KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
3. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v ponedeljek, 23. 2. 2015, ob 19. 00, v sejni sobi Dvorane
Edmunda Čibeja.
Prisotni: Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Angel Vidmar, Zdenko Bolko, Danilo Nemec, Jurij
Lulik, Primož Černigoj, Boštjan Čibej, Jože Černigoj, Klavdija Mikuš, Judita Trošt, Boris Kovač
Opravičeno odsotni: Katja Zagorc, Nataša Pergar
Povabljeni predstavniki lokalnih društev: Bojan Pergar (ŠD Slano blato), Boris Blažko (Društvo
DOLI), Amedej Velikonja (Karate klub Shotokan), Urban Troha in Primož Bone (Lovska družina
Hubelj), Bernarda Kompara, Iztok Kompara (Konjeniški klub Ekstrem).

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Predstavitev dela društev s sedežem v Lokavcu in sodelovanje s KS
Aktivnosti KS v prihodnjem obdobju
Razno

Po pregledu sklepčnosti je predsednik KS Angel Vidmar pozdravil vse navzoče, še posebej povabljene
predstavnike lokalnih društev, in prebral dnevni red.
Sklep: Svetniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
K točki 1
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje je Angel Vidmar pojasnil, da se intenzivno rešuje problematika
vplivnega območja plazu Slano blato; problematika je bila predstavljena poslanki Evi Irgl, ki jo je
posredovala ministrici za okolje in prostor; predstavil je tudi karto z zmanjšanim vplivnim območjem,
ki obsega zgolj območje vodotoka Grajšk.
Pri vprašanju ropotajočih rešetk je bilo pojasnjeno, da so si pristojni problem ogledali, stanje je enako;
Stojan stopar je povedal, da je problem moč rešiti le z zamenjavo rešetk.
Sklep: Pristojne na občini in KSD se ponovno opozori na dolžnost popravila vozišča in rešetk
na tem delu.
Judita Trošt je predala prošnjo Josipa Troha, člana Župnijskega sveta Lokavec, da se uredi pot od stare
cerkve do pokopališča: zaradi nove vežice se bo povečalo število pogrebov iz stare cerkve v Brithu.
Sklep: Pot med cerkvijo v Brithu in pokopališčem je gotovo potrebna sanacije in je v načrtu za
popravilo. Razmere na tem delu ceste si je potrebno ogledati in oceniti vrednost investicije ter
možnosti sanacije tega dela ceste.

Angel Vidmar je izrazil zadovoljstvo, da se poslovilna vežica uporablja in da je v načrtu njena
notranja ureditev po načrtih arhitekta Čopiča. Projekt stoji, dokler ne bo sprejet občinski proračun. V
večico je bilo že prenesenih 20 stolov iz dvorane.
Zdenko Bolko je ob tem opozoril na problem zunanje pipe, ki v taki obliki, še posebej pozimi, ne more
funkcionirati.
Judita Trošt pa je opozorila, da zunanjega količka, ki bi preprečeval dostop avtomobilov do vežice, še
ni.
Sklep: KSD Ajdovščina se kot upravljalca pokopališča ponovno opozori na dogovor za
postavitev količka na vstopni cesti do poslovnilne vežice.
Sklep: Zapisnik 2. seje je bil sprejet.
K točki 2
V uvodu je Angel Vidmar povedal, da je v Lokavcu registriranih več društev, nekatera so zelo
dejavna. Povedal je, da prav zato KS društvom omogoča uporabo infrastrukture, seveda pod
določenimi pogoji. Vsako društvo, ki pripravi določeno prireditev kot popestritev dogajanja v Lokavcu
(kulturnega, športnega, turističnega …), ima pravico do uporabe dvorane, pri čemer mora poskrbeti
tako za njeno pripravo kot tudi čiščenje po končani prireditvi. Enako velja za dejavnosti, ki se izvajajo
v obeh sejnih sobah.
Prireditve, ki so v okviru KS (gledališka predstava ob 8. marcu, Lokavški kulturni dnevi,
silvestrovanje), pripravijo člani sveta KS, seveda pa so zelo lepo povabljeni vsi krajani oz.
predstavniki društev, da priskočijo na pomoč pri ureditvi dvorane.
Stojan Stopar je ob tem povedal, da se je čas priprave dvorane v letih, kar dvorana obratuje, zelo
zmanjšal zaradi uporabnih rešitev. Poudaril je tudi, da že v preteklih letih pri najemu ni bilo veliko
drugače.
Sklep: Svetniki na predlagano niso imeli pripomb.
Angel Vidmar je dodal, da je ena od pridobitev novi oder, ki ga je financirala KS, v veliko pomoč pri
izdelavi pa so bil člani ŠD Slano blato in ob pripravi proslave ob kulturnem dnevu člani društva DOLI.
Njegovo mnenje je, da potrebujemo drug drugega za sodelovanje, pohvalil je zgledno sodelovanje pri
pripravi okrog 100 m² velikega odra.
PREDSTAVITEV DRUŠTEV
Amedej Velikonja iz Karate kluba Shotokan je povedal, da je subvencioniran uporabnik dvorane, in
sicer 6.5 ure na teden. Povedal je, da je zaradi problematike prevozov iz Ajdovščine najel prostore nad
Lipo v Ajdovščini in da v prihodnje v Lokavcu ne bo več izvajal dejavnosti.
Izrazil je zadovoljstvo z dvorano v Lokavcu, v Ajdovščino odhaja zaradi prej omenjenega problema in
tudi zato, da bodo imeli v novih prostorih opremo ves čas pripravljeno.
Primož Bone je predstavil LD Hubelj, opravičil je starešino.
LD Hubelj ima sedež v koči nad Lokavcem, zajema pa 4500 ha lovne površine. Članstvo se stara, ima
71 članov, veseli so, da so letos dobili že tri prošnje za včlanitev.

