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KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC                                                        
Lokavec 135 d 
5270 Ajdovščina  

 
 
 
 
 

 
Z A P I S N I K 
 
4. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v torek, 21.05.2019 ob 20.00  v prostorih sejne sobe v Dvorani 
Edmunda Čibeja. 
 
Prisotni: 
Angel Vidmar, Bojana Pižent Kompara, Boris Kovač, Miran Lokar, Nada Blažko, Bernarda Velikonja, 
Marko Blažko, Nejc Pižent,  Klavdija Mikuš, Jože Černigoj, Lokar Marjan, Katja Zagorc, Judita Trošt; 
 
Povabljeni: Jurko Pergar, občinski svetnik (prisoten do druge polovice seje) 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3.seje 
2. Aktivnosti po zadnji seji 
3. Seznanitev z investicijami v KS 2019-2022  
4. Načrtovane aktivnosti  
5. Razno  
 
 

K točki 1 - Pregled in potrditev zapisnika 3. seje 
Predsednik pozdravi vse navzoče, prebere današnji dnevni red in zapisnik iz prejšnje seje ter pove, kaj 
smo se dogovorili na prejšnji seji, in do sedaj tudi uredili. 
 
Čestitko za novorojenčke – se ni zgodilo nič.  
Potrdili smo načrt investicij. 
Podelili smo priznanja Edmunda Čibeja, prireditev je bila lepo pripravljena in uspešno izvedena. Na isti 
dan smo zasadili tudi češnjo, ki nam jo je darovala Ljudska univerza ob njenem 60-letnem delovanju. 
V tem obdobju je bil izpred dvorane Edmunda Čibeja organiziran  tek na Čaven.  
Na spletni strani se ni zgodilo še nič.  
 
Sklep: Dnevni red in Zapisnik sta soglasno sprejeta. 
 
 
K točki 2 -  Aktivnosti po zadnji seji 
Krajevni praznik smo proslavili, prireditev je lepo uspela, bilo je tudi kar nekaj ljudi. Glavna 
organizatorka je Bojana Pižent Kompara, ki pove, da pričakuje, da bi  vsaj del organizacije 
prevzel še kdo drug in vnesel v program malo svežine. Pravi, da se človek začne z leti ponavljati. 
Glede »Moje pobude« se aktivnosti urejajo in na občino se je šla dogovarjati Katja. 
Na zunanjem igrišču je Šapla s.p. zmontiral nove mreže,  računa še ni poslal.  
Ureja se gradbene parcele pri Bitovih. 
Pri Komparih  se intenzivno ureja  pot  do smetnjakov. 
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Pri trgovini se predsednik Angel pogovarja z lastnikom za odkup zemljišča – občina bo dala 
odškodnino, da bi tam naredili pločnik. 
28.4. so bili v Lokavcu predstavniki iz občine pod vodstvom Alenke Čadež.  G. Peter jih je vodil 
po delih Lokavca, kjer so potrebne sanacije ali druga investicijska dela.  
Plezalna stena je v fazi oddaje naročila - tako pravijo  na občini. 
O Lokavcu je bila oddaja na radiu Primorski val –  Lokavec so predstavljali: Angel Vidmar, 
Bojana Pižent Kompara, Nada Blažko, Bojan in Mojca Pergar ter Boris Blažko. 
RTV Maribor jev  Lokavcu snemala  za oddajo »Nitke življenja«, ki bo na sporedu na nacionalni 
TV 12.7.ob 21,25.  
Sanacijska dela na plazu Slano blato – predstavniki podjetja Hidrotehnik so reli, da bodo začeli z deli s 
1.5.2019. Investicija  se ocenjuje na 2,5mio. Z občinskimi predstavniki, podjetjem Hidrotehnik, lastniki 
parcel in predstavniki KS Lokavec je bil o tej zadevi sestanek v prostorih KS Lokavec, v sejni sob,  kjer je 
bil dogovor o medsebojnem sodelovanju. Predsednik Angel je povedal, kaj smo se dogovorili na 
sestanku. (priloga: zapisnik sestanka)  
Direktorica Občinske uprave je obljubila, da bo v roku enega leta urejena kanalizacija in vodovod za 
zaselek Kuši.  
KS Podnanos smo posodili tepihe za eno prireditev. 
 
