projekt vključeni šele leta 2025, kot je
predvideno; problem pri urejanju javnega vodovoda so npr. Kuši, kjer je ljudi premalo, poleg tega je
na Kodelovšu zelo slab pritisk vode.
- Boštjan Čibej je postavil vprašanje, koliko soglasij bi potrebovali, da se projekt vodovod in
kanalizacija pripelje tudi k Slokarjem. Glede tega je odgovoril Stojan, ki je povedal, da so na razpolago
obrazci , ki so kot predhodno izražen interes za priključitev. Ko so vloge podane se začne s
projektiranjem, kako bo sekundarni vod in priključki potekali.
Sklep: KS sicer ni zadolžena za urejanje vodovoda in kanalizacije, vendar bo še naprej aktivno
sodelovala pri razreševanju s tem povezane problematike.
- Vidmar je izpostavil še problematiko podirajočih se objektov, eden je npr. v Bitovih.
Sklep: Občinske službe se obvesti, da pristopi k reševanju problematike o kateri so bili enkrat že
obveščeni
- Vidmar je svet seznanil s tem, da se na občini pripravlja pravilnik in cenike za vse objekte, ki jih ima v
upravljanju KS in se jih oddaja v najem različnim uporabnikom. .
K točki Razno
Peter Jež, starešina LD Hubelj, se je KS zahvalil za uporabo dvorane ob praznovanju 70-letnice njihove
lovske družine.
Vidmar je predlagal, da lovci napišejo obvestilo za občane za prijavo morebitne škode, ki jo povzroči
divjad.
Za vabilo na sejo KS se je zahvalil tudi Janez Tratnik in poudaril, da se iz poročanega vidi, da se v
Lokavcu veliko dela, posledično pa za Lokavec občina namenja tudi veliko sredstev.
Blaž Lokar, član ŠD Slano blato, se je KS zahvalil za vse sodelovanje v preteklem letu in predstavil
načrtovane aktivnosti za prihodnje; omenil je tudi novosti iz leta 2017, npr. športne urice za otroke, in
napovedano sodelovanje s KS pri vzdrževanju javnih površin.
Boris Kovač je izpostavil problem slabega asfalta v Bitovih in vprašal, koliko let je garancija, saj se novi
asfalt že poseda.
Sklep: Boris Kovač bo o tem vprašal na občino.
Vidmar je povedal, da bo v januarju KS izdala razpis za priznanja Edmunda Čibeja, proslava bo 17.
marca.
Seja se je končala ob 21.00.
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