
KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC  
Lokavec 135 d  
5270 Ajdovščina  
 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
2. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v ponedeljek, 28. 01. 2019, ob 19.00, v sejni sobi Dvorane 
Edmunda Čibeja.  
 
Prisotni:  
Bojana Pižent Kompara, Angel Vidmar, Judita Trošt, Klavdija Mikuš, Zdenko Bolko, Bernarda 
Velikonja, Nada Blažko, Marko Blažko, Miran Lokar, Marjan Lokar, Jože Černigoj . 
  
Odsotni: Boris Kovač,  Nejc Pižent, Katja Zagorc 
  
Povabljeni: Jurko Pergar, občinski svetnik (se je opravičil) 
 
Dnevni red:  
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje  
2. Aktivnosti po zadnji seji  
3. Priprava predloga načrta dela in investicij v KS v naslednjem mandatnem obdobju   
4. Krajevni praznik- priznanja KS  
5. Imenovanje inventrurne komisije  
6. Razno 
 
K točki 1 – Pregled in potrditev zapisnika 1 . seje  
Predsednik KS Angel Vidmar je pozdravil vse navzoče in povedal, da je bil na sejo povabljen 
tudi občinski svetnik Jurko Pergar, ki se je opravičil, ker ima obveznosti pri rokometu. 
Povedal je še, da bo vsa pošta za KS Lokavec prihajala na naslov predsednika Angela 
Vidmarja, ker je tako fleksibilnost najučinkovitejša. Nato je prebral zapisnik in ga dal na 
glasovanje. 
 
Sklep: Ker na zapisnik 21. seje ni bilo pripomb, je bil soglasno sprejet.  
 
K točki 2 - Aktivnosti po zadnji seji 
Na parkirišču pred cerkvijo so postavili novoletno jelko in jo tudi po novem letu odstranili.  
Pri akciji je sodelovalo podjetje STOPAR d.o.o., Angel Vidmar in Zdenko Bolko.  Zahvala za 
pomoč gre tudi KSD Ajdovščina.  
Svetlobne snežinke, ki so pritrjene na drogovih javne razsvetljave so že izključene iz 
električnega omrežja, se jih pa bo odstranilo takoj ko bo mogoče.  Ker so opremljene z LED 
svetlobnimi žarnicami, ne morejo biti skladiščene v kurilnici, ker je tam pretoplo, zato jih 
bomo spravili v kontejner, ki ga uporablja društvo Slano blato. 



18. januarja 2019 je bil v dvorani Edmunda Čibeja izveden dobrodelni koncert GLASBENI 
ZADETEK, za pomoč ženskemu nogometu. Organizacijsko delo  je opravila  Bojana Pižent 
Kompara. To je bil že 5. koncert po vrsti in tudi zelo dobro obiskan.  
Branko Lavrenčič  je zaprosil KS za  soglasje KS za spremembo  namenske rabe  parcele 344 
k.o. Lokavec  pri Komparih. Parcela bo spremenjena v zazidalno zemljišče.  KS Lokavec mu je 
izdala soglasje. 
Predsednik Angel Vidmar je poslal vsem društvom v Lokavcu sporočilo, da bi obvestili v 
začetku koledarskega leta svet KS Lokavec, kdaj bi rabili prostore v Dvorani Edmunda Čibeja. 
Prostori v dvorani so zelo zasedeni, zato je potrebno uporabo uskladiti. Društvo Slano blato 
se je na poziv že odzvalo in sporočilo,  kdaj bodo organizirali svoje dejavnosti.  Ostala društva 
in organizacije pa niso še nič sporočila. 
Miran Lokar  je pripravljen še naprej organizirati prireditev »Tekmovanje v igranju  na 
diatonično  na harmoniko«, vendar pričakuje od KS več pomoči pri  urejanju prireditvenega 
prostora. Člani sveta KS smo mu pomoč obljubili.  Za popestritev programa po prireditvi , bi 
lahko poskrbel še narodno-zabavni ansambel. 
KS Lokavec je pripravila poziv za odkup parcele in hiše (Krtava hiša) ob podružnični šoli v 
Lokavcu, za potrebe vrtca. Odgovor iz občine Ajdovščina je žal negativen.  Svet KS se z 
odgovorom občine ne strinja in predlaga, da se na to temo skliče zbor krajanov. 
Občina Ajdovščina se je odločila za odkup  bivšega bifeja na Grajšku, da se bo v tistem delu 
uredil pločnik in zgradilo stanovanje.  
Lokavec se v zadnjem času zelo širi. Pridobili smo kar nekaj gradbenih parcel – cca 20 in za 
vse je veliko zanimanje za odkup. 
 
