KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
6. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v torek, 12.11.2019 ob 19.00 v prostorih sejne sobe v Dvorani
Edmunda Čibeja.
Prisotni:
Angel Vidmar, Bojana Pižent Kompara, Boris Kovač, Miran Lokar, Nada Blažko, Lokar Marjan, Judita
Troš, Nejc Pižent, Klavdija Mikuš, Katja Zagorc
Opravičeno odsotni: Zdenko Bolko, Bernarda Velikonja, Marko Blažko, Jože Černigoj
Povabljeni: Jurko Pergar, občinski svetnik, se je opravičil
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje
Aktivnosti v KS po zadnji seji - informacija
Mnenje k dispoziciji pozidave Mizinjska vas
Razno

K točki 1 - Pregled in potrditev zapisnika 5. 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.
Sklep: Dnevni red in Zapisnik sta soglasno sprejeta.
K točki 2 - Aktivnosti v KS po zadnji seji - informacija
Predsednik in svetniki se strinjamo, da se financira avtobus, za prevoz otrok, ki nastopajo na vseh
prireditvah, kjer je vključena tudi KS Lokavec. Bojana naj se o vsem potrebnem dogovori s Petro.
Poslovilni objekt – makadam in les na betonskih blokih – zadevo bomo poskušali urediti
Ob močnem deževju teče voda po poteh po Brithu, namesto da bi se odtekala v kanale – to se je že
delalo. Najprej so jaški ropotali, zdaj teče voda proč od jaškov. Vse kaže, da je pri Ježku jašek poln saj
iz njega raste trava. Očitno, je problem tu in najprej je treba pogledati je kaj je s tistim jaškom.
Jože je predlagal, da se sanira bankine proti Cesti. Angel je vprašal na svetu občine in so res takoj
ukrepali in delno sanirali bankine, vendar bolj na predelu ceste kot Lokavca. Proti Lokavcu pa bankin
praktično ni. Mogoče bi bilo bolje ob kraju ceste dati odtočne cevi in s tem razširiti cestišče. Boris Kovač
se s predlogom ne strinja, ker pri takšnem načinu prihaja do slabega odvodnjavanja.

Pod Miletičevimi je treba tudi asfaltirati križišče.
Na lokavških in tudi vseh občinskih cestah je veliko divjadi, kar predstavlja problem za varnost v
prometu. Angel pove, da so v Nemčiji testirali modre odsevnike, ki so postavljeni na obcestnih količkih.
Odsevniki delujejo tako, da v trenutku, ko jih obsvetijo žarometi, odbijajo svetlobo pravokotno na smer
vožnje in s tem ustvarijo navidezno svetlobno oviro, ki jo živali vidijo kot pregrado. Ko odsevniki niso
obsijani s svetlobo, so neaktivni in živali lahko takrat varno prečkajo cesto. V Prekmurju takšne
odsevnike že imajo in so z rezultati zelo zadovoljni. Poskušali bomo pridobiti takšne odsevnike tudi v
Lokavcu.
DRSI in država sta prevzela našo pešpot in kolesarsko pot iz Lokavca proti Ajdovščini. To pomeni, da
moramo počakati državni proračun, če bodo predvidena oz. zagotovljena zadostna sredstva, ki so
predpogoj da bodo za to investicijo pridobljena tudi evropska sredstva.
Za obvoznico na Grajšku je dogovor z DRSI, se bomo dogovarjali, ko bo sprejet državni proračun.
Sklep: Vsa navedena dela in realizacijo so svetnice in svetniki soglasno sprejeli.
K 3. točki - Mnenje k dispoziciji pozidave Mizinjska vas in parcele pod Zavrtanikom od Brankota
Lavrenčiča
Sprejmemo sklep, da se poda pozitivno mnenje.
Svetniki pripomnijo, da bi bilo potrebno določiti neko barvno lestvico, da ne bi bile hiše tako zelo
barvo izstopajoče.
Sklep: Poda se pozitivno mnenje
K 4. točki – Razno
22.11.2019 bo imel v Dvorani Edmunda Čibeja kolektor CPG zabavo in bo vzel celo dvorano v najem.
Cena 1000€. Ureja Društvo Slano blato.
01.12.2019 ob 17,00 je predvidena predstava »Bo moža zatajila«, v izvedbi Planinskih gospodinj. Svet
KS se obveže, da bo sodeloval pri postavitvi in pospravljanju dvorane.
Silvestrovanja v Dvorani Edmunda Čibeja ne bo, ker žal pride zelo malo Lokavčanov.
Božično-novoletno smreko se bo postavilo. Največ se bo angažiral Angel. Okrasitev z lučkami bo kot
vsako leto uredila Komunala.
V kurilnici, kjer je kanalizacijski jašek, tudi od OŠ Lokavec, je čez vikend pregorela črpalka in prišlo je do
izliva fekalij. Napako se je k sreči takoj opazilo, tako da je Komunala takoj pristopila k sanaciji in čiščenju,
kar pomeni, da je na ponedeljek že vse delovalo.
V proračunu imamo sredstva za izgradnjo dveh pitnikov. Sredstva je treba porabiti do konca leta.
Prepričani smo bili, da bodo delo prevzeli predstavniki društva Slano blato. Žal ni prišlo do realizacije,
tako je bila KS prisiljena naročilo oddati na Komunalno podjetje v Ajdovščini. Tako bo plačilo enega
pitnika izvedla KS, drugo plačilo pa gre iz občinskega proračuna.

