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KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC                                                        
Lokavec 135 d 
5270 Ajdovščina  

 
 
 

 
 

 
Z A P I S N I K 

 
5. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v torek, 10.09.2019 ob 20.00  v prostorih sejne sobe v Dvorani 
Edmunda Čibeja. 
 
Prisotni: 
Angel Vidmar, Bojana Pižent Kompara, Boris Kovač, Miran Lokar,  Zdenko Bolkp, Nada Blažko, Bernarda 
Velikonja, Marko Blažko, Jože Černigoj, Lokar Marjan, Katja Zagorc, Judita Trošt; 
 
Opravičeno odsotni: Nejc Pižent,  Klavdija Mikuš 
 
Povabljeni: Jurko Pergar, občinski svetnik, se je opravičil 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4.seje 
2. Aktivnosti po zadnji seji 
3. Načrtovane aktivnosti  
4. Razno  
 
 

K točki 1 - Pregled in potrditev zapisnika 4. seje 
Predsednik pozdravi vse navzoče, in želi, da drug drugega seznanimo kaj je novega v naši skupnosti. 
Prebere današnji dnevni red in zapisnik iz prejšnje seje ter pove, kaj smo se dogovorili na prejšnji seji, 
in do sedaj tudi uredili. 
 
 
Sklep: Dnevni red in Zapisnik sta soglasno sprejeta. 
 
 
K točki 2 -  Aktivnosti po zadnji seji  

- 24.05.2019 je bila seja komisije za pobude občanov. Na seji sta bila predsednik KS Angel 
Vidmar in Lokar Ivan. Predstavila sta problematiko ceste proti Predmeji. Komisija se je 
postavila na stališče, da je nepristojna za reševanje te problematike. 
 

- 25.05.2019  je bilo tekmovanje na diatonični harmoniki  v prostorih  dvorane Edmunda 
Čibeja.  KS je za pogostitev prispevala  100 €. 
 

- 25.05.2019 je  bilo »Gasilsko tekmovanje. Uporabljali so samo zunanje površine pri Dvorani 
Edmunda Čibeja. Predsednik je izrazil nad gasilci razočaranje, ker so za sabo pustili veliko 
smeti…. 
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- 22.06.2019 je društvo  Slano blato organiziralo zabavne igre za Lokavčane z naslovom »Igre 
brez meja«. Kljub slabemu vremenu, se je iger udeležilo kar večje število Lokavčank in 
Lokavčanov. Ob igrah so se zelo zabavali in  uživali in morebiti so igre vzeli še preveč resno. 
Društvu Slano blato gre velika pohvala za idejo o Igrah brez meja in zelo dobro organizacijio.  
 

- 28 in 29.06.2019 je bil »Nogometni turnir», ki ga je organiziralo Društvo Slano blato. 
Predsednik meni, da je bil dogodek uspešen in dobro organiziran. KS je pri dogodku tudi 
sodelovala in dala na razpolago  vse kar so za organizacijo potrebovali.  
 

- Poljska pot pri  Komparih je dokončana. Malo težav je bilo tudi na osebni ravni me 
predsednikom Angelom Vidmarjem in Antonom Komparo. 

DVORANA :  
- Med 15. in 20. julijem  je bila postavljena  Plezalna stena. Strošek je bil 18.500 € 
- Zamenjava reflektorjev  je bilo opravljena v začetku julija. Strošek je bil 10.000 € 
- Iz sredstev za vzdrževanja so bile prepleskane garderobe, spodnji hodnik,  niše pod   

balkonom in del stene  pri plezalni steni, položena nova zaščitna guma pri vhodu v 
telovadnico.  

- Zaradi plezalne stene je bilo potrebno opraviti še naslednja dela: letveniki, luč, luč na severni 
fasadi in zaščitna  mreža.  

  Za vsa zgoraj našteta dela je bilo treba iz proračuna KS plačati 2.500€  
 

- ODPRTJE PLEZALNE STENE  je potekala v okviru zabavne prireditve Noč pod Čavnom, ki jo je 
organiziralo Društvo Slano blato. Predsednik se je zahvalil vsem, ki so organizirali in 
soustvarjali prireditev pri odprtju plezalne stene.   

- OBVOZNICA na  Grajšku -  sestanek na DRSI je prestavljen in bo ponovno sklican po sprejetju 
državnega proračuna. Miran in Nada nista za rešitev 3, temveč za rešitev 1. Zdenko Bolko pravi, 
da se bo zadeva bistveno podražila. Glede obvoznice bomo še enkrat razmislili.  
 

