KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135d
5270 AJDOVŠČINA

PREDLOGI INVESTICIJ IN DRUGIH PROTREB V OBDOBJU 2015-2018

JAVNA CESTA INFRASTRUKTURA
PRIORITETA
INVESTICIJE

1.

VRSTA INVESTICIJE

Ureditev lokalne ceste
pri DUKI in mostu čez
potok Jevšek.
FOTOGRAFIJA 1

2.

Ureditev Komparske
poti in križišča z
državno cesto
FOTOGRAFIJA 2

Ureditev parkirišča pri
pokopališču
1.

FOTOGRAFIJA 3

KRATEK OPIS INVESTICIJE
Lokalna cesta številka 001151, na odseku med potokom
Jevšek in poslovnim objektom kovinarstva Šapla je ostala
nedokončana in neurejena. Na tem delu ceste ni dokončan
zaključni sloj asfalta, cesta se tudi poseda. Potrebno je
urediti podporni zid pod cesto, sanirati (razširiti) most čez
potok in vozišče v celoti preplastiti. Asfalt je že bil plačan CPG
pri izgradnji kanalizacije in se ni realiziral ker mora CPG
popravit zadnji del kanala.
Javna pot (Komparska) številka odseka 501841 je ozka in
neurejena. Ta javna pot ni osvetljena. Posebno problematično
je križišče te poti z državno cesto Lokavec – Ajdovščina. Javno
pot bi bilo potrebno razširiti in preplastiti. V ta namen je bo
potrebno odkupiti zemljišča ob poti.

V letu 2014 je bil zgrajen poslovilni objekt. Ob objektu ali
neposredni okolici ni nobenega parkirnega prostora. Potrebno
bi bilo pristopiti k odkupu kmetijskih parcel in ureditvi
parkirišča za približno 30 vozil.

OCENJENA
VREDNOST

LETO
IZVEDBE

Pločnik
podporni zid
in razširitev
mostička
100.000,00 €

2015

Priključek in
delna sanacija
vozišča
50.000,00 €

2016
2017

100.000,00 €

2015
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1.

1.

2.

Sanacija zidu in
obnova cestišča pri
Komparih
FOTOGRAFIJA 4

Dokončanje
podpornega zidu
FOTOGRAFIJA 5

Ureditev pločnika pri
dvorani E. Čibeja
FOTOGRAFIJA 6

3.

Ureditev pločnika na
Grajšku Krapež Miran
FOTOGRAFIJA 7

Pri hiši številka Lokavec 97 in 97 a, stoji podporni zid, ki grozi,
da se bo zrušil na javno pot. Potrebna je sanacija zidu, in
zemljine , ki pritiska na zid.
V letu 2014 je bila začeta sanacija podpornega zidu ob cesti
pod stanovanjsko hišo Lokavec 124c. Javna pot št. Odseka
501851 je na tem delu zelo ozka. Lastnik parcele na potjo je
soglašal z razširitvijo poti in v ta namen odstopil zemljišče.
Del podpornega zidu je bil s sredstvi KS urejen v letu 2014.
Dokončati je potrebno podporni zid in asfaltirati vozišče.
V preteklih letih je bil urejen pločnik ob dvorani Edmunda
Čibeja, prav tako je bil urejen pločnik nasproti cerkve v
Lokavcu. Med pločnikom pri cerkvi in pločnikom pri dvorani
zasebna kmetijska parcela kjer pločnika ni, kar predstavlja
nevarnost za otroke bližnje šole in ostale obiskovalce dvorane
Odkup oziroma zamenjavo zemljišča je potrebno opraviti v
letu 2015 pločnik pa izgraditi v letu 2016.
Ob državni cesti od Gajška proti Ajdovščini je urejen pločnik.
Ta se konča Pri stanovanjski hiši Lokavec 2/a. V zvezi z
rešitvijo te problematike so že potekali dogovori z lastnikom
obstoječe garaže za njeno odstavitev in ureditev pločnika do
križišča. Seveda lastnik garaže zahteva za objekt, ki bi ga bilo
potrebno porušiti odškodnino.
Problem je potrebno rešiti skupaj z načrtovanim pločnikom in
kolesarsko potjo med Lokavcem in Ajdovščino

30.000,00 €

2015

20.000,00 €

2015

20.000,00 €

2015
2016

50.000,00 €

20152018
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3.

