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Z A P I S N I K 
 
7. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v torek, 17.12.2019 ob 18.30 na kmetiji Černigoj v Lokavcu. 
 
Prisotni: 
Angel Vidmar, Bojana Pižent Kompara, Boris Kovač, Miran Lokar, Nada Blažko, Lokar Marjan, Judita 
Troš, Klavdija Mikuš, Katja Zagorc, Zdenko Bolko, Marko Blažko, Jože Černigoj 
 
Opravičeno odsotni:  Nejc Pižent, Bernarda Velikonja 
 
Povabljeni: Jurko Pergar, občinski svetnik, se seje ni udeležil 
 
Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje  
2. Aktivnosti v KS po zadnji seji - informacija  
3. Razno  
 
K točki 1 - Pregled in potrditev zapisnika 6. 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. 
 
22.11.2019 je Kolektor zaradi tragičnega dogodka v podjetju, odpovedal zabavo v dvorani. 
 
Pripombe so bile na barvno kombinacijo novoletne razsvetljave. O barvah se bomo pogovarjali pred 
naslednjimi prazniki. 
 
Ker je prišlo do izliva fekalnih vod v kurilnici dvorane, je prišel račun v vrednosti 570€ za črpanje, KSD 
pa je poslala še en račun v vrednosti 500€ za previjanje črpalke.  Pred izgradnjo kurilnice, so bili ti jaški 
zunaj objekta, kar bi pomenilo, da bi bil ta strošek, strošek KSD. Ker pa je sedaj situacija drugačna, se 
bo predsednik konzultiral, če je ta strošek  res stvar KS. 
 
Pitniki še niso postavljeni, ker je slabo vreme. Vse se dela v smeri, da bi bili pitniki postavljeni še v letu 
2019. 
 
Na pismo, ki smo ga dobili od FTH, nismo še pisno odgovorili, zato se je ena  predstavnica pritožila. 
 
 
Sklep: Dnevni red in Zapisnik sta soglasno sprejeta. 
 
 



K točki 2 -  Aktivnosti v KS po zadnji seji - informacija 

Glede odpiranja, zapiranje in čiščenje telovadnice smo dobili zamenjavo. Pristopila je Lea Bolko in njeno 
delo je bilo pohvaljeno. Za naprej pa kaže, da bo Mojca še kar nekaj časa v bolniškem staležu. 
 
Bojana je sestavila voščilnico za krajane Lokavca z obvestilom o novoletnih dogodkih. 
 
V novoletne lučke, ki so bile postavljene na dvorani, je udarila strela. Ker so pregorele, jih je bilo treba 
zamenjati. Vse kaže, da bo strošek povrnila zavarovalnica. 
 
Prireditev ob prižigu lučk je bila zelo lepo pripravljena in tudi udeležba je bila kar zadovoljiva. Prireditev 
je pohvalil tudi župnik, vendar je pripomnil, da ni bilo lepo, ker novoletne jelke ni pokropil. 
 
Intervencije: 
Mirko Brus – Loretovše je poklical gasilce, ker se je posipala zemlja v strugo Jovška. Zaradi tega, da ima 
tudi on vlago v kuhinji. Do struge je težko priti, zato bo treba obvestiti Hidrotehnik, da to strugo sanira. 
 
V Brithu sta dve stavbi, ki se rušita. Na eni je napušč strehe podprt z leseno punto, druga stavba se 
dobesedno sesuva. Mimo teh dveh stavb gre vsak dan med 10 in 20 otrok, ko gredo iz šole, tu se 
zadržujejo tudi drugi prebivalci, vozijo tudi avtomobili. Stavbi ogrožata življenje ljudi, saj se lahko 
kadarkoli podreta. Svetnice in svetniki se dogovorimo, da se napiše dopis na občino, na gradbeno 
inšpekcijo, da si stavbi ogleda in lastnikom odredi rušenje ali popravilo oz. naj stroka odredi tako, da 
ne bosta stavbi nevarni za ljudi. 
 