- Projekti za  kolesarsko stezo in pešpot proti Ajdovščini so na DRSI, ki bo s projektom  
kandidirala  za evropska sredstva.  

- Peč v kurilnici je očiščena  in pripravljena za novo kurilno sezono.  
 

- V četrtek, 12.09. pridejo iz DRSI in predstavniki občine Ajdovščina k Miranu Krapežu, da bi se 
dogovorili za umik garaže. 

 
- Na Brodu ob cesti, pri hiši Marija Čoha je prišlo do poškodbe zidu in sedaj so ga morali sanirati. 

 
O Lokavcu se je tako in drugače čez poletje veliko slišalo in tudi videlo. Predsednik, svetnice in 
svetniki smo zadovoljni,  da je temu tako. 

 
Sklep: Vsa navedena dela in realizacijo so svetnice in svetniki soglasno sprejeli. 
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K 3. točki - Načrtovane aktivnosti 
 
Mirana je zanimala cena uporabe  dvorane. Predsednik je predstavil cenik. Za 3 dni (vikend)je najem 
200€.  Postavitev dvorane mora nadzorovati oseba, ki to obvlada. Koristnikom lahko uredijo dvorano 
člani  Društva Slano Blato, za kar Društvo zaračuna 150€. Naša dvorana ima najnižjo ceno v občini. 
 
Interes za dvorano je velik. 
Urnik dvorane je priloga k temu zapisniku. 
Občina želi, da z vsemi uporabniki sklenemo določene dogovore o uporabi telovadnice.  
Glede na vse stroške smo se dogovarjali kolikšna naj bi bila ura uporabe plezalne stene. Katja je 
predlagala, da bi bila cena za eno osebo 2,5€ na uro. Boji se, da posamezniki ne bi želeli prihajati, ker 
bo cena previsoka. Navedena cena se je zdela ostalim svetnikom prenizka, ker so stroški vzdrževanja 
visoki. Tako smo se odločili, da vsak, ki plezalno steno koristi oz. uporablja, to dela na lastno 
odgovornost. Cena uporabe je naslednja: v terminih, ko je velik interes je cena 15€ ne uro, ko pa ni 
interesa oz. je zasedenost manjša pa 11€ na uro.  V tej uri lahko uporablja plezalno steno več oseb 
hkrati. 
Potrebno bo napisati kdaj je manjši interes. 
 

- Nogometašice bodo začele uporabljati prostore v dvorani v novembru 2019 ali še kasneje, če 
bo vreme ugodno in bodo svoje ure razporedili takrat, ko bo to mogoče. 

- Alpinistični odsek v Ajdovščini želi uporabljati plezalno stezo in želijo organizirati tudi krožke in 
tečaje. 

- Vrtec tudi pride v dvorano, vendar le takrat, ko je dvorana prosta. S šolo pa so določeni 
urniki. 

 
- Pogajanja o kupnini  z lastniki  Krtove hiše (Rustja) se nadaljujejo in pričakujemo, da bodo  

pogajalci prišli skupaj s ceno. Pogaja pa se občinska uprava (župan, direktorica). 

- Letos moramo postaviti dva pitnika, za kar imamo namenjena sredstva v vrednosti 2.500 €. 
Predračun komunalnega podjetja je bil 5.000€, kar pomeni, da bi lahko postavili samo en 
pitnik. Predsednik je predlagal Društvu Slano blato, da navedena dela prevzamejo njihovi člani. 
Postavili ne bomo klasične pitnike, temveč pitnik z navadno pipo. Originalne pipe za pitnik so 
zelo drage, se tudi mehanizem kvari, zato so tudi na Komunalnem podjetju predlagali navadne 
pipe. Tudi če kdo pozabi zapreti pipo, je strošek manjši kot vzdrževanje originalnih pip za 
pitnike. Pitnika morata biti narejeno tako, da se vodo lahko spusti, da ne bo prišlo do zmrzali. 
En pitnik bi bil  pri igrišču, na robu parkirišča, za javno uporabo, druga pa bi bila na robu 
asfaltnega igrišča, da bi ga lahko uporabljali uporabniki maneže in sprehajalci in  vsi, ki pridejo 
na prireditve. 

