KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135d
5270 AJDOVŠČINA

ZAPISNIK
2. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v ponedeljek 15. 12. 2014, ob 19. 00. na kmetiji Černigoj
Prisotni: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Zdenko Bolko,
Danilo Nemec, Jurij Lulik, Primož Černigoj, Boštjan Čibej, Jože Černigoj, Klavdija Mikuš, Katja
Zagorc, Judita Trošt
Opravičeno odsoten: Boris Kovač
Povabljena: Bogdan Slokar, Mojca Pergar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Program dela KS Lokavec v naslednjem štiriletju
Priprave na silvestrovanje
Razno

K točki 1
Pred pregledom zapisnika prejšnje seje je predsednik KS Angel Vidmar pozdravil vse navzoče, še
posebej oba gosta. Svetniki so zapisnik potrdili.
Sklep: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen; dodan je bil novi naslov KS Lokavec.
K točki 2
Predsednik Angel Vidmar je predstavil program dela KS Lokavec v naslednjih letih ter hkrati povedal,
da se je novi župan občine Ajdovščina sestal z vsemi predsedniki krajevnih skupnosti. KS morajo do
konca leta pripraviti plane dela za posamezno KS. Ti programi bodo uvrščeni v proračun občine za
leto 2015, in sicer ob rebalansu proračuna v letu 2015 v mesecu marcu 2015.
V nadaljevanju je Angel Vidmar predstavil pregled predlogov, ki jih je do 20. novembra zbral od
predstavnikov zaselkov (glej Prilogo).
Ob teh predlogih so nekateri predstavniki sveta KS podali dopolnitve; Bogdan Slokar je ob planirani
kolesarski stezi, ki bi povezovala Lokavec in Ajdovščino, povedal, da bi ta potekala ob levi strani
(gledano iz Ajdovščine); Katja Zagorc pa predlagala, da bi razmislili tudi o zelenem pasu, urejeno
povezavo z Ajdovščino, s klopmi … Taka pot do Ajdovščine že obstaja, čez polja mimo Lokavščka,
mogoče bi bilo dobro razmišljati o ureditvi le-te.
Stojan Stopar je poudaril, da bi morali ob urejanju vodovoda v zaselkih Gorenje, Čohi, Slokarji in
Brod razmišljati tudi o sprotni gradnji fekalne kanalizacije. Fekalna kanalizacija trenutno ne bo
nikamor priklopljeno, zato bi bilo nujno v prihodnje načartovati manjšo čistilno napravo, nekje pri
zaselku Brod.
Sklep: Svetniki se strinjajo, da je izgradnja smiselna že sedaj, ko se gradi vodovod.
Svetniki so izpostavili tudi problem vplivnega območja plazu Slano blato.
Sklep: KS Lokavec nasprotuje sprejetju Občinskega prostorskega načrta, dokler se ne uredi
vplivno območje plazu Slano blato – KS se zavzema za občutno zmanjšanje vplivnega območja.

K točki 3
Klavdija Mikuš je povedala, da je glasbena skupina za silvestrovanje izbrana, Bojana Pižent Kompara
bo pripravila plakate, za vsa gospodinjstva pa tudi vabila z voščilom. Dvorano bomo pripravljali
predstavniki KS ob dobrodošli pomoči drugih krajanov Lokavca, in sicer 31. 12. ob 9.00 zjutraj;
dvorano bomo pospravili naslednjega dne popoldne, ob 14.00. Vstop bo tudi letos prost, pijačo
pripravi KS Lokavec.
Stojan Stopar je ob tem predstavil projekt izdelave novega, 96 m² velikega odra.
K točki Razno
Angel Vidmar je predstavil predlog, da bi na volilno komisijo dali pobudo za spremembo volilne
ureditve za Lokavec – število volilnih enot bi zmanjšali na 3.
Stojan Stopar je ob tem predlagal, da volilne enote razdelijo kar na občini.
Sklep: Svetniki so oba predloga soglasno podprli.
Angel Vidmar je povedal, da bo kot predsednik KS Lokavec prejemal sejnino, Stojan Stopar bo
zaprosil za sejnine prejšnjega mandatnega obdobja.
Sklep: Svetniki so o sklep o izplačilu sejnine soglasno potrdili.
Angel Vidmar je predstavil problem razpadajoče hiše v Bitovih.
Sklep: Zaradi ogrožanja varnosti je potrebno problem rešiti v sodelovanju z občino in centrom
za socialno delo.
Angel Vidmar je predstavil načrt širitve poti pri Komparih na levi strani.
Povedal je tudi, da bo odslej KS poslovala z e-računi
Pripravljena bo tudi univerzalna pogodba za najem dvorane E. Čibeja.
Bojana Pižent Kompara je KS podala prošnjo ŽPS Lokavec za pomoč pri pripravi srečanja za
jubilante.
Sklep: Svetniki so se strinjali, da se v ta namen odobri 50 €.
Judita Trošt je še opozorila na problem ropotajočih jaškov v Brithu.
Sklep: Občino se kot investitorja opozori, da zahteva od izvajalcev del v tem zaselku, da
problem v najkrajšem času odpravijo.
Katja Zagorc je vprašala, ali je v Dvorani E. čibeja mogoča nemastitev notranje plezalne stene. Po
mnenju svetnikob je dvorana premajhna, investicija pa v tem trenutku tudi predraga.
Sklep: Seveda so dobrodošle vse pobude in tudi za to se bodo v prihodnje iskale možnosti.
Predsednik Angel Vidmar je vsem zaželel lepe praznike in da bi v novem letu dobro delali, vedno
odkriti drug do drugega.
Seja se je končala ob 20 45.

Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overil:
Primož Černigoj

