KS Lokavec
Lokavec 197
5270 Ajdovščina
Zapisnik
12. seje Sveta KS Lokavec, sejna soba Dvorane Edmunda Čibeja, Lokavec, 25. 2. 2013,
ob 19. 00
Prisotni: Stojan Stopar, Dušan Kompara, Angel Vidmar, Bojana Pižent Kompara, Zdenko Bolko,
Danilo Nemec, Jurij Lulik, Boris Kovač, Alenka Furlan, Oton Marc, Miloš Blažko
Opravičeno odsotni: Nataša Pergar, Primož Kompara, Primož Černigoj
Dnevni red
1. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
2. Pregled proračuna za leto 2013
3. Predlogi za delo in v letu 2013
4. Morebitna problematika pri izgradnji kanalizacije
5. Razno
K točki 1
Zapisnik prejšnjega sestanka je bil potrjen.
K točki 2
Predsednik KS, Stojan Stopar je podal poročilo finančnega načrta za leto 2013. KS Lokavec ima za to
leto planiranih prihodkov 32 360 evrov, od tega predstavljajo fiksne stroške:
- ogrevanje Dvorane Edmunda Čibeja – 3000 evrov
- vzdrževanje dvorane – 3176 evrov
- vzdrževanje javnih poti – 5800 evrov.
Planirani stroški so še: nakup mreže za gole in za goli na zunanjem igrišču, dokupili bi še 130 stolov, s
čimer bi zagotovili dovoljšnje število sedežev v dvorani ob bolj obiskanih prireditvah.
Sklep: Svetniki so potrdili predlagane nakupe.
Ob postavki vzdrževanja javnih poti so se odprla vprašanja, kam spadata pot Na Palkovše in h
Kovačem – ali pod KS ali KSD. Angel Vidmar je povedal, da odlok o javnih poteh v občini
Ajdovščina še ni sprejet, saj bi, tak kot je sedajšnji predlog, tudi po njegovem mnenju preveč dela
naložil KS. Dušan Kompara je predlagal, da se letos uredi pot iz Vasi v Brith (za Mojstrovimi).
Sklep: Svetniki so se s tem strinjali.
Na vprašanje, kako je z obsekavanjem grmovja ob cesti proti Kovačem, je Stojan Stopar povedal, da
se izvaja na 2 do 3 leta in da to ne predstavlja večjega stroška za KS. Podal je tudi predlog za ureditev
zimske službe v Lokavcu. Kristjan Marc je pripravljen prevzeti čiščenje poti skozi Lokavec, ki ne
spadajo ne pod CPG in ne pod KSD.
Dušan Kompara je vprašal, zakaj so te ceste pod upravo KS. Stopar je odgovoril, da je tak občinski
odlok in tu se ne da veliko spremeniti, čeprav se večina KS temu upira.
Sklep: Svetniki so se strinjali, da se v tem okviru čisti odseke:
- Palkovši–Kovači
- Palkovši–Vas–Brith–kapelica ob pekarni Ježek
- župnijska cerkev–Vas
- Vas–Kuši
- Tokaj–Kompari
- Komparska cesta (mimo glavnega zbirališča odpadkov na Lahovšu).
Po mnenju Stojana Stoparja in Bojane Pižent Kompara je čiščenje pri Čohih lepo urejeno in
poteka brez težav.

V okviru investicij je občinski svetnik Angel Vidmar povedal, da so na zadnji občinski seji kljub
nasprotovanju opozicije sprejeli proračun, del katerega je tudi izgradnja lokavške mrliške vežice.
Proračun Lokavcu za leto 2013 v ta namen dodeljuje 96 000 evrov, v letu 2014 pa še preostalih 70
000.
Stojan Stopar se je v imenu svetnikov zahvalil Angelu Vidmarju in Borisu Kovaču za uspešno delo in
poudaril, da to pomeni pospešitev del ob izgradnji mrliške vežice. V marcu bodo urejeni podpisi,
najkasneje v aprilu gradbeno dovoljenje, sledi razpis in predvidoma v juniju začetek del.
Ponovno je bilo postavljeno vprašanje pločnikov in Stojan Stopar je poudaril, da so pogovori za
ureditev tega vprašanje v polnem teku. Poleg tega je še povedal, da bodo Kompari v naslednjem
mesecu dobili širokopasovni internet.
Sklep: Svetniki so soglasno izrazili zadovoljstvo ob teh podatkih.
V okviru plana dela je Stojan Stopar odprl še razpravo o najemu dvorane za večje prireditve, o čemer
so svetniki razpravljali že na dopisni seji. Podanih je bilo nekaj pobud, obveljalo je naslednje:
Sklep: Najem dvorane za zunanje uporabnike je 1000 evrov, plus 500 evrov akontacije za
primer poškodb, ki se po končani prireditvi, če ni poškodb, vrnejo najemniku. Lokavčani
plačajo 70 % te cene. Angel Vidmar pripravi pogodbo.
K točki 3
Po mnenju nekaterih svetnikov (Danilo Nemec, Dušan Kompara, Jurij Lulik) je bilo ob urejanju
kanalizacije storjenih kar nekaj napak.
Sklep: Stojan Stopar si bo ogledal vse omenjene problematične odseke.
K točki Razno
Na KS je prišla pobuda krajana Komparov, da se uredi problematika vožnje po njegovi parceli.
Sklep: Problematiko se prestavi na naslednjo sejo, ko bo prisoten svetnik iz Komparov.
Stojan Stopar je izpostavil vprašanje najema novih stolov.
Sklep: Svetniki so za to, vendar je potrebno paziti, komu se jih posodi. Najem 1 evro na stol.
Alenka Furlan je obvestila, da bo v sredo, 13. marca v Lokavcu gostovala gospa Magda Rodman iz
Vipave, ki bo predstavila svojo knjigo Življenje ob trti in kršinu.
Seja se je končala ob 21.00.
Zapisnikarka
Bojana Pižent Kompara

Overiteljica
Alenka Furlan
Lokavec, 5. 3. 2013

Vodja seje
Stojan Stopar

