KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPIS N IK
4. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v ponedeljek, 31. 8. 2015, 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, Boris Kovač, Katja Zagorc, Nataša Pergar
Opravičeno odsotna: Primož Černigoj, Boštjan Čibej
Povabljeni predstavnik lokalnih društev: Bojan Pergar (ŠD Slano blato)
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. seje
2. Aktivnosti v krajevni skupnosti po zadnji seji
3. Lokavški kulturni dnevi – priprava in aktivnosti
4. Obravnava predlogov (cenika,pogodb in hišnega reda)
5. Razno

Po pregledu sklepčnosti je predsednik KS Angel Vidmar pozdravil vse navzoče in prebral dnevni red.
Sklep: Svetniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
K točki 1
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje je Angel Vidmar predstavil dogajanje v obdobju od prejšnje seje
oz. pojasnil, katere točke so bile realizirane ali se realizirajo. V nadaljevanju sledijo Vidmarjeve
predstavitve, kjer so se vključevali ostali svetniki, je to zabeleženo.
a) V teku so dela na vodovodu skozi zaselek Gorenje, predstavitvi se je pridružil Stojan Stopar kot
izvajalec in povedal, da se je projekt začel z vodovodom, dodala se je še kanalizacija (meteorna in
fekalna), poleg tega so do sedaj zgradili tudi dva podporna zida. Vse to ni bilo v planu in je zahtevalo
ponovno projektiranje, kar je glavni razlog, da dela še niso končana. Se pa nadaljujejo, glede čistilne
naprave še ni določeno, ali bo v Lokavcu ali se bo vod peljal do Ajdovščine. Kanalizacijo naj bi
vsekakor vzporedno z vodovodom peljali do Čohov, zraven se bo urejala cesta, ki je trenutno na
nekaterih mestih izjemno slaba.
b) Ob Dvorani E. Čibeja se gradi se nova kotlovnica na sekance za dvorano in šolo. (Celotna
investicija bo okrog 110 000 evrov.)
c) Izgradja maneže stoji, parcela je last KS, ravnanje terena je opravil Stojan Stopar, tako da KS do
sedaj s tem projektom ni imela nobenih stroškov.

č) Glede zamakanja dvorane – streha je sanirana, kar so opravili strokovnjaki z Gorenjske, račun je
plačala občina, zavarovalnica pa ocenila škodo, ki jo bo ustrezno izplačala. Verjetno bo na nekaterih
mestih potrebno tudi popravilo parketa.
d) Cesta pri Duki naj bi bila dokončno preplastena 2016, ko je v načrtu tudi širitev mostu in ureditev
pločnika – dela naj bi bila opravljena skupaj.
e) Za dvorano je KS nabavila nove zavese, črne, saj si v prihodnje ne bi bilo več moč sposojati teh, ki
jih je pri nas hranil Z. Perger. Pri tem gre zahvala Majdi in Edu Blažku, ki sta zavese brezplačno sešila.
f) Za dokončanje poslovilnega objekta na pokopališču bo občina prispevala 3200 evrov – notranja
oprema. Bojana P. Kompara je ob tem predlagala, da se zunanje betonske bloke na vrhu preplasti npr.
z lesom, s čimer bi bili primerni za sedenje. Katja Zagorc pa je ob tem podala svoj pomislek, da se ji
izbira črne barve za ograjo ob poslovilnem objektu ne zdi primerna.
A. Vidmar je še povedal, da dogovori za parkirišče potekajo, sredstva predvidena za leto 2016.
Sklep: Predsednik bo o ureditvi klopi vprašal arhitekta Čopiča.
g) Problematika vpivnega območja plazu Slano blato: aprila je Ajdovščino in tudi Lokavec obiskala
ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ki je obljubila rešitev problema. Potrebno bo spet
posredovati, ker KS to zelo ovira pri izpeljavi nekaterih projektov, na primer pločnikov ob Dvorani E.
Čibeja in na Grajšku.
Judita Trošt je ob tem povedala, da se dokumentacija ustavlja na občini in bi bilo potrebno vprašati pri
pristojnih na občini.
Sklep: Predsednik bo o tem, v kateri fazi je rešitev problema vplivnega območja plazu Slano
blato, povprašal na občino in vztrajal, da se ta problem reši. Napisano bo tudi pismo ministrici,
da bi vlada čim prej sprejela uredbo o novem vplivnem območju plazu.
h) Spomladi in poleti izpeljane prireditve: Teden vseživljenjskega učenja, Festival češenj, čistilna
akcija, postavitev mlaja in druženje ob njem ob odhodu župnika Jožeta Lična, prihodu novega župnika
Bogomirja Trošta in srebrni maši Lojzeta Furlana, nogometni turnir, nogometni tabor za deklice, Noč
pod Čavnom. Poudaril je, da se v Lokavcu veliko dogaja in se zahvalil za vse delo.
i) Občina je naročila barvanje zarjavele ograje čez Grajšk, za kar je prišla pobuda s strani KS Lokavec.
j) Nova ograja bo tudi pri Marcu v zaselku Bitovi.
k) Popravili bodo jaške v Brithu. Danilo Nemec je ob tem dodal, da bi bilo potrebno tudi popravilo
jaškov od njih do Duke, pokrovi so zelo majavi (ni toliko problem jaškov kot profilov, predvsem na
Komparski poti).
l) Vodovod: pri Slokarjih je bilo nekaj težav z vodovodom zaradi paše živine. Lastnik parcele, kjer
stoji zajetje, je prošnjo upošteval in živino ogradil iz bližine zajetja. Pri Komparih je bilo nekaj težav z
UV lučjo, ki sedaj deluje.
m) Pri Komparih je prišla pobuda za postavitev hitrostnih ovir.
Sklep: Pobuda je bila posredovana občini , ki bo naročila meritve hitrosti in se nato odločila o
postavitvi hitrostnih ovir.

