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PRIORITETA KRATEK OPIS INVESTICIJE 
OCENJENA 
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PREDLOG KS 
LETO IZVEDBE  

 
SPLOŠNO  
   

I 
in 

III 

Izgradnja  štiri oddelčnega vrtca v Lokavcu ob šoli.  
V podružnični šoli Danila Lokarja v Lokavcu  je pet oddelkov osnovnošolcev. Prvi razred je samostojen oddelek 
Ostali razredi pa so kombinacija drugi in tretji ter četrti in peti razred kombinirana. V šoli  ima tudi  mešan oddelek   
vrtca. Vas Lokavec se zelo hitro širi, predvsem vse v vas priseljujejo mlade družine. Gradijo se nove individualne  
stanovanjske hiše, kar nekaj pa je tudi  pozidav v strnjenih naseljih.  
Vsako leto se  vasi rodi približno 20 otrok, kar je za  samostojen oddelek vrtca  ali šole. V neposredni bližini  
obstoječe stavbe šole je  stara stavba Lokavec 127 s precej velikim zemljiščem, na mestu katere bi bilo gotovo   
mogoče umestiti tudi vrtec.  

  
 
 
600.000 € 

 
2019 odkup 
zemljišča in 
stare hiše, leta 
2021  gradnja 
vrtca 

 
IV 

Izgradnja žarnega zidu na pokopališču 
Ob izgradnji  poslovilnega objekta na pokopališču je bila predvidena  tudi postavitev žarnega zidu. Na pokopališču  
tako pokope z žaro opravljajo  v obstoječe  grobove. Še vedno je sicer nekaj prostora  na pokopališču, vendar se 
nam zdi nesmiselno  za žarne pokope uporabljati prostor, ki je  urejen za družinske grobove, saj bo tako prostora  
kmalu primanjkovalo. Možnost postavitve žarnega zidu z okoli 50 žarnimi nišami obstaja, saj je bil prostor ob 
gradnji poslovilnega objekta  za ta namen predviden.  

 
 
 
      30.000 

 
 
         
          2022 

 
IV 

Izgradnjo parkirišča pri pokopališču 
Nadaljevati je potrebno s pogovori za pridobitev ustreznega zemljišča za izgradnjo parkirišča pri pokopališču. 
Parkirišče  s približno 20 parkirnimi mesti  bo namenjeno predvsem svojcem pokojnih ob pogrebih. Z izgradnjo  
parkirišča in ob njem ekološkega otoka bi razbremenili in ozko pot skozi zaselek Brith in omogočili lažji dostop  do 
ekološkega otoka, namenjenega samo za pokopališče.   

 
 

100.000 

 
 

2022 

 
I 

Odstranitev  podrtih objektov, ki stojijo ob javnih poteh in predstavljajo nevarnost. 
Predvsem v zaselku  Bitovi (ob Batičevi hiši), kje je urejen tudi muzej  so razpadajoče stanovanjska in gospodarska 
poslopja- Lokavec 65 in 66.  Ta predstavljajo nevarnost  saj so neposredno ob cesti, ki jo uporabljajo  tako 
domačini, obiskovalci Batičeve hiše kakor tudi otroci, ki peš hodijo iz šole proti zaselku Kompari. Na podlagi  
predpisov je potrebno zagotoviti, da lastnik objekte odstrani. 

 
Odstranitev 
na stroške 

lastnika 

 
 

2019 



 
II 

Zemljišče ob dvorani 
Ob dvorani Edmunda Čibeja je bilo odkupljeno zemljišče, ki ga je potrebno urediti in utrditi tako, da bo lahko 
služilo kot  parkirišče za  različna vozila. Na zemljišču je potrebno postaviti potrebno infrastrukturo za  parkiranje 
in  možnost  priključitve  avtodomov. 

15.000 

 
 

2020 
 

 VODOVOD, KANALIZACIJA , ODVODNJAVANJE  
 

 

 

II 
Kanalizacija za zaselek Kuši. 
V zaselku Kuši  ni zgrajena kanalizacija.  Zaradi zapletov z lastništvom ob gradnji  kanalizacijskega omrežja v 
zaselku Brith, kanalizacijsko omrežje za zaselek Kuši ni bilo zgrajeno. V zaselku je 7 stanovanjskih hiš, od številke 
Lokavec 41 do 45  

 

 
2020 

 
III 

V Brithu  urediti  težave z  meteorno vodo. 
V delu tega zaselka ima predvsem ena stanovanjska hiša težave z meteorno padavinsko vodo. Vodo, ki se ob 
močnejšem deževju zbira na asfaltiranih površinah zaradi neustreznega naklona vozišča in slabo narejenega 
odvodnega kanala vdira v stanovanjsko hišo Lokavec 11 a.  
 