3.

Ureditev pločnika in
kolesarske steze ob
glavni cesti Ajdovščina
Lokavec

Povozno krožišče na
Grajšču

Državna cesta med Lokavcem in Ajdovščino je zelo
prometna. Poleg voznikov motornih vozil cesto uporabljajo
tudi kolesarji, sprehajalci in rekreativni tekači, rolkarji….
Cestišče je zelo slabo vzdrževano, bankine so neurejene. Na
cesti je zgodilo že nekaj prometnih nesreč z hudimi
posledicami. Cesta je tudi v celotni neosvetljena.
Na levi strani ceste gledano iz smeri Ajdovščine je potrebno
ločeno od vozišča urediti kolesarsko stezo in pločnik

200.000,00 €

Ob izgradnji pločnika je potrebno na Grajšku urediti povozno
krožišče.

200.000,00 €

20152018

20152018

FOTOGRAFIJA 8

Razširitev in obnova
ceste Paljki-Kovači
2.

2.

Razširitev vozišča
pri Komparih
FOTOGRAFIJA 9

Javna pot št. odseka 501891 Plajki-Kovači je zelo ozka.
Cestišče poteka v strmem klancu, ki je posebno v zimskem
času tudi nevaren. Asfaltna prevleka, ki so jo sofinancirali tudi
krajani je ne več mestih zaradi neutrjenega terena
poškodovana. Krajani lastniki zemljišč kjer poteka cesta so
pripravljeni brezplačno odstopiti zemljišče za razširitev ceste.
Ob tej je potrebno poudariti, da se stane v naravi ne ujema
z stanjem v katastru.
V začetku zaselka Kompari je cesta ozka. Ob cesti ni robnikov
zato vozniki ob srečevanju vozijo izven vozišča po travi.
Lastnik je pripravljen brezplačno odstopiti zemljišče, če se
postavijo robniki in se s tem vozišče razširi.

100.000,00 €

5.000,00 €

2015
2016

2015
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
PRIORITETA
INVESTICIJE

1.

1.

VRSTA INVESTICIJE

FOTOGRAFIJA 10

Zabojniki za odpadke trenutno stojijo ob javni poti številka
581851 v bližini hiše Lokavec štev. 40. To sta dva stara večja
zabojnika, tako da ločevanje odpadkov ni mogoče. Lastnik
zemljišča je pripravljen odstopiti zemljišče za postavitev
ekološkega otoka.

Ekološki otok Kompari
FOTOGRAFIJA 11

V zaselku Kompari ekološkega otoka nimajo. Potrebno je
pristopiti k iskanju zemljišča pod zaselkom za postavitev
ekološkega otoka.

Ekološki otok Vas-KušiBrith

1.

Ekološki otok
pokopališče

2.

Ekološki otok Čohi
FOTOGRAFIJA 12

3

KRATEK OPIS INVESTICIJE

Ekološki otok Brod
FOTOGRAFIJA 13

Zabojniki za odpadke so bili pred izgradnjo poslovilnega
objekta postavljeni na zgornji strani pokopališča. Dostop do
zabojnikov je z večjim tovornjakom težaven, zato je potrebno
za potrebe pokopališča urediti ekološki otok na južni stani
poslovilne vežice oziroma problem rešiti v sklopu ureditve
parkirišč.
Zaselek nima urejenega ekološkega otoka, zato je to
potrebno z izgradnjo le tega to problematiko rešiti.
Ekološkega otoka v zaselku Brod nimajo. Zabojni so
postavljeni tik ob ograji potoka Lokavšček, kar je tudi z
ekološkega vidika nesprejemljivo. V zabojnike trenutno
odlagajo odpadke tudi drugi, saj so ob cesti in lahko dostopni
tudi drugim, ki se vozijo mimo.

OCENJENA
VREDNOST

LETO
IZVEDBE

5.000, 00 €

2015

5,000,00 €

2015

5.000,00 €

2015

5.000,00 €

2016

5.000,00 €

2017
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2.

2.

