KS Lokavec
Lokavec 197
5270 Ajdovščina
Zapisnik
11. seje Sveta KS Lokavec, Turistična kmetija Černigoj v Lokavcu, Lokavec, 3. 12. 2012,
ob 19. 00.
Prisotni: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Primož Kompara, Dušan Kompara ,
Angel Vidmar, Zdenko Bolko, Danilo Nemec, Jurij Lulik, Primož Černigoj, Alenka Furlan,
Opravičeno odsotna: Oton Marc in Boris Kovač
Povabljeni še:
Josip Troha, Društvo Doli (Boris Blažko, Iztok Kompara) Društvo Slano blato (Mojca Pergar, Marjan
Bolko), Lovska družina Hubelj (Suzana Batič), Bogdan Slokar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
2. Analiza opravljenega dela in plani za naprej
3. Organizacija letošnjega silvestrovanja
4. Razno
K točki 1
Ob zapisniku prejšnje seje je Stojan Stopar pojasnil dogajanje v zvezi s prehodom za pešce na
Grajšku: povedal je, da je vzpostavljen kontakt z župnikom Jožetom Ličnom in gospodarskim
župnijskim svetom, v okviru te problematike se bo reševala tudi javna luč na tem mestu.
Primož Kompara je vprašal za še eno javno luč pri Lovrenčkovih, Stojan Stopar je povedal, da bi bil
mogoč priključek v okviru urejanja komunalnih priključkov.
Stopar je še povedal, da je KS uredila problematiko jaška pri Zavrtaniku – z dovoljenjem lastnika se je
jašek umaknilo na sosednjo parcelo.
Sklep: Zapisnik 10. seje je bil potrjen.
K točki 2
Glede planov v letu 2013 je Stoja Stopar povedal, da bo v ospredju izgradnja mrliške vežice. V letu
2013 bo urejena vsa gradbena dokumentacija.
Po ocenah arhitekta je projekt vreden 150 000 evrov, Stojan Stopar je povedal, da ima KS nekaj
denarja prihranjenega, seveda bo potrebna pomoč občine, Angel Vidmar je povedal, da je o tem že
govoril z direktorjem občinske uprave in upa na izpeljavo projekta v letu 2014. Strinja se, da bi vsem
najbolj ustrezala gradnja po fazah in bo poskušal na občini urediti, kar lahko. V občini Ajdovščina je
seveda v ospredju izgradnja osnovne šole.
Tudi Josip Troha je poudaril, da vsekakor podpira izgradnjo vežice in da bo na občini naredil, kar je v
njegovi moči, strinja se s fazno gradnjo. Ob tem je še poudaril, da bi morala KS Lokavec dati pobudo
za ureditev krožišča pri nekdanji tovarni LIPA. Stojan Stopar je ob tem dodal, da je KS že apelirala na
to temo, Angel Vidmar pa, da je ta priključek del državnega projekta.
V zvezi s kanalizacijo je Stojan Stopar povedal, da se trenutno urejajo priključki in upa, da bo vse
rešeno profesionalno. Angel Vidmar je dodal, da so krajani dobili položnico, ki pa naj je ne plačajo,
dokler ne podpišejo pogodbe. Stopar je to potrdil.
Angel Vidmar je še enkrat odprl problematiko sanacije plazu oz. vplivnega območja plazu Slano
blato, ki onemogoča kakršne koli posege na parcelah, ki spadajo v ta pas; to je potrdil tudi Josip
Troha, ki je navedel primer, s katerim se ukvarja že 4 leta, in povedal, na kakšne probleme je pri tem
naletel.

Sklep: Nadaljuje se urejanje dokumentacije za mrliško vežico in »lobiranje« za finančna
sredstva, potrebna za njeno izgradnjo.
V plan dela v letu 2013 sodi tudi družbeno dogajanje: nadaljevali bomo z ustaljenimi prireditvami,
napovedujejo pa se tudi nove, zato so bili na sejo povabljeni tudi predstavniku društev.
Alenka Furlan je vse seznanila s pregledom prireditev v letu 2012 in predlagala, da se to vnese kot
prilogo zapisnika, da se informacije ne izgubijo. Svetniki smo se s tem strinjali.
Napovedane prireditve za prihodnje pa so:
15. 12. dobrodelni koncert osnovne šole s tržnico, 31. 12. silvestrovanje, 8. februarja predstava iz
Števerjana, v juniju Festival češenj, konec avgusta Noč pod Čavnom in v oktobru Lokavški kulturni
dnevi.
Bogdan Slokar je predstavil projekt Festival češenj; povedal je, da ta ideja raste že nekaj let, saj je bila
Vipavska dolina od nekdaj bogatejša s češnjami kot danes tako prepoznavna Goriška brda. Zakaj
Lokavec: v Lokavcu je eden največjih nasadov češenj pri nas, v katastrskem območju Lokavca pa še
pet manjših nasadov. Glavna strokovna nosilca projekta sta Kmetijski zavod in drevesnica Bilje.
Prireditev bi potekala 1. teden v juniju, predvideva pa se: v petek – odprtje razstave, sobota dopoldne –
dve predavanji in razstava češenj Vipavske doline, sobota popoldne – krajša kulturna prireditev,
sobota zvečer – zabavna prireditev, nedelja – zaključek. Logistika je v Lokavcu po mnenju Bogdana
Slokarja idealna, k pripravi zabavne prireditev je pozval člane društva Slano blato, Bojana Pižent
Kompara pa je v imenu društva povedala, da seveda podpira prireditev, da pa je priprava dveh
tovrstnih prireditev v dveh mesecih za društvo preveč, saj zahteva izjemno veliko dela, člani so
predlagali, naj snovalci prireditve k temu pozovejo domače gostince.
Sklep: KS podpira in pozdravlja prireditev ter bo pomagala pri njeni uresničitvi.
K točki 3
Stojan Stopar je povedal, da je glede na lansko uspelo silvestrovanje v pripravi tudi letošnje. Glasba je
že priskrbljena. Glede hrane je Marjan Bolko podal mnenje skupine krajanov, da je najbolje, da si tako
kot lani hrano prinese vsak sam. Svetniki so se s tem strinjali in potrdili, da so posledično nepotrebne
prijave in vstopnina. Bojana Pižent Kompara se je zavezala, da bo o prireditvi obvestila javnost.
Pod razno ni bilo točk.
Seja se je končala ob 21.00.
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