KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
6. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v ponedeljek, 7. 12. 2015, ob 18.00, na
kmetiji Černigoj
Prisotni: Angel Vidmar, Stojan Stopar, Bojana Pižent Kompara, Zdenko
Bolko, Danilo Nemec, Jurij Lulik, Jože Černigoj, Klavdija Mikuš, Judita Trošt,
Boris Kovač, Katja Zagorc, Nataša Pergar, Primož Černigoj
Opravičeno odsoten Boštjan Čibej
Povabljena: Mojca Pergar
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. seje
2. Pregled aktivnosti v zadnjem obdobju
3. Obravnava prošnje Jožeta Batiča
4. Obravnava prošnje Romana Kovača
5. Včlanitev v Lokalno akcijsko skupino (LAS) Vipavske doline
6. Priprava na silvestrovanje
7. 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 podal nekaj ugotovitev
o preteklih dejavnostih in odgovorov na pobude s prejšnje seje.
-Izpeljava Lokavških kulturnih dni 2015 je bila odlična, sodelujoči so med
seboj dobro sodelovali in se prilagajali celoti, promocija zelo dobra, tako v
izvedbenem kot finančnem oziru so bili LKD 2015 zahteven projekt,
zahvala Bojani P. Kompara za izvedbo osrednje prireditve v soboto in
koncerta okteta Vrtnica v nedeljo, Borisu Blažku za okroglo mizo, razstave
v petek in pohod v nedeljo. Boljši bi bil lahko obisk krajanov.
Judita Trošt je podala svoje mnenje, da je verjetno za ljudi preveč tridnevno
dogajanje, zato predlaga, da se LKD skrčijo na dva dni.
Stojan Stopar je omenil možnost, da za 8. marec zopet povabimo
gledališko skupino, predlaga igralce iz Štandreža, s čimer so se svetniki
strinjali. Možna datuma sta 5. ali 12. marec.
-21. 10. je potekal sestanek nekaterih predsednikov KS z županom,
udeležil se ga je tudi Stojan Stopar. Sestanek je bil namenjen urejanju
zemljiškoknjižnih stanj z dejanskim potekom nekaterih cest. Povabljeni so
bili tudi lastniki zemljišč ob cesti izvir Hublja–Brod, saj to stanje tudi te
ceste prej ni bilo urejeno. Po besedah S. Stoparja je rešeno že skoraj z
vsemi lastniki.
-22. 10 je potekal sestanek za kanalizacijo in vodovod Brod–Čohi–Slokarji.
Tudi tega sestanka se je poleg predsednika udeležil S. Stopar. Glede
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čistilne naprave so bile predlagane tri različne variante: 1. mala čistilna
naprava na Brodu, 2. Navezava na kanalizacijo v Lokavcu (kanalizacija bi
šla ob glavni cesti) in 3. kanalizacijski navezava ob Lokavščku do
Ajdovščine. Pristojni so se nagibali k zadnjima dvema možnostma. Ob tem
je Vidmar še povedal, da je bil na sestanku tudi svetnik Bogdan Slokar, ki
je povedal, da prebivalci Slokarjev še vedno nasprotujejo priključitvi na
vodovod in sam jih pri tem podpira.
S. Stopar je ob tem še povedal, da se začnejo takoj po novem letu dela na
vodovodu Gorenje–Čohi z dvema razbremenilnikoma. Delali bodo vodovod,
kanalizacijo in cesto. Če bi ob tem želeli telefon po tleh, bi morala to
potrebo razpisati občina.
-Zgrajen je bil ekološki otok za zaselke Brith, Kuši, Vas
-Razširili so cesto pri Komparih – plačala občina; prav tako je bilo nekaj
ceste adaptirane.
-Proti zaselku Kovači se je iz proračuna KS za ceste popravilo najslabše
odseke ceste.
-Nova kotlovnica je končana, razen pokrova za zalogovnik; KS bo iz
postavke vzdrževanje plačala 2300, saj tega zneska občina zaradi limita
projekta ni mogla plačati – denar bo občina vrnila in bo namenjen za
ureditev zunanjega fitnesa in maneže. Vidmar je še povedal, da je bila do
spomenika Čibeju ob dvorani pripeljana voda in urejen jašek.
-KS je nabavila 2 zvočnika, 2 mikrofona, 2 stojali in ustrezne kable –
ozvočenje zadošča za manjše prireditve.
-Konec novembra je Lokavec gostil koncert Glasbeni zadetek v podporo
razvoja ženskega nogometa na Zgornjevipavskem. Koncert je lepo uspel.
Bojana P. Kompara se je v imenu nogometašic KS še enkrat zahvalila za
pomoč.
-Hkrati s koncertom je bila odprta razstava podvodnih fotografij,
organizator Simon Rušt.
-Bojana P Kompara je poročala, da je zastopala Lokavec na srečanju
kulturnikov in umetnikov z županom (Ta veseli zajtrk), 5. 12., v Pilonovi
galeriji.
-Prav tako je Kompara povedala, da je na Rdečem križu prevzela pecivo, ki
ga bosta skupaj s Silvano Bolko pred novim letom razdelili starejšim
Lokavčanom.
-Opozorjeno je bilo, da se poškodba ceste ob jašku na Grajšku še poglablja
in bi bil potreben popravila – delal je sedanji Gr-pri, nekdanji Marc, če ne
bodo poškodbe sanirali, bo občina uveljavila bančno garancijo.
-Ker pri Komparih odpadkov ne ločujejo po pravilih, bo KSDA zabojnik z
rumenimi vrečami ukinila. Glede novega ekološkega otoka pri Komparih je
Klavdija Mikuš povedala, da bi tako Gruden kot Batič dala parcelo, vendar
potem nimata svoje poti na svoje parcele. Možna je še tretja opcija s
parcelo Vidmarjev, kar je še v dogovarjanju. Občina bi prostor okoli 40
kvadratnih metrov, kolikor je potrebno za ekološki otok, odkupila.
-Pri mrliški vežici so vrata sanitarij že tako poškodovana od vremenskih
vplivov, da bo kmalu potrebno barvanje, glavna so se povesila. Ker je
objekt v garanciji, bodo obveščeni pristojni. Vidmar je še povedal, da se
arhitekt strinja, da se betonske bloke prekrije z lesom za namen klopi –
uresničeno bo, ko bo več sredstev.

