KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
20. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v petek, 14. 9. 2018 ob 19.00 v dvorani Edmunda Čibeja
Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Danilo Nemec, Jurij Lulik, Judita Trošt,
Primož Černigoj, Boris Kovač, Boštjan Čibej, Klavdija Mikuš, Zdenko Bolko
Opravičeno odsotna: Nataša Pergar, Jože Černigoj
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje
2. Seznanitev z aktivnostmi po zadnji seji
3. Načrtovane aktivnosti
4. Priprave na volitve
5. Razno
K točki 1 – Pregled in potrditev zapisnika 19. seje
V zvezi z zapisnikom prejšnje seje je predsednik KS Angel Vidmar še enkrat izpostavil rezultate
glasovanja za Mojo pobudo, pri čemer je bila izglasovana postavitev plezalne stene, škoda pa je, da ni
bil izglasovan tudi projekt postavitve javnih pip.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet.
K točki 2 - Seznanitev z aktivnostmi po zadnji seji
Pri Šapli je bil postavljen merilec hitrosti, poročilo so svetnice in svetniki prejeli.
PRIREDITVE: nogometni turnir, festival češenj (manjši obseg) tekmovanje harmonikašev – zaradi
prepozne rezervacije dvorane je bilo tekmovanje pri Lavrinčkovih; Noč pod Čavnom je zaradi zelo
slabega vremena odpadla.
DVORANA:
-vzdrževanje okolice dvorane poteka sorazmerno dobro (skrbi Said Husidić);
-opravljena popravila: nahrbtna kosilnica, toplotna črpalka, amortizerji na pokrovu za sekance;
-dvorana se dobro trži in oddaja, včasih je povpraševanja še preveč;
-avtomat za tople napitke so odstranili, saj je bila uporaba premajhna za varnost napitkov;
-očiščena je bila peč;
-luči v dvorane še niso popravljene, ne gori jih 5;
-urnik dvorane pripravljen, zasedenost bo primerna;
-protipožarna zaščita: varnostne luči so bile pregledane;
-Loredana Zega je poslikala stene;
-nabavljene so 4 blazine, 2 mreži za gol in plezalna vrv za telovadnico;
-servisirani so bili gasilniki;
-montirana je bila klimatska naprava v veliki sejni sobi.
DEJAVNOSTI PO VASI:
-zgrajena povezovalna intervencijska cesta Stomaž–Belčevše;

-o poškodbi avtobusne čakalnice na Brodu sta bili obveščeni policija in občina;
-posekane topole ob državni cesti in sanacija kanala za meteorne vode iz Kaluš in Palkovše;
-smerne table so bile postavljene, nekateri niso zadovoljni (pritožil se je Čibej Primož iz Slokarjev);
-postavili smo prvomajski mlaj, ki mu je zlomilo vrh, pozneje se ga je pritrdilo;
-dela na vodovodu in kanalizaciji v zgornjem delu Lokavca lepo napredujejo;
-dela se ekološki otok pri Slokarjih in sanira državno cesto;
-ogledali smo si stanje ceste Bitovi–Kompari, potrebno je popravilo in sanacija ceste pri Marjetki
Bunc;
-sanacija zidu pri Komparih bo končana še letos;
-vedno več je pritožb zaradi poškodb ceste od ekološkega otoka Kompari in naprej do Obedovih v KS
Stomaž (opozorjeni občina in KSD);
-na KS se je zglasil Martin Čoha glede ceste pri Čohih, po kateri poteka komunalna infrastruktura,
stanovalci pa imajo urejeno le služnost;
-dopolnjen prostorski načrt za cesto proti Predmeji je na razpolago v KS in na Občini.
ZEMLJIŠČA IN OSTALO:
-nakup zemljišča Venčka Batagelja poteka;
-pri nakupu zemljišča za parkirišče pri pokopališču smo še vedno neuspešni;
-Angel Vidmar se je udeležil obravnave glede lastništva zemljišča v vasi: Jerkič Anja;
- podano je bilo soglasje za priključitev na meteorno kanalizacijo: Tadej Čoha in Urška Harej Čoha
(Brith);
-Zdravstvena inšpekcije še vedno zahteva mnenje KS za oskrbo s pitno vodo pri Komparih – napisali
smo jim, da to ni stvar KS;
-prepovedano je uporabljati železne gole (za prodajo se jih ponudi ŠD Slano blato);
-v Lokavcu bo predstavljen projekt Sopotniki;
-Lozar Matjaž je zaprosil za priključitev na vodovod Kompari.
K točki 3 – Aktivnosti v prihodnje
V soboto, 20. 10. bo v Lokavcu koncert orkestra sl. policije, v četrtek 18. 10. priprava dvorane.
K točki 4 – Volitve
Angel Vidmar je najprej izrazil mnenje, da je svet KS Lokavec tudi v prihodnje sestavljen iz
predstavnikov posameznih zaselkov, torej se ohrani št. 14. Prisotni so se s tem strinjali. Prisotne je
povprašal o njihovi nameri kandidirati v svet KS na prihajajočih volitvah in pozval tiste, ki tega ne
nameravajo, da v svojih zaselkih predlagajo primerne kandidate.
Sklep: Tudi v prihodnjem mandatu svet KS sestavlja 14 članov; konkretne rešitve bo svet obravnaval
na prihodnji seji.
K točki Razno
Katja Zagorc je izpostavila problematiko vrtca v Lokavcu. Ker se število otrok veča, kar je seveda zelo
dobro, pa bo v prihodnje v lokavški šoli premalo prostora za delovanje vrtca.
Sklep: Svetniki se soglasno strinjajo, da mora vrtec v Lokavcu ostati in da se na občini predstavi
omenjeno problematiko.
Seja se je končala ob 22.00.
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