LD Hubelj med drugim skrbi tudi za preprečevanje škode. V to sodi po eni strani škoda, ki jo naredijo
psi brez nadzora (kaznivo), ki preganjajo divjad, in škoda po divjadi v kmetijstvu (ta se v zanjih letih
zelo zmanjšuje). Krajani naj prijavijo škodo v 3 dneh, pri čemer pa zakon ne zajema vrtov, ki so od hiš
odddaljeni manj kot 50 metrov – v tem primeru naj vsak skrben lastnik vrt ogradi.
Predstavnik LD je ponudil sodelovanje s KS Lokavec: pred leti je to sodelovanje že potekalo ob
prireditvi ob kapelici sv. Krištofa.
Podal je še prošnjo, da se pot do koče popravi.
Sklep: KS bo popravila pot iz naslova sredstev za vzdrževanje.
Boris Blažko iz društva Doli je po kratki predstavitvi društva izpostavil nekatere projekte: poudaril,
da društvo združuje turistične dejavnike v Vipavski dolini, npr. na sejmu Alpe Adria, Exspomego ...,
sodeluje z agencijo Rod pri razvoju blagovne znamke Vipavske doline. So pripravljalci Festivala
češenj in sodelujejo pri Lokavških kulturnih dnevih s pohodom na določeno temo. V njihovem okviru
je tudi projekt Lokavške hiše pripovedujejo, in sicer v Batičevi hiši, kjer izvajajo pedagoški program
za OŠ, tako je npr. Loredana Zega predstavila ročno napisano knjigo, v okviru Batičeve hiše vsako
leto obeležijo tudi kulturni praznik – letos so pripravili prireditev skupaj z Zvezo slepih in slabovidnih.
Že 5 let organizirajo teden vseživljenjskega učenja – letos bo Nado Bažko pri organizaciji zamenjala
Bernarda Kompara.
Pred kratkim so skupaj s Fundacijo Bit planota pripravili delavnico na Kmetiji Černigoj za pripravo
skupnih turističnih programov.
Tudi letos nameravajo pripraviti Festival češenj in sodelovati pri LKD.
Bojan Pergar je predstavil ŠD Slano blato Lokavec.
Društvo je v 5. letu delovanja, včlanjenih je 53 članov, ustanovljeno predvsem z namenom aktiviranja
mladine na športnem področju, vendar društvo izvaja tudi druge prireditve: zabavna prireditev Noč
pod Čavnom, malonogometni turnir, nočni pohod na Mali Golak, čistilna akcija, zbiranje starega
papirja, poletni nogometni tabor za deklice, sodelovanje pri Lokavških kulturnih dnevih …
Bojan Pergar se je KS zahvalil za prostor ob robu zunanjega asfaltnega igrišča za ureditev družabnorekreacijskega prostora, ki bo namenjen vsem zainteresiranim, predstavil pa tudi projekt dokončne
ureditve nadstreška ob dvorani za izvajalce glasbenih dogodkov.
Na njegovo vprašanje, kaj je društvo dolžno nuditi KS za uporabo infrastrukture, je Angel Vidmar še
enkrat pojasnil svoje mnenje z začetka te točke: društvo pripravi prireditev, ki je v dobro vseh ljudi,
zato ima na voljo infrastruktuo.
Iztok in Bernarda Kompara sta predstavila Konjeniški klub Ekstrem, v katerem uspešno
nastopajo tudi olimpijski tekmovalci v preskakovanju ovir, v zadnjem času pa so se usmerili v vzgojo
mladih kadrov. Ker v Lokavcu ni primerne infrastrukture, gostujejo v Prestarnku. Lani so organizirali
poletne tabore (okrog 200 otrok). Dogajanje bi radi preselili v Lokavec v sodelovanju z Zavodom za
šport in Planinsko zvezo Slovenije (Čaven). V načrtu imajo tudi izvajanje hipoterapije (fizioterapija s
pomočjo konja).
Pri tem sta podala prošnjo, da se uredi maneža, na za ta namen že določeni lokaciji ob travnatem
igrišču.