Ekološki otok Slokarji
FOTOGRAFIJA 14

Gradnja
kanalizacijskega
omrežja

Zabojniki v katere odlagajo odpadke krajani zaselka Slokarji
stojijo nad zaselkom. V času neugodnih vremenskih razmer
veter smeti raznaša, zato je potrebno pristopiti k izgradnji
ekološkega otoka tik nad zaselkom od državni cesti.
Prostorske možnosti za to obstajajo.
Trenutno poteka gradnja vodovodnega omrežja za v zaselkih
Gorenje, ki se bo nadaljevala proti zaselku Čohi in v samem
zaselku. Kasneje še v zaselku Brod in Slokarji. Ob tej gradnji
bi bilo smiselno graditi tudi omrežje za fekalno kanalizacijo, ki
bi bilo lahko nekoč priključeno na malo čistilno napravo. S
takšnim ravnanjem bi se izognili kasnejšim dodatnim stroškom
za izgradnjo.

6.000,00 €

2016

1.000.000,00
€

20152018

JAVNA RAZSVETLJAVA
PRIORITETA
INVESTICIJE

VRSTA INVESTICIJE

KRATEK OPIS INVESTICIJE

OCENJENA
VREDNOST

LETO
IZVEDBE

2.

Javna razsvetljava v
zaselku Loretovše

Zaselek je brez javne razsvetljave, zato je potrebno s
postavitvijo nekaj javnih luči to problematiki na katero
opozarjajo krajani urediti.

2.000,00 €

2017

2.

Javne luči v zaselku
Slokarji

Strnjen zaselek Slokarji je slabo razsvetljen, zato predlagamo
postavitev dveh javnih luči

1,000,00 €

2016

3.

Javni luči v zaselku
Brod

Zaselek Brod je skoraj neosvetljen zato predlagamo postavitev
dveh javnih luči v tem zaselku

1.000,00 €

2017

3.

Javna razsvetljava
Komparske poti

Ob razširitvi in preplastitvi Komparske poti je potrebno to
javno pot, ki jo uporabljajo tud pešci primerno osvetliti.

3.000,00 €

2017
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1.

1.

2.

Javne luči pri dvorani
Edmunda Čibeja

Javna luč

Javna luč

Okolica dvorane Edmunda Čibeja je neosvetljena. Ta problem
je še bolj pereč ob prireditvah, ki so v dvorani. Neosvetljeno
vozišče tako predstavlja dodatno nevarnost za pešce, ki
zapuščajo dvorano. Povsem neosvetljen je tudi prehod za
pešce čez državno cesto, saj je bila osvetlitev ob burji
poškodovana in nato odstranjena. Na to je bil DRSC
opozorjen z dopisom občinske uprave.

1.000,00 €

2015

500,00 €

2015

V zaselku Brith je potrebno zaradi neosvetljenosti, ozkih ulic
in varnosti pešcev postaviti javno luč

500,00 €

2016

KRATEK OPIS INVESTICIJE

OCENJENA
VREDNOST

LETO
IZVEDBE

70.000,00 €

2018

Postavitev javne luči v bližini stanovanjske hiše Lokavec 41
a, kjer je trenutno javna pot številka 501871, ki vodi v
zaselek Kuši neosvetljena. Strošek postavitve luči je
minimalen, saj v bližini obstaja eklektična napeljava javnih
luči.

GRADNJA, ADAPTACIJA
PRIORITETA
INVESTICIJE

1.

VRSTA INVESTICIJE

Izgradnja prizidka k
dvorani
FOTOGRAFIJA 15

Dvorana Edmunda Čibeja je objekt, ki služi svojemu
namenu, saj se v njem potekajo številne aktivnosti. Dostop v
dvorano in pritlične prostore je omogočen tudi gibalno
oviranim osebam. Da bi bil dostop gibalno oviranim omogočen
tudi v zgornje prostore, kjer potekajo različne prireditve bi
bilo potrebno zgraditi manjši prizidek, ki je bil tudi že
načrtovan, vendar do izvedbe ni prišlo.
Investicija se lahko izvede ob spremembi načina ogrevanja
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2.

Sanacija Bavčarjeve
kotlarne
FOTOGRAFIJA 16

2.

Izgradnja družabnega
prostora pod zunanjim
igriščem
FOTOGRAFIJA 17

2.

Izgradnja maneže
FOTOGRAFIJA 18

3.

