KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
3. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v torek, 26.02.2019 ob 17.00 v prostorih sejne sobe v Dvorani
Edmunda Čibeja.
Prisotni:
Angel Vidmar, Bojana Pižent Kompara, Boris Kovač, Miran Lokar, Zdenko Bolko, Nada Blažko, Bernarda
Velikonja, Marko Blažko, Nejc Pižent, , Jože Černigoj, Lokar Marjan, Katja Zagorc, Judita Trošt, Klavdija
Mikuš;
Povabljeni: Jurko Pergar, občinski svetnik (sestanka se ni udeležil)
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
2. Potrditev predloga načrta dela in investicij v KS 2019-2022
3. Krajevni praznik- priznanja KS
4. Razno
K točki 1 - Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
Predsednik pozdravi vse navzoče in prebere dnevni red iz prejšnje seje in pove, kaj smo se dogovorili
in do sedaj tudi uredili.
Treba je oblikovati čestitko za novorojenega otroka. Bojana predlaga Leo Bolko.
Predsednik je prekinil pogodbo glede vzdrževanja del, nova pogodba še ni sprejeta.
Sklep: Zapisnik je soglasno sprejet.
K točki 2 - Potrditev predloga načrta dela in investicij v KS 2019-2022
Zapis pregleda načrta del in investicij je priloga tega zapisnika.
Vrtec:
Angel se je že vzpostavil stik z lastnikom parcele in hiše, kjer naj bi zgradili vrtec. Vse sile bomo usmerili
v delo, da naj bi v letošnjem let prišlo do odkupa parcele.
Žarni zid in parkirišče ob pokopališču:
Velikost žarnega zidu naj bi zadostovala za cca 50 žar. Miran predlaga, da bi še prazen del pokopališča
opremili z manjšimi grobovi oz. da bi uredili žarne grobove.
Izgradnja parkirišča pri pokopališču je en velik problem, zaradi cene zemljišča.
Dotrajani objekti:
Problem je stavba pri Batičevi hiši – stavba se podira, enako je z naslednjo hišo. Stavbi stojita ob javni
poti, zato predstavljajo veliko nevarnost za mimoidoče. Treba bi jih bilo podreti ali sanirati.
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Zemljišča:
Zemljišče pri dvorani je odkupljeno, kjer naj bi uredi pločnik in parkirišče.
Kanalizacija in vodovod:
Pri Komparih se bo uredilo odvodnjavanje za meteorne vode. Predsednik je že pridobil soglasja in se
dogovoril s podjetjem Stopar d.o.o..
Angel je dal pobudo podžupanu, da je nujno iti v spremembo terminskega plana, za izvedbo kanalizacije
in vodovoda pri Komparih.
Javna razsvetljava:
Bo postavljen semafor pri šoli, ki kaže hitrost (»vi vozite«) vozil. Ko se bo asfaltiralo cesto, je treba
izkoristiti možnost, da uredimo še razsvetljavo od šole proti Palkom.
Enako velja za Brod.
Pri Šegotih je tudi možnost razsvetljave. Problem je od hiše 77 do 60c, vendar se bo rešilo.
Razsvetljavo na poti med zaselkoma Vas – Kaluše se bo tudi uredilo, enako pri Repkovih.
Ekološki otoki:
Brod: Angel je že govoril z lastnico zemljiška in kaže na možnost odkupa. Občina bo dala ponudbo za
odkup.
Urediti še sanacijo v Gorenjah.
Pločniki in kolesarska steza:
Bi bilo treba pridobiti dokumentacijo iz Primorja, ko so pri sanaciji plazu Slano blato obljubljali, da
bomo na koncu sanacije dobili kolesarsko stezo in pločnik na relaciji Ajdovščina – Lokavec.
Javna pot med Kompar in Bitovi – zamaka in sanacija je nujna.
Pločnik ob šoli je treba sanirati.
Javna pot do ekološkega otoka pri Komparih; predsednik je že zahteval, da pridejo geodeti in da se
dokončno uredi parcelne meje.
Za javna pot proti Kovačem je treba izvesti izmero in napraviti nekaj izogibališč.
Parkirišče pod Gorenjami – nismo še dobili možnosti za nakup parcele.
Pot pod Gorenjami v Brajdo se bo uredilo.
Belčovše – Kodelovše bodo tudi uredili.