Sklep: KS skliče zbor krajanov na katerega se povabi Župana, da krajanom pojasni  razloge  
za negativno stališče  občine do izgradnja vrtca v Lokavcu. 
 
Sklep : V plan investicij  v KS se napiše tudi izgradnjo vrtca. 
 
K točki 3 - Priprava predloga načrta dela in investicij v KS v naslednjem mandatnem 
obdobju 
 
Do konca februarja 2019 je potrebno pripraviti plan del in investicij, ki naj bi se realizirale v 
obdobju 2019 – 2022. 
Za investicije v krajevnih skupnostih je predvidenega četrtina prostega dela občinskega 
proračuna, ki znaša nekje 1.5 milijona €.  To je  sorazmerno malo. Za vzdrževanje javnih poti 
na razpolago  okoli 6.000,00€ denarnih sredstev. Določena sredstva na občini so tudi za 
ureditev kmetijskih poti. V mesecu juniju se tudi pričakuje rebalans proračuna, kjer bodo 
verjetno upoštevani nekateri predlogi iz plana investicij v KS Lokavec. 
Svetnice in svetniki  so izpostavili nekatere nujne investicije  v KS, ki jih potrebno  zapisati v 
plan: 
 
Splošno: 
- izgradnja  štiri oddelčnega vrtca v Lokavcu ob šoli.  
- izgradnja žarnega zidu na pokopališču 
- sprememba terminskega plana izgradnje  vodovoda in kanalizacije  pri Komparih 
Občina Ajdovščina ima v planu, da od leta 2026 začne z izgradnjo kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja pri Komparih. Situacija v tem zaselku je katastrofalna, saj zgradbe po 



večini nimajo greznic in vse odplake gredo direktno v potok Jovšek, kar je nevarno tudi za 
zdravje ljudi. KS mora vztrajati in zahtevati, da je treba z izgradnjo kanalizacijskega  in  
vodnega omrežja ter optike pričeti takoj in mora biti zaključena najkasneje do leta 2026. 
Sklep: za ureditev kanalizacijskega in vodovodnega omrežja pri Komparih se skliče  zbor 
občanov, kjer mora biti prisoten župan občine Ajdovščina. 
 
-  v Brithu  urediti  težave z  meteorno vodo 
-  ureditev kanalizacije za zaselek Kuši  
 
Javna razsvetljava: 
- urediti javno razsvetljavo od Dvorane do  odcepa za Paljke 
- luč javne razsvetljave  na Brdu med Bavčarjevimi in Lokovškom 
- luči javne razsvetljave proti Šegotom 
- dve luči ob lokalni cesti od Jevščka  proti Lovretovšu 
- štiri luči javne razsvetljave Vas – Kaluše  
 
Ekološki otoki: 
- ekološki otok na Brodu  
- sanacija ekološkega otoka  v Gorenjah  
 
Pločniki in ceste: 
- izgradnja  površine za pešce in kolesarje Ajdovščina -Lokavec 
- sanacijo javne poti med Kompari in Bitovi. 
- urediti pločnik ob šoli  
- urediti javno pot do ekološkega otoka pri Komparih (izmera in sanacija) 
- sanacija ceste proti Kovačem  
- urediti parkirišče pod zaselkom Gorenje  
- sanirati cesto v zaselku Gorenje (postaviti rešetko  namesto grbine) 
- odstraniti topole na Komparski poti  
- urediti zemljišče ob dvorani, ki je bilo odkupljeno 
- v Brithu pri hiši 34a je potrebno postaviti prometni znak »slepa ulica«. 
- na Brodu pri hiši št. 151 postaviti ogledalo in prometni znak cona 30. 
 
