KS Lokavec
Lokavec 197
5270 Ajdovščina

Zapisnik
7. seje Sveta KS Lokavec, sejna soba Dvorane Edmunda Čibeja Lokavec, Lokavec, 19. 3. 2012, ob 19. 00.
Prisotni: Nataša Pergar, Bojana Pižent Kompara, Stojan Stopar, Primož Černigoj, Angel Vidmar, Danilo
Nemec, Zdenko Bolko, Jurij Lulik, Boris Kovač, Alenka Furlan.
Opravičeno odsotni .Oton Marc, Dušan Kompara, Primož Kompara, Miloš Blažko.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Razgrnitev idejne zasnove za novo mrliško vežico
3. Proračun za leto 2012
4. Kanalizacija
5. Čistilna akcija
6. Razno
Pregled zapisnika prejšnje seje
Glede hitrostnih ovir, t. i. ležečih policajev na predelu ceste mimo novega naselja, je Stojan Stopar povedal,
da je občina načelno proti postavljanju ovir, če obstajajo druge možnosti, zato je v Lokavcu več predlogov,
med njimi tudi dvignjeno križišče na Lahovšu in opravljene meritve hitrosti po dokončanju del. Po teh
meritvah se bo nadalje razpravljalo o možnosti postavljanja hitrostnih ovir.
Sklep: Svetniki so zapisnik potrdili in se strinjajo z obema možnostma glede omejitve hitrosti na omenjenem
odseku.
Predstavitev idejne zasnove mrliške vežice v Lokavcu
Predsednik KS je na seji pozdravil arhitekta Andrej Čopiča, avtorja idejnega načrta za novo mrliško vežico v
Lokavcu..
Stojan Stopar je povedal, da trenutno nakup zemljišča za parkirišča ne bo mogoč. Andrej Čopič je izrazil
obžalovanje, da nakupa parcel zaenkrat ne bo. Povedal je tudi, da se načrt same vežice od zadnje
predstavitve ni spremenil, dopolnil pa ga je z vključitvijo dostopne rampe za invalide. Nato je arhitekt
podrobneje predstavil projekt: mrliška vežica je v stilu domače hiše, prostor pred mrliško vežico daje
možnost zadnjega slovesa v slogu procesije z domačega dvorišča na pokopališče. Imela bo en prostor,
namenjen zadnjemu počitku pokojnika, čajno kuhinjo in sanitarije. Streha bo enokapnica, krita s strešniki.
Svetloba bo vanjo prihajala skozi veliko strešno okno in okno v obliki križa na zadnji steni.
V prihodnje bi postavili še prostor za žarni zid ali pa žarno pokopališče uredili v tleh, prostor pred vežico pa
ozelenili.
Sklep: Svetniki so potrdili idejno zasnovo mrliške vežice in žarnega pokopališča. Nadaljuje se s pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Idejna zasnova je na ogled v oglasni deski Dvorane Edmunda Čibeja.
Proračun za leto 2012
Stojan Stopar je predstavil proračun za leto 2012. Predlagal je da se del sredstev nameni za nakup novih
stolov.
Sklep: Svetniki so se strinjali z nakupom stolov za posodobitev dvorane.

Kanalizacija
V zvezi s tekočo problematiko kanalizacijskih del je Stojan Stopar povedal, da je na operativne sestanke
hodil redno. Povedal je tudi, da so bili do sedaj neuspešni vsi pristopi, da bi dela pospešili in izboljšali, zato
je po njegovem mnenju najbolje, da se v miru počaka, da se dela dokončajo. Primož Černigoj je povedal, da
je skozi vas delo opravljeno dobro. Sestankov se je udeleževal tudi Danilo Nemec, ki je potrdil Stoparjeve
besede, da dela ne potekajo, kot bi bilo treba. Podana je bila tudi informacija, da po komparski cesti do bivše
Duke peljejo tudi optični kabel.
Sklep: Svetniki so se strinjali, da se potrpežljivo počaka, da se dela dokončajo.
Priprava na vseslovensko čistilno akcijo
Stojan Stopar je predal material (brošure, plakate …). Prebral je navodila, ki jih je pripravil občinski odbor
za pripravo vseslovenske akcije.
Sklep: Akcije se bomo udeležili v čim večjem številu.

Razno
Angel Vidmar je poudaril, da je dobro, da so v Ajdovskih novicah objavili, da morajo občani očistiti meje, ki
mejijo na cesto, drugače bo to storila komunala.
Angel Vidmar je tudi pripravil dokumentacijo v zvezi s prepovedjo iz leta 1999, da se zaradi plazu ne more
opravljati prometa nepremičnin. V zadnjem času se v zvezi s tem ni nič premaknilo, krajane pa zanima, zakaj
na tem področju ni nobenih sprememb oz. zakaj se ta omejitev ne prekliče za parcele, ki niso neposredno pod
vplivnim območjem plazu. Angel Vidmar je na zadnji seji občinskega sveta postavil svetniško vprašanje in
dobil odgovor, da se občina o tem že dolgo pogovarja z Ljubljano, vendar tam ni nobene prave volje za
rešitev problema. Angel Vidmar bo preučil dokumentacijo in potem deloval naprej.
Bojana Pižent Kompara in Alenka Furlan sta predstavili literarni večer s Francem Černigojem ob izdaji
publikacije Hoja za besedo, 12. 3., in pozvali svetnike, da se poskušajo prireditev, ki jih organizira KS, če se
le da, udeležiti. Bojana Pižent Kompara je še predlagala, da se v prihodnje v zapisnike vključi pregled vsega
dogajanja v KS za obdobje med sejami.
Sklep: Obe pobudi pod točko Razno so svetniki potrdili.
Jurko Pergar, ki je prisostvoval seji, se je v imenu Športnega društva Slano blato svetu KS zahvalil za pomoč
pri organizaciji dveh nogometnih memorialov, Stojan Stopar pa njemu za izvedbo.
Seja se je zaključila ob 22.00.
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