V Društvu Slano blato so predlagali, da bi za dvorano postavili nadstrešek v izmeri cca 120m2. Ideja je
smotrna, vendar je najprej treba preučiti kakšna mora biti konstrukcija in kakšno in katero
dokumentacijo je potrebno urediti.
Kot vsako leto, bomo tudi letos vaščanom voščili za božične in novoletne praznike in jih morebiti
povabili na prižig lučk. Projekt bosta prevzeli Katja in Bojana.
Svet KS Lokavec bo zaključil svoje letno delovanje s sejo in večerjo v torek, 17.12.2019 ob 19.00 na
Turistični kmetiji Černigoj.
Plezalna stena sameva. Med tednom je v dvorani toliko dejavnosti, da dejavnosti na plezalni steni ne
morejo delovati.
Angel je predlagal, da bi odprli dvorano za aktivnosti okrog plezalne stene ob sobotah ali nedeljah
dopoldan, ko ni v dvorani drugih aktivnosti. Dokler te aktivnosti ne bi zaživele, bi bil najem dvorane
brezplačen. Najbolj aktivna naj bi bila Katja in Nejc. Vsi plezalci pa odo morali podpisati, da plezajo na
lastno odgovornost. Za otroke bodo morali podpisati starši.
Nastal je tudi problem glede upravljanja z dvorano. Mojca je dvorano čistila in vsak večer poskrbela,
da je v dvorani pogasila vse luči, pogledala, če je vse v redu in zaklenila. Sedaj pa ima zdravstvene
težave in bo odsotna najmanj en mesec.
Bojana je predlagala, da jo nadomesti Lea B. in svetniki smo se s predlogom strinjali.
Postavljen je tudi merilec hitrosti pri Volkovi hiši proti šoli. Sončno celico je plačala občina iz
postavke prometa. Beleženje je pokazalo, da 30% voznikov vozi prehitro.
Dvorano oddajamo. Dobimo 200 do 250€ na vikend.
Prireditev Lokavec in čas je bila izpeljana. Člani Društvo Doli so uredil razstavo.
Koncert Srečko Kosovel je bila 100% zasedenost – zelo lep dogodek.
Za Krtovo hišo so se po pet krogih pogajanj dogovorili za ceno, tako da je nepremičnina v postopku
nakupa. Računamo, da bodo v naslednjem letu v občinskem proračunu namenjena zadostna sredstva,
za urejanje šolskega okoliša.
Tudi Volkovo zemljišče je v kupnem postopku.
Katja je dobila v svojem nabiralniku pismo, ki so ji ga poslale »Žene skupine FTH vaj«, kjer piše, da so
ženske imele v telovadnici dve omari, kjer so hranile žoge. Omare so sedaj zaklenjene in jih ne morejo
več uporabljati. (Pismo je priloga k temu zapisniku)
Svetniki smo si šli ogledati skladiščne prostore in ugotovili, da je v teh prostorih zelo veliko opreme, ki
se jo v telovadnici rabi. Sedaj, ko imamo plezalno steno je potrebno skladiščiti še nove rekvizite, tako,
da je prostora premalo. Šola ima dve omari, kjer imajo spravljene svoje stvar. Nemogoče je zagotavljati
posameznim skupinam svoje prostore, zato bomo to pripombo preučili in se pogovorili z vodjo.
Predvidevamo, da je pismo napisala gospa Alenka Kompara, zato jo bo Katja poklicala in se bo
pogovorila o tej težavi.
Smatramo pa tudi, da ni v redu, da so stvari zaklenjene in da nima upravljalec možnost pregleda, tako
da se moramo tudi o tem problemu pogovoriti s koristniki prostorov.
Boris Kovač je povedal da je v potoku Jovšek zadnje mesece zelo malo vode, poleti da pa sploh ni bilo
tekoče vode, temveč samo luže. Zanimalo ga je, če so pri sanaciji plazu Slano blato mogoče speljali
vodo drugam. Bojana je povedala, da se je drastično zmanjšal tudi vodostaj pri Otonu Marc. Nejc je
povedal, da se je tudi potok Bratovšnik zmanjšal. Izgleda, da tudi Lokavšček.
Boris Kovač prosi, da bi se glede tega pozanimali.

Sklep: Svet KS Lokavec je vse zgoraj navedeno soglasno sprejel.
Seja zaključena ob 21.20

Zapisala:
Nada Blažko

Predsednik sveta KS:
Angel Vidmar

