KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135d
5270 AJDOVŠČINA

ZAPISNIK
19. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v sredo, 18. 4. 2018, ob 20.00, 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 Mikuž
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje
2. Seznanitev z aktivnostmi po zadnji seji
3. Pobude za participativni proračun
4. Razno

K točki 1
Predsednik KS Angel Vidmar je predstavil zapisnik prejšnje seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

K točki 2 – aktivnosti po zadnji seji.
-

-

Pri Slokarjih je narejen načrt za sanacijo. Na občini potrdili, da se dela pripravljajo, zadnji
termin začetka del je avgust 2018. Dela bo financirala občina, Boštjan Čibej je povedal, da so
lastniki obveščeni.
Priprava poti med Kompari in Stomažem se še ni začela.
Krajevni praznik je lepo uspel, veliko obiskovalcev, lep program. Vidmar je ob tem še povedal,
da so bili povabljeni tudi predstavniki občine in da bi si želeli, da se vsaj kateri od
predstavnikov v prihodnje udeleži naših prireditev. Povedal je še, da je na občini izrazil tudi
nestrinjanje, da se za članek o tem v prejšnji številki Latnika ni našlo prostora – z malo več
spretnosti pri razvrščanju bi se ta prostor gotovo našel.

Štirje predstavniki KS so se udležili seje na občini glede dispozicije pozidave območja Bitovi.
Svetniki so podali nekaj mnenj: da je to območje precej plazovito, da je dispozicijski načrt
nerealen vsaj za tri hiše. Stojan Stopar je poudaril, da reševanje te problematike ni v pristojnosti
KS, nato se je razprava končala. Sklepa ni bilo.

-

-

Na KS je prišla prošnja krajana za soglasje KS za priklop na meteorne vode. Tudi ob tem je
prevladalo mnenje, da se mora zainteresirani za urejanje te dokumentacije obrniti na
ustreznega projektanta.
Popravljeno je podporno železje pri gasilskih mizah. Pogrešamo štiri gasilske klopi.
Ob cesti je postavljena oznaka, ki usmerja k defibriltorju. Predavanje načrtovano v kratkem.
7. 4. je potekala čistilna akcija v organizaciji ŠD Slano blato. Čistilo je okrog 20 ljudi.
Pri upravljanju dvorane so v pripravi spremembe (zaradi zahtev občine). V ta namen bo v
prihodnje podpisana pogodba z izvajalcem košnje, tekočih vzdrževalnih del v dvorani …
Postavljena je bila varovalna ograja ob Izerci.
Pobelila sta se hodnik in prostor s šankom.
Ekipa RTV je v Lokavcu snemala prispevek o participativnem proračunu.

Aktivnosti v prihodnje
-

-

Vidmar si je ogledal cesto skozi Hraste, ki je bila preplastena leta 1976. Sedaj pa je v zelo
slabem stanju. V hišo Bunčevih se zaradi dotrajanosti kanalov stekajo meteorne vode. V
kratkem bo sklical sestanek s KSD, občino in KK glede tega, kaj se da narediti. Ob tem je
povedal, da dela presegajo dolžnosti KSD.
Loredana Zega bo v Lokavcu gostila svetovne kaligrafe. Ob tem bi poslikala nekatere stene.

Sklep: KS dovoljuje Loredani Zega, da kaligrafsko uredi neketere prazne stene.

K točki 3 – Participativni proračun
KS je seznanjena z dvema prredlogoma, in sicer je Katja Zagorc je predlagala postavitev visoke
plezalne stene v Dvorani E. Čibeja, Boris Blažko pa obnovo starih javnih vodovodnih pip v Lokavcu.
Sklep: KS podpira oba predloga.
K točki Razno
Vidmar je povedal, da se bosta postavili še dve oglasni tabli.
Vidmar je povprašal svetnike, ali so pripravljeni sodelovati pri postavitvi prvomajskega mlaja.
Svetniki so temu soglasno pritrsdili.
Sklep: V času pred 1. majem se na za to predvidenem mestu na parkirišču nasproti cerkvi
postavi prvomajski mlaj.

Seja se je končala ob 22.00
Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overila:
Katja Zagorc