Občinski proračun je sprejet in planirana sredstva, ki so bila namenjena za KS Lokavec so zagotovljena. 
 
Na Grajšku je treba napraviti pločnik pri spomeniku ob cipresah. 
 
S pločnikom je treba nadaljevati tudi pri šoli – t.j. nasproti Lulika. 
 
Krtova hiša bo kupljena. Planirana so še sredstva v višini *10.000€ za ureditev šolskega okoliša, ki se 
bo razširil proti Krtovi hiši. 
 
Obvoznica ostaja v državnem proračunu in dela so predvidena za leto 2022. 
 
Cesta, pločnik in kolesarska steza Ajdovščina – Lokavec je trenutno v rokah države in Evrope. Občina 
ima že rezervirana sredstva za projektno dokumentacijo. 
 
Občina pripravlja spremembo odloka za nadomestilo o stavbnem zemljišču. Še vedno obstajajo štiri 
območja. Lokavec je tretje območje, tako kot je že bilo. To pomeni, da bo strošek za nadomestilo za  
stavbno zemljišče enak lanskemu. 
 
Za nepozidana stavbna zemljišča se bo strošek povečal za cca 200%. Zahteva predsednika KS Lokavec 
je, da če se davek toliko poveča, je potrebno pridobljena sredstva investirati v infrastrukturo in ne v 
nova zaposlovanja na občini. 
 
Predvideva se tudi obnova cest na Vodice in v Lokavec. 
 
Glede na dopis in zahtevo skupine FTH, jim KS dolguje 100€. Predsednik predlaga, da se skupini oprosti 
plačilo uporabe telovadnice za deset srečanj, kar pomeni 110€. Svetnice in svetniki se s predlogom 
strinjajo. 
 



Plezalna stena še vedno miruje. Za plezanje se je zanimal inštruktor plezanja g. Šeliga Gregor iz Manč. 
Telovadnica je sedaj prosta ob petkih od 20 ure naprej in v četrtkih je največ prostega termina do 17 
ure. Katja se z lokavškimi otroki dogovarja za učenje plezanja in le ti si želijo vaditi ob sobotah dopoldan. 
Vsako drugo soboto ima Bojan igralne urice od 9.30 do 10.30. Torej je še nekaj prostega termina, če 
bo dovolj volje. 
 
18.01.2020 bo v dvorani prireditev »Glasbeni zadetek«. 
 
Sklep: Vsa navedena dela in realizacijo so svetnice in svetniki soglasno sprejeli. 
 
 
K 3. točki - Razno 
 
Klavdija pove, da je pri Komparih velik problem s kanalizacijo. Zaradi nesoglasja s krajanko v Brajdi, so 
se vsa dela zaustavila. 
 
Zaradi kanalizacije je problem je tudi v Gorenjah. Kjer je predvidena trasa za kanalizacijo, ne morejo 
pridobiti gradbenega dovoljenja, ker je lastnik ene parcele v Ameriki in ga ne morejo dobiti, da bi dal 
soglasje. 
 
Aktivnosti okrog parkirišča ob pokopališču so se zaustavila in celo obstala, ker  z lastnikom parcele pod 
pokopališčem ne dosežejo sporazuma o prodajni ceni. 
Boris predlaga, da bi zaradi parkirišča govorili še z Bogomirjem Furlan, če bi bil on pripravljen prodati 
del njegove parcele pri transformatorju. 
 
2021 se predvideva gradnja žarnega zidu. 
  
Sklep: Svet KS Lokavec je vse zgoraj navedeno soglasno sprejel. 
 
 
Uradni del seje je bil zaključen ob 20.00 
 
Zapisala:                                                                                                                                           
Nada Blažko  
                                                                                                                          Sejo vodil: 
                                                                     Angel Vidmar  
  
 