Gradnja plezalne stene

V neposredni bližini stanovanjske hiše Lokavec 153 stoji
tehniški spomenik prve kategorije Bavčarjeva kotlarna, ki
propada. Verjetno je to edinstven spomenik v Evropi, ki pa ga
lastnik sam ne more obnoviti. Za to, da ne bi v celoti propadel
je potrebno postaviti na objekt vsaj streho. Vse je potrebno
seveda urediti v dogovoru z lastnikom.
Društvo Slano blato želi tudi s prostovoljnim delom urediti
prostor za piknik in druženje pod zunanjim igriščem pri
dvorani Edmunda Čibeja.
Društvo DOLI želi tudi s prostovoljnim delom na travniku pod
dvorano Edmunda Čibeja izgraditi travnato manežo, saj se
nekateri člani ukvarjajo s šolanjem jahanja, kar bi glede na
število konj v Lokavcu lahko pomenilo obogatitev turistične
ponudbe občine.
Proučiti možnost izgradnje manjše plezalne stene v dvorani
Edmunda Čibeja

30.000,00

2016

3.000,00 €

2016

5.000,00 €

2016

10.000,00 €

2017

PRIREDITVE TURISTIČNEGA POMENA
PRIORITETA
INVESTICIJE

1

VRSTA INVESTICIJE

KRATEK OPIS INVESTICIJE

OCENJENA
VREDNOST

LETO
IZVEDBE

Festival češenj

Krajevna skupnost, društva, pridelovalci češenj in Kmetijski
zavod so skupaj organizirali v letu 2013 in 2014 festival češenj
s katerim so nameravali obogatiti turistično in kulturno
ponudbo Vipavske doline in jo tako promovirati. Festival poleg
promocije omogoča tudi pospeševanje pridelave češenj v
Vipavski dolini. Prav zaradi tega pričakujemo tudi pomoč
občine.

Letno
6.000,00 €

2015
2016
2017
2018
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1

Noč pod Čavnom

1

Lokavški kulturni dnevi

1

Praznovanje
slovenskega
kulturnega praznika

Društvo Slano blato organizira že nekaj let turistično-zabavno
–športno prireditev Noč pod Čavnom. Ker prireditev pomeni
obogatitev kulturne, zabavne in športne ponudbe pričakujemo
podporo tudi s strani Občine.
Že nekaj let, Krajevna skupnost Lokavec, podružnica osnovne
šole v Lokavcu, Društvo doli, ob sodelovanju tudi nekaterih
zunanjih inštitucij kot so Goriški muzej prireja kulturno
etnološko prireditev Lokavški kulturni dnevi. Zaradi vsebine in
namena prireditve pričakujemo, da bo tudi občina prepoznala
to prireditev kot pomembno za razvoj in promocijo Občine
Ajdovščina.

Vsako leto v počastitev Slovenskega kulturnega praznika
pripraviti v Dvorani Edmunda Čibeja kulturno prireditev

Letno
3.000,00 €

2015
2016
2017
2018

Letno
6.000,00 €

2015
2016
2017
2018

Letno
2.000,00 €

2015
2016
2017
2018
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SANACIJA PLAZU SLANO BLATO

1.

Proučitev vplivnega
območja plazu slano
blato

1.

Sanacija in ureditev
odvodnjavanja v
padavinskih in talnih
voda v zaselku Bitovi

Občini predlagati, da se pred sprejetjem Občinskega
prostorskega načrta uredijo vse zadeve, ki niso urejene v
zvezi z vplivnim območjem plazu Slano blato. V kolikor se
zadeve ne uredijo pristopiti k vsem oblikam državljanskih
pritiskov, da se zadeve, ki krajane motijo in so v škodo
krajanov uredijo.
V zaselku Bitovi imajo stanovalci hišnih številk Lokavec 67 in
67a težave z padavinsko in talno vodo, ki jih ob večjih
padavinah ogroža. Strokovno usposobljene osebe morajo
preveriti, kar je potrebno storiti z ureditvijo odvodnjavanja, da
stanovalci in objekti ne bodo ogroženi.

Potrebo je
malo
vztrajnosti in
dobre volje

TAKOJ

20.000,00

TAKOJ

Opombe:
Plan dela v krajevni skupnosti Lokavec za mandatno obdobje 2015-2018 je potrdil Svet Krajevne skupnosti
Lokavec na 2. redni seji dne 15.12.2014

Lokavec 28.12.2014

Predsednik sveta KS:
Angel Vidmar
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