Iztok Kompara je prestavil tudi tečaj za usposabljanje voznikov vpreg, saj neizobraženi vozniki
predstavljajo navarnost v prometu; ob koncu tečaja pridobijo licenco – tudi za projekt potrebujejo
manežo.
Angel Vidmar je ob tem pojasnil, da je ureditev maneže v načrtu, vse je odvisno od občinskih
sredstev. KS za ta projekt sama trenutno nima denarja. Enako je z družabno-rekreacijskim prostorom
društva Slano blato.
K točki 3
Stojan Stopar je povedal, da v soboto 7. marca v Lokavcu gostujejo Planinske gospodinje. Potrebno bo
pripraviti dvorano.
K točki Razno
Angel Vidmar je povedal, da je v sredo, 25. 2. sestanek na občini v zvezi s prehodom na novo
ogrevanje dvorane – nova peč na sekance, ogrevanje dvorane in šole.
Angel Vidmar je v zvezi s podorom zidu v Gorenjah poudaril, da bi bil verjetno dober sklic krajanov.
Ob tem je Stojan Stopar povedal, da je sestanek že predviden v tekočem tednu, v sredo, čakajo
geološko poročilo. Po dosedanjih meritvah velike plazovine ni, se pa res premika (pribl. 1 cm na leto),
dve hiši sta se pred desetletji posuli. Porušeni zid se je porušil zaradi dotrajanosti – tako ta zid kot tisti
pod cesto bosta nova; občina sprejela interventna sredstva.
Sklep: Problematika se bo reševala glede na ta setanek.
Angel Vidmar je predstavil še prispelo prošnjo za ureditev poti pri Špacapanu.
Sklep: Po mnenju svetnikov je potrebno pred tem rešiti vprašanje statusa poti. Ni pa večjih
zadržkov, da se pot ne bi uredila.
Angel Vidmar je predstavil še problematiko namestitve antene za daljinski nadzor delovanja črpališča
fekalij (za hitro intervencijo ob morebitnih zamašitvah cevi). Krajan, ob čigar hišo je antena
postavljena, temu nasprotuje zaradi morebitnega sevanja. Nobeno zagotovilo, da je sevanje manjše kot
ob uporabi osebnega mobitela, ni bilo uspešno.
Sklep: KS skupaj s KSDA išče nadaljnje rešitve.
Angel Vidmar je še povedal, da bodo prejšnjo oglasno desko z Grajška prestavili v Mizinsko vas na
Venčkov zid in da bi v Lokavcu postavili turistično tablo, kot jo imajo npr. v Budanjah (z
zanimivostmi, gostilnami, pomembnimi objekti …)
Sklep: Svetniki so se z obojim strinjali.
Seja se je končala ob 20. 30.
Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overil:
Primož Černigoj

