KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPI S N I K
8. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v ponedeljek, 17. 5. 2016, ob 20.00, v sejni sobi Dvorane
Edmunda Čibeja.
Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Zdenko Bolko, Danilo Nemec, Jurij
Lulik, Primož Černigoj, Jože Černigoj, Klavdija Mikuš, Judita Trošt, Nataša Pergar, Katja Zagorc
Opravičeno odsotna: Boris Kovač, Boštjan Čibej
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje
2. Informacija o aktivnostih po zadnji seji
3. Planirane aktivnosti na območju KS v naslednjem obdobju
4. Informacija o participativnem proračunu« PROJEKT MOJA POBUDA«
4. Razno

Po pregledu sklepčnosti je predsednik KS Angel Vidmar pozdravil vse navzoče in predlagal dnevni
red.
Sklep: Svetniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
K točki 1
Angel Vidmar je prebral glavne sklepe prejšnje seje in dal zapisnik na glasovanje.
Sklep: Zapisnik 7. seje je bil sprejet.

K točki 3
Pri pregledu aktivnosti po zadnji seji je predsednik izpostavil naslednje:
-

-

-

v soboto, 2. aprila, je v dvorani E. Čibeja potekalo glasovanje o izgradnji vodovoda in
kanalizacije v zaselkih LČohi, Slokarji in Brod; pri Čohih so projekt sprejeli, v ostalih dveh
zaselkih pa ga zavrnili;
postavilo se bo več javnih luči: dve pod Kuši, pri dvorani, dve bosta postavljeni še na
Lovretovšu; Judita Trošt je omenila, da bi bila nujna tudi javna luč od cerkve v Brithu do
pokopališča in druga do Šegota;
Angel Vidmar je spodbudil predstanika društva Doli in društva Slano blato, da se porabi
občinska sredstva; Boris Blažko je glede maneže povedal, da je problem z lastništvom, Bojan
Pergar pa je omenil, da bodo aktivnosti v zvezi s tem začeli po nogometnem turnirju;

-

-

-

-

Lokavčani so obiskali Bruselj ob odprtju razstave domačina Evgena Bavčarja; stroške krili:
sami udeleženci, nekaj Občina Ajdovščina, nekaj urad Lojzeta Petrleta; predsednik se je
zahvalil Jožetu Černigoju za vino in Stojanu Stoparju za organizacijo malice;
potrebno je bilo popraviti kosilnico: pas in baterija;
predvisena je širitev mostička pri Del Fabrotu;
zakoličen je ekološki otok pri Komparih;
prenovljen je ekološki otok pri Čohih;
v Lokavcu se veliko gradi: dve hiši na Palkovšu, Rebkovi gradijo kamp;
izdelani sta dve oglasni deski, za pokopališče in Lovtretovše;
gostilna Jugoslavija ima novo najemnico – KS ji je izdala soglasje o podaljšanem
obratovalnem času;
odprto vprašanje poti od Stomaža do Belčovša – denar za to je;
nova kotlovnica je bila predana v upravljanje KS, povezava s šolo verjetno do septembra;
v dvorani sta bila opravljena varnostni pregled razsvetljave in servis gasilnih aparatov;
spomladi bodo v Lokavcu spet gostovali igralci iz Števerjana s predstavo Aulularia;
glede zamakanja v dvorani bo predsednik vztrajal, da se škoda sanira po koncu šole; škodo
mora poravnati zavarovalnica, saj je dvorana zavarovana; ob vsakem vdoru vode se to
ustrezno prijavi na zavarovalnico;
udor cestišča na Grajšku: Peter Kete si je situacijo ogledal; zagotovljeno je, da se bo
preplastilo celo križišče, enako pri Duki; svetniki so poudarili, da je v obeh primerih problem
podlaga;
Judita Trošt je povedala, da ob vsakem večjem nalivu vdira voda pri družinski hiši
Petrovčičevih;
izpostavljena je bila problematika zasebnih »smetišč« v Lokavcu – slej ko prej bo to
problematiko obravnavala občinska uprava.

K točki 4
Festival češenj bo 1. teden v juniju, ker je takrat tudi nogometni tiurnir, je bilo mnenje navzočih,
da se dogodka lahko združita.
Bojan Pergar je še poudaril, da bi bilo dobro zamenjati mrežo za goli, ki je prešibka.
Angel Vidmar je povedal, da je za drugo leto predvidena sanacija igrišča.
Podrobneje glede Festivala češenj:
-

Marta Koruza bo pripravila češnje za eksponate;
sodelovanje pod znamko Vipavske doline;
festival bo dvodnevni: v soboto odprtje, otroški živ-žav, pohod za OŠ, tekmovanje
harmonikašev; v nedeljo: pohod po sadovnjakih, letos posvečen Vinku Kovaču, letos krajši;
Oba dneva bo tržnica.

K točki 4.
Angel Vidmar je predstavil Mojo pobudo, na katero smo iz Lokavca poslali dve pobudi: za večjo
informacijsko tablo in ureditev prostora z igrali pred dvorano E. Čibeja. Povabil je, da se ljudi povabi
na glasovanje.
Točka Razno
-

zunaj je razpis za občinska priznanja;

-

glede vplivnega območja plazu Slano blato je Angel Vidmar povedal, da na ministrstvo stalno
roma pošta, vendar se nikamor ne premakne.
Katja Zagorc je ponovila pobudo, da bi v dvorani namestili defibrilator; Bojana Kompara je
dodala, da se s to mislijo ukvarja tudi »medicinsko« osebje iz Lokavca, zato naj bo akcija
usklajena.

Seja se je končala ob 21.30.
Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overila:
Katja Zagorc

