KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

Z API S N I K
9. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v petek, 2. 9. 2016, ob 20.00, 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, Nataša Pergar, Katja Zagorc
Opravičeno odsoten: Primož Černigoj
Povebljena: Boris Blažko, Iztok Kompara

K točki 1 Potrditev zapisnika prejšnje seje
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje je Angel Vidmar povedal, da še ni realizirana razsvetljava
od cerkve do pokopališča, da je poškodba na Grajšku sanirana, ne pa še pri Duki, ravno tako
zamakanje pri stanovanjski hiši hiši Petrovčičevih. Od prejšnje seje je uspelo rešiti problem
smetišča pri Komparih, ob tem je Danilo Nemec omenili, da bi bilo potrebno posekati topole
pri Komparski poti, ker so na javni poti; namestitev defibrilatorja je še v dogovarjanju.
Svetniki so soglasno potrdili zapisnik 8. seje.
K točki 2: Realizirani projekti od prejšnje seje
-22. 5. je bila sanirana rešetka na poti v Palkovše, sanacijo je financirala občina;
- podjetje Stopar PGM je saniralo luknjo na Brodu, kjer se je podrl topol;
- 3. 6. je bilo sanirano smetišče pri Komparih;
- izveden je bil festival češenj, KS je pomagala finančno in s prostorom;
- 17. 6. je bilo srečanje pri Čohih ob zaključku komunalnih del na trasi Gorenje–Čohi; LD je
podarila srnjaka;
- sprejeti sta bili obe lokavški pobudi v projektu Moja pobuda;
- postavljeni sta bili dve javni luči na Lovretovšu za eno luč je steber financiral Telekom
- dokončana je cesta Gorenje–Čohi, postavljen tudi ekološki otok iz gabionov (suh zid v
mreži) pri Čohih;
- 14. 8. so imeli zelo uspel, celovečerni koncert pritrkovalci, ob 10-letnici delovanja;
- 16. 8. je bila sklenjena pogodba za upravljanje kotlovnice in za dobavo sekancev; KS bo
zaračunavala šoli porabljeno energijo;
- 25. 8. je bila kotlovnica uradno odprta;
- 27. 8. je ŠD Slano blato izpeljalo 5. Noč pod Čavnom; KS je prispevala infrastrukturo;
- na spletni strani KS je bil objavljen poziv za priznanja Edmunda Čibeja;
- pred dvorano so bili na novo prebarvani parkirni prostori in prehod za pešce.

K točki 3: Planirane naloge za prihodnje obdobje
-Nekateri zaselki (Čohi, Brod, Slokarji, Kompari; Kovači) so dobili domov obvestilo občine
za upravljalca vodovodov; stvari so še nedorečene, pri Komparih se je sestal svet in
postavljenih je bilo veliko vprašanj. Zaznal pa se je interes za izgradnjo vodovoda in
kanalizacije tudi v tem zaselku. Naslednji teden se bo Angel Vidmar sestal z direktorjem KSD
E. Stoparjem, mnenje Vidmarja je, da je šlo obvestilo prehitro ven, da pa ni dobro vaških
vodovodov prenašati na občino, vprašanje pa je, kdo bi želel biti upravljalec. Stojan Stopar je
ob tem dejal, da sta upravljanje in lastništvo ločeni dejstvi. Boštjan Čibej je izpostavil
vprašanje koncesij; Vidmar je povedal, da so Kuši edini s koncesijo.
- Vidmar je pozval predstavnike društev Slano blato in Doli k porabi sredtev, ki jih za manežo
in zunanji fitnes namenja občina – v nasprotnem denarja ne bo;
- na voljo je okoli 10 000 evrov za javne poti
Sklep: iz tega naslova se bo sofinanciral zid pri Vinku Blažku;
- Stojan Stopar je povedal, da se bo cesta pri Duki sanirala naslednje leto;
- za izgradnjo ekološkega otoka pri Komparih je bilo že vse dogovorjeno, ker pa se je
izkazalo, da pot, po kateri bi kamion lahko prišel k otoku, teče čez zasebno parcelo, se dela ne
bodo začela; Stojan Sopar je predlagal, da bi se ta sredstva uporabila za ekološki otok v
Gorenjah;
- na KS je prišel dopis občine, da so lastniki parcel dolžni uničevati ambrozijo; svetniki
menijo, da velja enako tudi za občinske parcele;
- krajani se zelo pritožujejo zaradi spuščenih psov;
Sklep: KS bo pripravila obvestilo krajanom, da se poskrbi za pse;
- Na KS je prišla prošnja ženskih ekip pri ND Primorje za brezplačno uporabo dvorane za
pripravo koncerta Glasbeni zadetek, 26. 11.
Sklep: KS podpira izvedbo koncerta.
- Priprava silvestovanja.
Sklep: Svet se strinja, da se silvestrovanje pripravi, bi pa letos uvedli majhen prispevek;
- Trenutno poteka sanacija dvorane; zmenjeno je bilo, da pridejo izvajalci takoj na začetku
počitnic, vendar se realizira šele sedaj;
- Vidmar je tudi obvestilo, da se urgentno pregleda zunanje asfaltno igrišče (ki je močno
poškodovano), saj v tem tednu preteče 5-letna garancija; Stojan Stopar je ob tem povedal, da
sta dve ločeni pogodbi – ena za gradbena dela in ena za ostalo ter da je potrebno res opaziti na
to, kdaj pretečejo garancijski roki;
- 10. septembra bo na travnatem igrišču potekal trening finske reprezenatace tekmovanja
psov;
- Pripravlja se izgradnja rampe za invalide za vhod v dvorano – občina bo financirala rampo,
KS vhod.
K toči 4: Lokavški kulturni dnevi
LKD 2016 bodo potekali v dveh delih; v prvem bo društvo DOLI pripravilo z OŠ Lokavec
Dneve evropske kulturne deiščine; v tednu do 9. oktobra, KS bo pripravilo osrednjo prireditev
s priznanji Edmunda Čibeja v soboto, 15. 10. ob 19.00.
Sklep: Društvo DOLI oblikuje svoj plakat, KS bo poslala po hišah obvestilo za osrednjo
prireditev, na vabilu tudi pobuda za zbiranje sredstev za defibrilator.

Pod točko Razno
Judita Trošt je vprašala, kako je z vplivnim območjem Slanega blata; Angel Vidmar ji je
povedal, da kljub številnim intervencijam problematika stoji.
Seja je bila končana ob 22.00

Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overila:
Katja Zagorc

