Zapisnik 4. seje Sveta Krajevne skupnosti Lokavec,
sreda, 18. 4. 2011, ob 20.00, v sejni sobi Dvorane Edmunda Čibeja v Lokavcu
Prisotni: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Oton Marc, Primož Černigoj, Dušan
Kompara, Stojan Stopar, Primož Kompara, Danilo Nemec, Zdenko Bolko, Jurij Lulik, Boris
Kovač, Miloš Blažko
Opravičeno odsotna: Alenka Furlan in Angel Vidmar
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Predstavitev direktorja KSD Ajdovščina Egona Stoparja o ravnanju s komunalnimi
odpadki.
3. Predstavitev načrtov za zunanje asfaltirano igrišče.
4. Razno
K točki 1: Pri pregledu zapisnika prejšnje seje je ob točki Razno nekaj pojasnil v zvezi s
problemom kanalizacije podal direktor KSD Ajdovščina Egon Stopar. Povedal je, da je v zvezi
s tem podpisana pogodba s CPG. Predvideno je, da se bo na sekundarni vod, ki je financiran z
evropskimi in občinskimi sredstvi, v času njegove izgradnje priklopilo okrog 400 hiš iz treh KS
(štiri vasi). Nadzor nad projektom izgradnje sekundarnega voda bo imel Projekt Gorica,
vzporedno pa bo tekel projekt izgradnje hišnih priključkov, ki ga bo predvidoma vodila KSD.
Direktor KSD je povedal, da je predviden sestanek, na katerem bosta krajanom predstavljena
oba vzporedna projekta.
V KS so bile posredovane vloge za izgradnjo hišnega priključka, s katerim bi se stavba
priključila na sekundarni vod. Občina bi sofinancirala izgradnjo priključkov, če bi se več kot 50
% uporabnikov odločilo za izvedbo. Predviden prispevek za izgradnjo hišnega priključka je
437 evrov, razliko stroškov pa bo pokrila občina.
Prijava je še mogoča.
Zdaj se pripravljajo pogodbe, priloženi bosta skica in izjava, v kateri bo zainteresirani občan
zapisal kvadraturo hiše – samo kot informacija za občino (za bivalne prostore do 250
kvadratov je 8.5 % davka, nad je 20 % davka).
Lokavec naj bi bil prvi, ker se že obnavlja vodovod. Roki niso dolgi. Do četrtka bo narejen
terminski plan.
Stojan Stopar je ob tem pripomnil, da se bodo pojavili dodatni problemi, stari vodovodi … Ob
tem je tudi opozoril na problem preplastitve cest, ki se jih prekoplje zaradi kanalizacije,
vodovoda … Npr. cesta Cesta–Lokavec.
Boris Kovač: Zagotovljena je bila preplastitev za omenjeni odsek.
KSD:
Gradnja meteorne kanalizacije: Obstoječo kanalizacijo se bo poskusilo uporabiti za meteorno
vodo.
Obnova vodovoda: Katastra obstoječega vodovoda ni, zato se bo realno stanje ugotovilo šele
med izvedbo del. Osnovna obnova priključkov je mišljena le do določene dolžine.
Strinja se s tem, da se delo, tudi omenjeni odsek, naredi v redu in dokončno

Sklep: Občina bo v zvezi s tem v kratkem sklicala sestanek, po prvomajskih praznikih.

K točki 2
Ravnanje s komunalnimi odpadki. Lokavec je na tem področju posebna vas. Iz Lokavca je
pred mandatom Egona Stoparja na KSD prišla prošnja, da se uredi problem kom. odpadkov.
Vas je bila izbrana za pilotno. Postavljena je bila rumena vreča, v katero naj bi se ločevalo vso
embalažo in gorljive snovi, ki se lahko odvajajo v sežig. Problem je, ker se v Sloveniji projekt
ne razvija, sežigalnic ni, zato so stroški zelo visoki. Pripravljajo se projekti za več sežigalnic v
Sloveniji. Odlagališče v Dolgi Poljani bo leta 2015, po tem letu se bodo neločeni odpadki
vozili v Staro Goro. Cilj je, da do tega datuma naredimo čim več na ločevanju odpadkov.
Najprej ločevanje bioloških odpadkov in nato embalažo. Do konca letošnjega leta bodo
predvidoma v večino ekoloških otokov nameščeni zabojniki za biološke odpadke.
Kakovost rumene vreče v Lokavcu je zelo slaba. Predvsem je v njej veliko bioloških odpadkov.
Pri ločenem zbiranju odpadkov je potrebno vse čim bolj približati uporabnikom,
kompostiranje odpadkov, dovolj dober nadzor. Ajdovščina ima najnižjo ceno ločevanja
odpadkov.
Kako se bo stvar razvijala? Skrajna varianta je pobiranje odpadkov od vrat do vrat. To je zelo
drag sistem.
Cilj je 20 % mešanih odpadkov.
Boris Kovač: Potrebno je ozaveščanje ljudi. Hkrati nadzor, mogoče tudi kamera.
KSD: Velik problem so kontejnerji za kosovne odpadke. V KS se večinoma strinjajo, da bi
uvedli krožne ture za kosovne in nevarne odpadke. Kaj pa Lahovše? Preverja se možnost
ograditve in namestitve vrat. Ena možnost je tudi odstranitev kontejnerjev za kosovni odpad.
Sklep: Lahovše za sedaj pustimo. Svetniki se strinjajo s sistemom kroženja za kosovne
odpadke.
K točki 3
Stojan Stopar je predstavil načrt za zunanje asfaltno igrišče. Igrišče bo na JV strani dvorane.
Dolžina 38 metrov, širina 20.
S tem projektom se bo zaprosilo za gradbeno dovoljenje.
K točki Razno:
Bojana Pižent Kompara je povedala, da je s strani nekaterih vaščanov Lokavca prišla pobuda
za zunanje odbojkarsko igrišče na mivki. Dušan Kompara je poudaril, da se na Policah tako
igrišče ni obneslo. Na zunanjem asfaltnem igrišču bo možnost tudi za odbojko, mogoče tudi
za tenis.
Sklep: Svetniki se strinjajo, da je tako igrišče za naše kraje neprimerno, škodljivo tudi za
fasade.
Bojana Pižent Kompara je svetnikom predstavila prošnjo za koncert orkestra Nova iz Nove
Gorice. Predlagali so koncert v cerkvi. Želijo le manjšo pogostitev.

Svetniki se s koncertom strinjajo.
Stojan Stopar je postavil vprašanje o spletni strani. Primož Kompara je povedal, da naj bi do
konca meseca aprila Viktor Harej dal osnovno delovno verzijo.
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje glede odkupa zemljišča za parkirišča na pokopališču.
Odkup proračun predvideva za naslednje leto. Danilo Nemec je poudaril, da je to treba začeti
reševati in pridobiti pogodbe z lastniki. Gradbeno dovoljenje je plačano.
Bojana Kompara je povedala, da se večina strinja, da bi bila proslava ob Lokavških kulturnih
dnevih vendarle v oktobru.
Svetniki so se s tem strinjali.
Seja se je končala ob 22.05.
Lokavec, 18. 5. 2011
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