KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

Z API S N I K
7. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v četrtek, 15. 1. 2016, ob 18.00, v sejni sobi Dvorane Edmunda
Čibeja.
Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Zdenko Bolko, Danilo Nemec, Jurij
Lulik, Jože Černigoj, Klavdija Mikuš, Judita Trošt, Boris Kovač, Katja Zagorc, Nataša Pergar,
Primož Černigoj
Opravičeno odsoten Boštjan Čibej
Povabljeni predstavniki lokavških društev, prisotni: Bernarda Kompara (Ekstrem), Boris Blažko
(DOLI), Blaž Lokar (ŠD Slano blato).
Na začetku seje je predsednik KS Lokavec Angel Vidmar preveril sklepčnost, pozdravil vse navzoče,
še posebej predstavnike povabljenih društev, in predlagal dnevni red.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. seje
3. Pregled aktivnosti v zadnjem obdobju.
4. Aktivnosti v letu 2016
5. Razno
Sklep: Svetniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
K točki 1
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje je Angel Vidmar podal nekaj odgovorov na pobude s prejšnje
seje in predstavil rešene točke oz. tiste ki so še v postopku reševanja.
a) Jožetu Batiču je bil glede na sklep 6. seje poslan odgovor na njegovo prošnjo, povezano s
pridobitvijo mnenja KS glede nastreljevanja orožja na parceli nad Slokarji.
b) Enako je bil glede na sklep 6. seje poslan odgovor tudi Romanu Kovaču glede sofinanciranja
obnove orgel v cerkvi v Brithu.
c) Silvestrovanje je zelo uspelo, odziv je bil zelo dober. Prostovoljnih prispevkov je bilo 240
evrov. Kmetija Černigoj je delno sponzorirala pijačo.
Stojan Stopar je predlagal, da se v prihodnje uvede minimalna kotizacija. Bernarda Kompara
pa, da se naredi pod za plesišče.

Sklep: Pred naslednjim silvestrovanjem bo svet KS podrobneje preučil mnenja glede
kotizacije, načeloma se večina svetnikov s predlogom uvedbe le-te strinja.
K točki 2
a) Angel Vidmar je povedal, da se gradnja vodovoda od Gorenj do Čohov nadaljuje.
b) Glede predloga ukinitve priključka komparske ceste na regionalno cesto Ajdovščina–
Predmeja, ki so ga svetniki v vpogled prejeli v decembru 2015, je Angel Vidmar pripravil
mnenje, da se KS z namenom nikakor ne strinja in naj pristojni organi opravijo vse potrebno,
da se priključek ohrani. Občina je svoj odgovor, vključno z mnenjem KS, poslala na
Direkcijo za ceste in infrastrukturo.
c) Kmetiji Černigoj in podjetju AL-BA je KS Lokavec dala soglasje za obratovanje do 1.00.
d) Do 2. 2. 2016 je nova kotlovnica v poskusnem zagonu. Pripeljali so še dodatno zalogo
sekancev.
e) Glede ogrevanja je Vidmar še povedal, da je bil zamenjan termostat – možnost daljinskega in
ročnega upravljanja, možno je vključiti tudi kolektorje na stropu. Skupaj z Mojco in Bojanom
Pergarjem so ob tem očistili police na oknih in reflektorje. Vidmar je še povedal, da bi bilo
smotrno reflektorje zamnejati z varčnejšemi – to pobudo bo posredoval na občini.
f) Dvorana ob deževju spet izdatno zamaka. Danilo Nemec je ob tem povedal, da je sestava
strehe taka, da se ob zamakanju naredi še ogromno dodane škode. Zdaj je to že tretja sanacija.
Stojan Stopar je povedal, da je bilo v prvotnih načrtih marsikaj drugače, med tem tudi streha,
kotlički, žlebovi … Rezulati varčevanja so vidni danes.
g) Na več mestih se poseda lokalna cesta med Lokavcem in Cesto(med Šaplo in odcepom za
Kompare). Prav tako so se posedle javne poti in tudi državna cesta na Grajšku na nekaterih
drugih delih, kjer so bile prekopane zaradi izgradnje kanalizacije. O teh napakah in potrebni
sanaciji je bila pisno s fotografskimi posnetki opozorjena Občina, kot investitor z zahtevo po
sanaciji.
h) Glede ekološkega otoka pri Komparih potekajo dogovori. Rafael Gruden je načeloma za to,
da odstopi parcelo, govoriti je potrebno še z mejaši, denar za projekt je zagotovljen.
i) Prav tako je denar zagotovljen za ureditev podpornega zidu pri Duki in asfaltna preplastitev
tega odseka, ter širitev mostu čez Jevšek. Po projekcijah naj bi zadevo realizirali v začetku
leta 2017, saj je dokumentacija že pripravljena.
K točki 3
a) Občina je namenila 3000 evrov za ureditev prostora za zunanji fitnes (ŠD Slano blato) in
5000 za ureditev maneže (DOLI). Slednje zemljišče je menda 1. kategorije, zato bo potrebno
veliko dogovorov in usklajevanj. Sredstva so na računu Občine in se jih lahko takoj koristi.