Športni objekti: 
- travnato nogometno igrišče je potrebno legalizirati kot športni objekt 
- pri igralih je potrebno   urediti drenažo, da bo voda hitreje odtekala 
- V Dvorani Edmunda Čibeja je potrebno zamenjati reflektorje za reflektorje z LED svetlobo,  
  zaradi zmanjšanje porabe in daljše življenjske dobe. 
- Na vogalu parkirišča postaviti pitnik za potrebe športnikov in morebiti kamperjev. 
- postaviti pitnik ob  zunanjem fitnesu pod igriščem  
 
Razno: 
- urediti poljsko pot  pod Gorenjami (v Brajdo) 
- dokončati  poljsko pod  nad Kompari (Belčevše- Kodelovše) 
- odstranitev  podrtih objektov, ki stojijo ob javnih poteh in predstavljajo nevarnost 
 
 



 
 
 
K točki 4 - Krajevni praznik 
Lani je bila prireditev okrog 12.3. in v svetu so se dogovarjali, da bi bila prireditev vsako 
drugo leto. Vendar želja krajanov se kaže v tem, da bi bile prireditve vsako leto, zato bomo 
tudi letos organizirali prireditev. Bojana se je že pogovarjala s Petro Terbižan, da bi prireditev 
organizirali tudi s sodelovanjem podružnične osnovne šole v Lokavcu. 
Letos se je v Svetu krajevne skupnosti zamenjalo kar nekaj ljudi, prejšnje generacije pa so za 
kraj veliko postorile, kar pomeni, da so bili člani zelo dejavni in je njihovo delo kraj zelo 
pozitivno zaznamovano. Izpostavili bi Stojana Stoparja – bil je predsednik KS, nato 
podpredsednik, za kraj pa še vedno veliko prispeva, je aktiven in pripravljen pomagati 
kadarkoli se za pomoč prosi. Primož Černigoj in Jurij Lulik sta poleg aktivnosti v krajevni 
skupnosti volontersko skrbela za urejene travnate površine v okolici Dvorane Edmunda 
Čibeja. Člani sveta KS, ki  niso več člani sveta so še; Danilo Nemec, Nataša Pergar in Boštjan 
Čibej. 
Verjetno je v KS še kdo, ki  k delu v KS veliko prispeva in ga je potrebno nagraditi  
 
Sklep: Pripravi se razpis za priznanja Edmunda Čibeja. 
 
K točki 5 – Imenovanje inventurne komisije 
Za inventurno komisijo se določi naslednje člane: 
Nada Blažko 
Angel Vidmar  
Mojca Pergar  
 
Sklep: Člani inventurne komisije so soglasno potrjeni  
 
K točki 6 – Razno 
 
Predsedniku pripada sejnina za seje sveta KS in to največ 12 sej v vsakem letu. 
 
Sklep: svetniki sprejmejo sklep, da je predsednik  sveta KS  upravičen  do sejnine 
 
Predsednik je predlagal, da bi vsakemu novorojenemu Lokavčanu KS poklonila zastavo, ki bi 
jo zapakirali v lepo oblikovano darilno škatlo in napisali čestitko tudi primerno oblikovano. 
Svetniki niso bili soglasni glede tega darila, bolj so se nagibali samo k čestitki. 
 
Sklep: Ob rojstvu otroka se staršem  pošlje čestitko  
 
Svetniki in svetnice smo se še dogovorili, kateri dan je najprimernejši za seje KS. 
 
Sklep: Izbrani dan za seje je torek 
 
Predsednik Angel Vidmar je še predstavil cenik za oddajo prostorov v dvorani. 
 
Sklep: Cenik ostane enak kot je bil do sedaj. 



 
Predsednik Angel Vidmar pove o košenju trave v okolici dvorane in igrišč.  S samostojnim  
podjetnikom Sidom  so imeli pogodbo  za vzdrževanje dvorane in okolice. Z delom ni 
zadovoljen, ker je bilo delo opravljeno slabše od pričakovanega. Predlaga, da bi KS podpisala 
novo pogodbo z osebo, ki ima s.p., z naslednjimi pogoji; pogodbeniku bi mesečno plačevali 
po 150,00 € Delal bo z orodjem, ki je last KS. Znesek plačila je povšalen in ne vpliva na 
količino dela. 
 
Sklep: Do konca februarja 2019 se pridobi primerno osebo in se podpiše pogodbo. 
 
Bojana Pižent Kompara pove, na internetno stran KS ureja g. VIKTOR HAREJ. Z njim se bo 
dogovorila, da ji pove šifro internetne strani in ji pokaže kako se le ta ureja, ker predvideva, 
da bo potem stran hitreje ažurirana, ker ji ne bo potrebno pošiljati gradiva, temveč ga bo 
vnesla kar sama. 
 
Predsednik Angel še pove, da bodo v Lokavcu v dvorani Edmunda Čibeja od 22. do 24. 
februarja gostovali skavti iz Postojne. 
 
Seja zaključila se je ob 22.30  
 
 
Zapisala:           
Nada Blažko                                                               
         Predsednik sveta KS 

    Angel Vidmar l.r.  
 
 
 