 
Sklep: Vsa navedena dela in realizacijo so svetnice in svetniki soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 3 - Seznanitev z investicijami v KS 2019-2022 
Pogajanja za denarna sredstva še niso zaključena. 
Glede nakupa stavbe, ki naj bi bila namenjena za vrtec, je trenutno  odobrenih 120.000€. Treba je 
še dobiti denar za odkup zemljišča. Ravnateljica vrtca navedene aktivnosti podpira. Pravi, da so v 
Lokavcu velike skupine, vendar misli, da so na dolgi rok 2 do 3 enote predimenzionirane. Svet KS 
Lokavec se z njenim mnenjem ne strinja. Dejstva so, da Lokavec raste, saj se gradijo nove hiše in v 
vas prihajajo mlade družine in več-oddelčen vrtec je nuja. 
30.05. bodo sprejemali občinski proračun in Angel upa, da bomo dobili dovolj sredstev, da bomo 
objekt in parcelo lahko kupili za namena vrtca. Predsednik Angel je že govoril z lastnikom, ki je 
rekel, da ima interesente - kupce, vendar če se bodo uspeli dogovoriti za pravo ceno, bi parcelo s 
hišo raje prodal za kraj Lokavec. 
Predsednik še pove, da naj bi vrtec ob Hublju ostal, potrebna pa je celotna sanacije, predvsem 
kuhinje. Na ribniku je 12 oddelkov, potrebe pa so bistveno večje.  Ravnateljica vrtca in občinski 
organi razmišljajo o centralnem vrtcu v Ajdovščini. Člani sveta KS Lokavec ne podpiramo 
centralnega vrtca. Prav je, da vrtci ostajajo po vaseh, kar je veliko prijaznejše do otrok. 
Klavdija je vprašala koliko časa bo še vrtec v Lokavcu. Predsednik pove, da se predvideva še dve 
leti.  
Za leto 2022 je za žarni zid na pokopališču predvidenih *30.000€.  
Izgradnja parkirišča ob pokopališču za enkrat ne bo, ker se ne moremo dogovoriti za odkup. 
Za kanalizacijo in vodo je tudi pri Kuših je rešeno. 
Za ceste občina namenja vsako leto 0,5 mio. €  kot operativni program.  Predsednik Angel bo moral 
biti zelo aktiven, tako da bo pridobil čim več sredstev za kraj Lokavec. 
Ekološki otok na Brodu bo narejen v letu 2020 na severni strani avtobusne postaje. Lastnica  
zemljišča je privolila v prodajo.  
Vse javne poti spadajo v operativni program 
Postavil se bo merilec hitrosti na območju šolskega okoliša. 
Pridobili smo sredstva, tako da bomo zamenjali  razsvetljavo v dvorani Edmunda Čibeja. 
Pitniki pri dvorani Edmunda Čibeja bodo postavljeni. 
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Svet KS Lokavec, si je že na začetku delovanja postavil zelo visoke cilje, ki jih ceni v vrednosti 
*1.798.000€ in vse kaže, da jih bomo dosegli, ali celo presegli. 
 
Predstavnik zaselka Gorenje je vprašal, kaj je s kanalizacijo v Gorenjah? 
Predsednik je povedal, da je kanalizacija v Gorenjah v teku. 
 
Sklep: seznanitev z aktivnostmi je bila soglasno sprejeta. 
 
 
K 4. točki - Načrtovane aktivnosti 
 
Tekmovanje na diatonični harmoniki bo 25.05.2019 od 16 do 18.00 ure.  Svetniki KS Lokavec smo 
se odločili, da bomo organizatorju Miranu Lokarju pomagali pri urejanju dvorane, postavitvi odra 
in scene. 
Dvorano bi uredili v petek 24.05.2019 s pričetkom ob 20.00, pospravljati pa bi začeli takoj po 
prireditvi t.j. v soboto in dokončali bi na nedeljo zjutraj, če bi bilo potrebno. 
 
26.05. bo v Lokavcu pri Dvorani Edmunda Čibeja »Gasilsko tekmovanje«. Rabili bodo samo zunanje 
površine. 
 
Pri Komparih se bo uredilo odvodnjavanje za meteorne vode. Predsednik je že pridobil soglasja in se 
dogovoril s podjetjem Stopar d.o.o..  
 
Plezalne stene v Dvorani Edmunda Čibeja mora biti opremljena v celoti in visoka 7m. Vsako leto bo 
treba steno servisirati, za kar bo treba rezervirati cca *600€ denarnih sredstev. 
    
Zamenjati je treba reflektorje v Dvorani Edmunda Čibeja in se dogovoriti za vrsto svetlobe in 
konfiguracijo. To aktivnost bo spremljal Nejc, ker je strokovno najbolj podkovan. 
 
DARS ima za obvoznico na Grajšku predvidenih 2mio. €. Obvoznica je bila projektirana leta 2008. V 
sklopu s to obvoznico bi uredili del pločnika, ki pelje iz Ajdovščine in del cestišča, ki pelje na Palkovše. 
 
Sklep: načrtovane aktivnosti so člani sveta KS soglasno sprejeli 
 
 
K 5. točki – Razno 
 
Člani sveta KS Lokavec, so si ogledali tri možne variante izpeljave obvoznice na Grajšku in se odločili za 
Varianta 1, ki je krajša obvoznica. 
 
Sklep: Svet KS Lokavec je sprejel krajšo obvoznico. 
 
Sestanek uradno zaključen ob 21.25 
 
 
 
Zapisala:        Predsednik sveta KS:  
Nada Blažko            Angel Vidmar   
 
 


