KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135d
5270 AJDOVŠČINA

ZAPISNIK
18. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v četrtek, 15. 2. 2018, ob 19.00, v sejni sobi Dvorane Edmunda
Čibeja.

Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Danilo Nemec, Jurij Lulik, Jože Černigoj,
Judita Trošt, Katja Zagorc, Zdenko Bolko, Boris Kovač, Boštjan Čibej
Odsotni: Nataša Pergar, Primož Černigoj, Klavdija
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje
2. Seznanitev z aktivnostmi po zadnji seji
3. Krajevni praznik
4. Načrtovane aktivnosti (participativni proračun, vzdrževanje javnih poti, volitve 2018)
5. Razno

K točki 1
Predsednik KS Angel Vidmar je predstavil zapisnik prejšnje seje.
Sklep: Zapisnik 17. seje je bil soglasno sprejet.
K točki 2: Vidmar je predstavil dejavnosti po zadnji seji:
-

-

Narejen je bil požarni red, ki bo izobešen pri gasilnih aparatih.
Opravljena je bila inventura, poročilo pa poslano na občino.
Inšpektoratu za zdravstvo, ki se ukvarja z zasebnimi vodovodi, je bil poslan odgovor, da KS z
zasebnimi vodovodi nima nič in ne razpolaga z podatki o lastnkih.
Na občini je potekal sestanek o komunalnem prispevku; vsi, ki se bodo priključili na javni
vodovod, morajo zaprositi občino za subvencijo.
Občina vztraja pri ureditvi področja najemanja objektov; za sedaj je pravilnik v pripravi.
Pripravljena je dispozicija pozidave za Bitove.
Na KS sta prišli dve prošnji za mnenje in sicer najem parcele pri Čohih (najem pašnika), druga
na Čenčičevšu, za zamenjavo. Vidmar je na občini predlagal, da pogledajo zgodovino
lastništev, ki niso bila vknjižena. Občini smo podali odgovor, da je pri parceli na Čenčičovšu
potreno upoštevati zgodovino, lastništva parcele. Za najem parcele pri Čohih smo dali
pozitivno mnenje.
V zvezi z ureditvijo ovinka in ekološkega otoka nad Slokarji je DRSI zagotovil, da bodo ovinek
razširili. Boštjan Čibej je ob tem povedal, da je z lastnico dogovorjeno glede zemljišča za
ekološki otok

-

Na Brodu bo, izmerjena cesta od mosta do mimo Kovača do konca javnega dobra problem na
tj cesti je zaradi širših prevozov. Cesta je v naravi ožja kot na mapnih kopijah.
Pred dvorano bo postavljen avtomat za tople in hladne napitke.
V dvorani je pet reflektorjev ki so potrebni popravila. Bojana Pižent Kompara je spomnila na
pobudo Borisa Kovča, da bi bilo dobro v vseh dvoranah v okviru občine urediti zamenjavo
reflektorjev z varčnimi.

K točki 3
Bojana P. Kompara je predstavila aktivnosti v zvezi s krajevnim praznikom. K sodelovanju so bili
povabljeni vsi zaselki, ki se bodo predstavili s svojo točko. Članice krožka ročnih del pa bodo ob tej
priložnosti pripravile jubilejno, 10. razstavo in izdale brošuro. Prireditev je predvidena za 18.00.
K točki 4 – Razno
- S KSD je prišel poziv glede del na javnih poteh – predlagamo odsek poti k lovski koči in odsek
proti Špacapanu, ostali denar se porabi v skladu s potrebami.
- V pripravi je kolesarska in pešpot proti Lokavcu. Problem so zemljišča, zato bi se morala pri
Komparski poti nadaljevati na nasprotno stran.
- Približujejo se volitve v občinski svet in krajevne svete. Vidmar je postavil vprašanje v
razmislek, ali se pusti ustaljen sistem 14 predstavnikov, pri čemer so zastopani vsi zaselki.
Sklep: Svetniki so se strinjali, da ima ta sistem prednosti, saj je Lokavec velika in zelo
razpotegnjena KS.
-

-

-

V pripravi je gradnja povezovalne makadamske poti med Kompari zaselek Belčevše in
Stomažem.
Potrebno bo očistiti jarek meteornih voda iz Palkovš in Kaluš. Stojan Stopar je ob tem
predlagal ureditev jaška in postavitev cevi.
Glede dokončanja projekta postavitve usmerjevalnih tabel v okviru participativnega
proračuna je Vidmar povedal, da so zahtevane enotne table, na katerih žal ne bo
poimenovanja zaselkov.
Pripravlja se nov participativni proračun. Vidmar je svetnike pozval, naj razmislijo, kaj bi lahko
predlagali. Spodbuuditi je potrebno krajane, kar se lahko naredi na prireditvi ob krajevnem
prazniku. Povedal je še, da je letos predvidena novost za kategorijo mladi.
Judita Trošt je izpostavila problem vode pri Šegotih. Stojan Stopar je predlagal pobudo
Hidrotehniku, da pregleda problematiko in to postavi v načrt del.

Seja se je končala ob 21.00

Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overila:
Katja Zagorc