Katja je vprašala kako je s potjo, ki pelje proti hiši št. (Saša). Ob deževnem vremenu odnaša gramoz iz
cestišča in treba bi bilo pot asfaltirati. Ugotovili smo, da pot ni javna, zato bo kakršnakoli pomoč
problematična. Če želijo, da bo pot javna, je treba dati pobudo na občino, da privatno pot
prekategorizirajo v javno pot. Morajo pa biti vsaj trije uporabniki te poti.
Pot med Vasjo in novim delom je treba asfaltirati.
Otroška igrala:
Kjer so postavljena igrala, je treba nasuti še malo peska, da bi se teren hitreje sušil.
Imamo dve gugalnici. Predsednik predlaga, da bi eno uredili za guganje dojenčkov. Bojana predlaga, da
gugalnice ostanejo tako in take kot so, da pa bi dodali še eno, ki bi bila namenjena dojenčkom.
Razsvetljava v dvorani:
Trenutno ne gorijo trije reflektorji. Zamenjava žarnic je izredno draga in tudi časovno dolga. Za celotno
sanacijo razsvetljave v LED žarnice, trenutno ni posluha.
Pitnik:
Potnik za vodo bi postavili na vogalu igrišča, kjer je tudi jašek za vodo.
Sklep: Vsa navedena dela in realizacijo so svetnice in svetniki soglasno sprejeli.
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K točki 3 - Krajevni praznik - priznanja KS
Proslava in zasaditev češnje:
Bojana pove, da prireditev »Pozdrav pomladi« bo in je vse v pripravi. Nastopali bodo otroci iz OŠ,
Pritrkovalci Lokavec, in drugi. Tema bo voda Proslava se bo začela ob 19.00.
V okviru praznika 60. obletnice delovanja LU Ajdovščina, bo le ta posadila sadno drevo. Odločili smo
se, da bomo v Lokavcu posadili češnjo in sicer ob igrišču, v trikotnem delu travnate površine. Zasaditev
češnje bomo začeli ob 18.00, potem pa nadaljevali s proslavo.
Sklep: soglasno sprejet
Podelitev priznanj KS oz. Edmunda Čibeja.
Predsednik pove, da so dejstva, da vsi v svetu niso enako delovali, zato tudi ne morejo dobiti
enakovredna priznanja.
Bojana predlaga, da bi dobil Stojan Stopar za svoje delo priznanje Edmunda Čibeja, diplome naj bi
prejela Jurij Lulik, Primož Černigoj in Bolko Marjan.
Za nagrado za življenjsko delo je bil predlagan Boris Blažko. Vsi se strinjajo, da je Boris veliko naredil za
kraj Lokavec, vendar bo v letošnjem letu še kar nekaj projektov, ki bodo vezani na njegovo življenjsko
delo, zato naj bi priznanje dobil naslednje leto.
Sklep: predlogi so soglasno sprejeti.
K točki 4 - Razno
Predsednik pove o katerih imenih se govori za priznanja ob občinskem prazniku v Ajdovščini.
Dne 18.3. je sestanek »moja pobuda« kjer se bomo pogovorili o gradnji plezalne stene v dvorani.
Prireditelji projekta »Tek na Čaven« želijo naše soglasje za uporabo prostora okrog dvorane. Bojana
predlaga, da bi v dvorano dali klimo in sredstva pridobili iz proračuna. Angel se s predlogom strinja
vendar predlaga, da bi investicijo dali kot »moja pobuda«.
Bernarda pove, da se je pogovarjala z društvom Planinskih žena, da bi gostovale v Lokavcu s svojo
zadnjo predstavo in da je še prost termin 6.4. ali 7.4.
Miran je rezerviral dvorana za 25.5. – Tekmovanje v diatonični harmoniki.
Festival češenj je šel v Vipavski križ.
Od petka 22.02. do nedelje 24.02. je v Lokavcu v Dvorani Edmunda Čibeja prebivalo 100 skavtov.
Problemov ni bilo. Plačali bodo vse stroške.
V četrtek, 28.02.2019 bo otvoritev heliodroma v Ajdovščini. Gasilci pa nas vabijo na občni zbor.
Sklep: Svet KS je vzel obvestila na znanje, glede zasedenosti dvorane se vsi strinjajo, za nagrade in
priznanje je Svet soglasen.
Seja se je zaključila ob 21.00

Zapisala:
Nada Blažko

Predsednik sveta KS
Angel Vidmar
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