 
- verjetno bo še ta mesec  postavljen merilnih hitrosti pri Batičevih, ki bo hitrost meril v smeri 

proti šoli. 
 

- Gospa Nada v Šegotih dovoli postavitev javne luči na fasado hiše  
 

- V zvezi z vodovodi nič novega. Zbrali so se nekateri krajani zaselka Brod, ki želijo še naprej  
vzdrževati zajetje, tudi zato, ker se nekateri krajani še ne morejo priključiti na javni vodovod 
in jim občina ne zagotavlja pitne vode.  Občina trdi, da je  priključke zgradila, zato noče več 
vlagati v vzdrževanje zajetja za zaselek Brod. Nekaj priključkov bo še zgrajenih, predvsem 
tistih pod Slokarji. Težava je še proti  Bavčarjevi fužini zaradi lastnikov. Nada pove, da je 
občina priključke zgradila letos, pitne vode pa ne zagotavlja že dve leti, nekaterim občanom 
pa je ta  ustavna pravica še vedno kratena. 
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- Tudi kanalizacija na Brodu še ni urejena. Z deli bodo začeli oktobra letos. 
 

- Na plazu Slano blato delajo in bodo delali še cca. dva meseca.   
 

- Komunala bi morala pripraviti operativni program glede vzdrževanja javnih poti. Izgleda da 
stvar ne bo šla naprej, ker Komunala ni postorila kar bi morala. Edino kar je bilo  na javnih 
poteh narejenega, je bilo mulčenje, pa še to ne povsod.  

 
- Problem je pri Hrastih. Plan je, da se pot malo razširi in popravi. Investicija je od občine. 

 
- 5.10.2019 se predvideva prireditev ob 30. obletnici društva DOLI oz. 25. obletnica projekta 

Lokavec in čas. 
 

- 27.10.2019 bo v Dvorani Edmunda Čibeja  slavnostni koncert ob obletnici delovanja MPZ 
Srečka Kosovela.  

 
Sklep: načrtovane aktivnosti so člani sveta KS soglasno sprejeli 
 
 
K 4. točki – Razno 
 
Bojana: Petra ji je rekla, da je težko motivirati otroke, ker za vse nastope in sodelovanje v KS niso prav 
nič nagrajeni. Predlaga, da bi otroke peljala na izlet, KS pa bi prispevala za avtobus.  Katja je predlagala, 
da bi za avtobus lahko prispevali v sklopu krajevnega praznika. S predlogom se je svet KS strinjal. 
 
Miran je povedal, da je pri mrliški vežici makadam okrog  cementnega kroga. Ta makadam je velika 
ovira za ljudi, ki hodijo s pomagali ali so na vozičku, nenazadnje tudi za ženske, ki nosijo čevlje z visokimi 
petami. Makadam bi morali zamenjati z uporabnejšim tlakom.  Pove še, da nove stopnice nimajo vrat, 
tako se lahko psi kar sprehajajo po pokopališču.  
Predsednik je zagotovil, da bo na to problematiko opozoril vzdrževalca pokopališča. 
 
Bojana je predlagala, da bi na betonske bloke, ki so ob mrliški vežici namestili lesene deske, ali nekaj 
podobnega,  da bi ljudje pri pogrebih tam sedeli. Tudi s tem predlogom se je svet KS strinjal. 
 
Judita je povedala, da ob deževnih dneh v Brithu teče voda povsod, samo v jaške ne gre. Največji 
problem je pri Terezki, ker so jaški nepravilno narejeni. Krajani predlagajo, da jim na Komunali dajo 
rešetke za jaške, delo bodo opravili sami. 
 
Jože je predlagal, da se bankine na cesti, ki pelje proti Cesti uredi, ker je zelo prometna, saj gre tam 
vsaj 5 do 6 šleparjev na dan in postaja zelo nevarno. Od Tokaja do Ceste, bi jo bilo cesto nujno razširiti. 
Najmanj kar bi morali urediti  so bankine, ker ko se srečata dva avta, morata zapeljati na bankino. 
Bo predsednik stopil v kontakt s predsednikom KS Cesta in se bo poskušalo okrog tega nekaj urediti. 
 
Sklep: Svet KS Lokavec je sprejel krajšo obvoznico. 
 
Sestanek uradno zaključen ob 21.25 
 
 
Zapisala:         Predsednik sveta KS:  
Nada Blažko.               Angel Vidmar 
    
 