-Katja Zagorc je zopet podala svoj pomislek glede barve ograje ob vežici –
ne strinja se s črno barvo.
-Mojca Pergar je podala pobudo za javno luč ob dvorani, ki bi pokrila še
ekološki otok. Enako je Nataša Pergar spomnila, da smo o tem že
razpravljali, kot tudi o javni luči na Kalušah.
Vidmar je povedal, da bi za ta namen lahko porabili sredstva, ki smo jih
prerazporedili z rebalansom, saj v letu 2015 nismo porabili nič denarja za
kurjavo. S tem denarjem bo dokončan tudi podporni zid pri Vinku Blažku
(Mojstrov).
-Jože Černigoj je prosil, če bi lahko v zaselku Lovretoše ob ekološkem
otoku postavili oglasno desko.
-Parkirišče ob pokopališču je v občinskem proračunu določeno za leto
2017.
-KS se uspešno dogovarja z Venceslavom Batageljem za odkup parcele pod
šolo (ob dvorani), kar bi omogočilo priključitev pločnika. Batagelj je
pripravljen parcelo prodati, problem, ker ne moremo ničesar urediti, dokler
ni spremenjena uredba glede vplivnega območja Slano blato. Vidmar je
povedal, da je pismo z opisom te problematike in problematike pločnika na
Grajšku naslovil na ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.
-Bojana P. Kompara je opozorila na zlomljeno zunanjo ograjo ob asfaltnem
igrišču – ob burji jo odpira in je nevarna. Primož Černigoj je opozoril, da bo
potrebno postaviti veliko trdnejšo ograjo. Svetniki so se tudi strinjali, da
zunanjega travnatega igrišča ne bi zapirali, čeprav je bilo pred kratkim
poškodovano, ko je nekdo z avtom vozil po njem.
K točki 3
Na KS je prišla prošnja Jožeta Batiča za izdajo soglasja za ureditev in
uporabo internega strelišča na parceli št. 2208/3 KO Lokavec in na parceli
1924/55 KO Lokavec. Uporabljal bi ga za nastrelitev lovskega in športnega
orožja.
Ob prošnji so posamezni svetniki povedali, da se streljanja sicer ne sliši v
Lokavec, se ga sliši pa na Goro, pod streliščem je zajetje za vodovod
Slokarji – ker pri streljanju nastaja odpadni svinec, to pa ni sprejemljivo.
Angel Vidmar je ob tem še povedal, da se pripravlja nov orožarski zakon.
Sklep: Na osnovi mnenj in poznavanja problematike so svetniki KS
Lokavec sklenili, da lastnik pred soglasjem KS pridobi dovoljenja pristojnih
organov. Če bo potrebno, bo KS v končni fazi o prošnji še enkrat odločala.
K točki 4
Na KS je prišla tudi prošnja Romana Kovača za finančno pomoč pri obnovi
orgel v cerkvi v Brithu. Angel Vidmar je povedal, da KS nima postavke v
proračunu za take namene, predlaganih pa je bilo kar nekaj predlogov, pri
katerih bi Urošu Kovaču, ki te orgle popravlja, pomagali dokončati projekt.
Klavdija Štrukelj je predlagala orgelski koncert, Bojana Kompara prijavo na
razpis za obnovo kulturne dediščine in poudarila tudi vlogo ŽPS pri
tovrstnih aktivnostih.
Sklep: Svet se strinja, da krajevna skupnost organizacijsko pomaga pri
izvedbi projekta oz. dejavnosti, pri katerih bi se sredstva zbirala.

K točki 5
Na KS Lokavec je prišla pobuda za vključitev v LAS (Lokalna akcijska
skupina Vipavske doline), ki omogoča črpanje evropskih sredstev za
regionalni razvoj. Več o tem glej prilogo na spletni strani KS Lokavec.
Sklep: Svetniki se z vključitvijo v LAS strinjajo.

K točki 6
Priprave na silvestrovanje potekajo po načrtih. Za pijačo bo poskrbela KS
(vina Černigoj, sokove Fructal KS že ima, saj jih je prejela v zameno za
posojene klopi ob dnevu odprtih vrat Fructala).
Sklep: Katja Zagorc napiše voščilo, skupaj z vabilom ga kot običajno
pošljemo po gospodinjstvih.
K Razno
Jurij Lulik je povedal, da po dveh letih predaja oskrbo dvorane ob vikendih.
Svetniki so se strinjali, da je to odgovorno delo, ki zahteva stalno
prisotnost.
Sklep. Do novega leta sprejema najeme še Jurij Lulik, potem bo svet KS
določil nadaljnje delovanje.
Angel Vidmar je še spomnil, da je v izdelavi zatič za zasilna vrata v
dvorani.
Vsem se je zahvalil za dobro delo in delovanje KS v letu 2015.
Seja se je končala ob 20. 00.
Zapisala:
Bojana Pižent Kompara

Sejo vodil:
Angel Vidmar

Overila:
Katja Zagorc