n) V Lokavcu sta dva primera neustreznega bivalnega okolja; glede Jožka Čibeja je problematika
razpadajočih hiš odstopljena gradbenemu inšpektorju, pri Komparih pa bo podana prijava za sanacijo
odlaganja odpadkov.
o) V naslednjih treh letih (2016/17/18) bo v Lokavcu izvedenih več projektov v skupni vrednosti 515.
000 evrov (cesta proti Ajdovščini, pločniki, ekološki otoki).
K točki 3
Na razpravo o Lokavških kulturnih dneh sta bila povabljena tudi predsednik Športnega društva Slano
blato Bojan Pergar in predsenik Društva DOLI Boris Blažko. Seje se je udeležil Bojan Pergar.
Na začetku je Angel Vidmar predstavil datume in vsebino, pri tem je podrobnosti dodala še Bojana P.
Kompara, ki LKD koordinira.
Petek, 9. 10. – odprtje razstave o soški fronti oz. njenem zaledju, spominska maša in koncert okteta
Vrtnica ;
Sobota, 10. 10. – osrednja prireditev z naslovom Oj, Doberdob in podelitev priznanj Edmunda Čibeja
Nedelja, 11. 10. – pohod po Lokavcu, zaledju soške fronte.
Odprla se je razprava o tem, ali bi na prireditev povabili slavnostnega govornika.
Sklep: Svetniki se strinjajo, da na prireditvi govornik (zgodovinar) osvetli dogajanje tega časa.
Bojana P. Kompara bo navezala stik s kandidati.
Predstavnik Športnega društva Slano blato je predstavil vlogo društva pri pripravi LKD, predsednik in
svetniki so izrazili enotno mnenje, da je prireditev lepa priložnost za sodelovanje vseh krajevnih
društev.
V nadaljevanju so bili predstavljeni trije predlogi za priznanje Edmunda Čibeja, ki so jih po razpravi
svetniki sprejeli.
K točki 4
Predsenik Angel Vidmar je predstavil finančne razloge za uvedbo cenika za športne objekte in hišni
red ter pogodbe na in v teh objektih (glej priloge).
Predstavil je predlog cenika za dvorano:
Po razpravi je bil sprejet naslednji cenik:
-

do 18.00 – 11 evrov na uro

-

po 18.00 – 15 evrov na uro (Lokavčani 11 evrov).
Ostalo glej prilogo Cenik.

Angel Vidmar je na vprašanja nekaterih svetnikov, ali plačilo zunanjih igrišč vključuje tudi
Lokavčane, ki so na teh igriščih v preteklosti delali tudi kot prostovoljci (predvsem na travnatem
igrišču), poudaril, da je pri tem pomembna obrazložitev k ceniku, ki v zadnji alineji dopušča drugačne
pogoje, če so argumentirani.

Katja Zagorc je izrazila pomislek, da je najem dvoran za cel dan ali tri dni ugodnejši kot po urah npr.
za rojstni dan. Angel Vidmar je pri tem razložil, da je ob najemu dvorane za npr. poroko potrebno
prišteti še plačilo priprave – višji znesek zato ni sprejemljiv. Prostor s šankom pa je velikokrat
zaseden, tako da, ob vseh ugodnostih, za najemnike to predvidoma ni previsoka cena.
Svetniki so po tej razpravi sprejeli predlagani cenik, hišni red in pogodbe.
Razno
Katja Zagorc je predlagala, naj seje ne bodo v počitnicah.
Sklep: Svetniki se strinjajo, da so seje v času, ko ni počitnic.

Seja se je končala ob 22. 00.
Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overila:
Katja Zagorc