Prireditve:







12. 2. Proslava ob kulturnem prazniku – Društvo DOLI.
8. 3. Gledališka predstava (KS)
Maja festival češenj (DOLI)
27. avgust – Noč pod Čavnom (Slano blato)
10. 10. Lokavški kulturni dnevi (KS)
31. 12. Silvestrovanje (KS)

Bernarda Kompara je predstavila projekt obeležitve kulturnega dne. Naslov Slovenska beseda in
pesem od rojstva skozi življenje. K sodelovanju je povabila otroke in krajane Lokavca in prosila KS,
če bi bila lahko proslava v petek zvečer.
V zvezi z manežo je v imenu društva Ekstrem povedla, da je z njeno ureditvijo povezanih veliko
možnosti: tekme, tečaji … Glede na uspehe na gradu Prestranek bi z veseljem tovrstne dejavnosti
ponudili tudi domačinom. Na njene pobude je Angel Vidmar odgovoril, da je pomagal pridobiti
sredtva, sedaj pa je na njih in društvu Doli, da se projekt izvede. Boris Blažko je ob tem povedal, da
imata dva njihova člana licenco za vodenje konj ter da bi delo na maneži opravili člani društva Doli.
Angel Vidmar je glede Lokavških kulturnih dnevov in festivala češenj po predlogu s prejšnje seje in
po posvetovanju s člani KS predlagal, da se obe prireditvi skrčita na dva dneva.
Sklep: Svetniki se strinjajo, da se Lokavški kulturni dnevi izvedejo v dveh dneh.
Blaž Lokar je v imenu predsednika ŠD Slano blato Bojana Pergarja predstavil dejavnosti v letu 2016;
poleg omenjene Noči pod Čavnom še nočni pohod na Mali golak in nogometni turnir, ki sovpada s
festivalom češenj.
Svetniki so mnenja, da turnir v ničemer ne moti dogajanja na festivalu oz. ga celo lahko
popestri, zato so predlagali, da bi bili prireditvi v istem vikendu.

K točki Razno
Angel Vidmar je povedal, da bo izvedena inventura – v komisiji sta poleg njega še, Mojca Pegar in
Nataša Pergar.
Glede zidu pri Vinku Blažku je pomembno to, da KS plača stroške višine zidu 1,20 m, ostalo pa
financira sam, poudariti je potrebno, da je lastnik zid zamaknil na svojo parcelo in s tem omogočil
širitev ceste.
Burja je podrla topolo na Brodu, za spravilo te je prosil Franc Čoha.
Sklep: Francu Čoha se dovoli da brezplačno pospravi topolo in očisti parcelo.

Bojana Kompara je posredovala mnenje Alenke Furlan, da se ob poslovilnem objektu uredi oglasna
deska za osmrtnice, ki se sedaj obešajo kar na električni steber.
Jože Černogoj je prosil za ureditev oglasne deske v zaselku Lovretovše.
Angel Vidmar je povedal, da bo v času, ko bo umrl kdo izmed krajank ali krajanov Lokavca bo na
poslovilnem gorela večna lučka.

Seja se je končala ob 20.00
Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overila:
Katja Zagorc