5.000 

 
2021 

 
III 

Sprememba terminskega plana izgradnje  vodovoda in kanalizacije  pri Komparih 
Občina Ajdovščina ima v planu, da od leta 2026 začne z izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja pri 
Komparih. Situacija v tem zaselku je katastrofalna, saj zgradbe po večini nimajo greznic in vse odplake gredo 
direktno v potok Jovšek, kar je nevarno tudi za zdravje ljudi. KS mora vztrajati in zahtevati, da je treba z izgradnjo 
kanalizacijskega  in  vodnega omrežja ter optike pričeti takoj in mora biti zaključena najkasneje do leta 2026. 
 

 

 
2021 

 

 JAVNA RAZSVETLJAVA  
  

 
     I 

Javna razsvetljava od Dvorane do  odcepa za Paljke. 
Ob državni cesti med dvorano Edmunda Čibeja  proti Predmeji do odcepa lokalne ceste za Paljke ni javne 
razsvetljave. Na tem delu ceste je veliko sprehajalcev, ki se sprehajajo tudi ponoči. Cesta  med Grajškom in  
dvorano Edmunda Čibeja je osvetljena, prav tako javna pot proti zaselku Paljki. Vozniki tako iz osvetljenega dela  
vozišča vozijo zapeljejo na neosvetljen del, kar je lahko nevarno saj lahko pešce spregledajo. Postaviti je potrebno 
štiri javne luči. Del te ceste se bo v naslednjem obdobju prenavljal zato je ob tem potrebno urediti tudi osvetlitev.  

5.000 

 
 

2019 

     I Luči  javne razsvetljave  na Brdu med Bavčarjevimi in Lokovškom 
Tri  javni luči je potrebno prav tako zaradi  varnosti peščev postaviti ob državni cesti  od mostu čez Lokavšček od 
hiše Lokavec 151 proti Ajdovščini do Bavčarja- Lokavec 155 . Na tem delu se bo vozišče  državne ceste prenavljalo, 
zato je  potrebno ob tej prenovi urediti tudi  osvetlitev ceste.  

3.000 

 
2019 



III 
Luči javne razsvetljave proti Šegotom 
Na stanovanjski hiši Lokavec 12 b je potrebno namestiti javno luč.  
 

500 2021 

II 
Luči ob lokalni cesti od Jevščka  proti Lovretovšu 
Med stanovanjsko hišo Lokavec 77 e in stanovanjsko hišo 60 c, ki stojita ob lokalni csti Lokavec Cesta je potrebno 
postaviti tri javne luči. Samo ta del ceste je namreč neosvetljen, kar predstavlja še dodatno nevarnost za pešce.   

2.000 2020 

I 

Luči javne razsvetljave Vas – Kaluše  
Med stanovanjsko hišo Lokavec 124 a in stanovanjsko hišo Lokavec 129 a je potrebno ob javni poti, ki jo uporablja 
veliko sprehajalcev na obstoječe električne drogove, ki stojijo ob vozišču in imajo ustrezno eklektično  napeljavo 
tudi za javne luči vozišču namestiti štiri javne luči. 
 

1.500 2019 

I 

Luč javne razsvetljave pri Repkovih na Komparski poti  
Komparska pot med stanovanjsko hišo Lokavec 46 in stanovansko hišo Lokavec 1h je povsem neosvetljena. Od  
stanovanjske hiše Lokavec 46 a, kjer se nahaja kmečki turizem in kamp  proti ekološkemu otoku, bi bilo zaradi 
večjega števila obiskovalcev-turistov  potrebno postaviti tri javne lući.  
 

1.500 2019 

 EKOLOŠKI OTOKI  
 

 

I 

Ekološki otok na Brodu. 
Ekološki otok na Brodu ni urejen. Uporabljajo pa ga tako prebivalci zaselka Brod kakor tudi drugi, ki se vračajo  iz 
Gore, tu je tudi gostinski lokal. Prav zaradi tega bi bilo potrebno  urediti ekološki otok  na parceli 1589/6  k.o. 
Lokavec . To je neposredno za avtobusno čakalnico na Brodu. V ta namen je potrebno odkupiti  zemljišče. Na 
lokaciji kjer so sedaj postavljeni kontejnerji za smeti pa je potrebno  omogočiti možnost za  obračanje šolskega 
avtobusa.  
 

25.000 2019 

II 
Ekološki otok Vas 
Ekološki otok vas  ograditi proti cesti z gabioni. 
 

1.500 2020 

I 
Ekološki otok  v Gorenjah. 
Za potrebe prebivalcev zaselka Gorenje je že postavljen manjši ekološki otok. Potrebo je  ga je primerno urediti in 
sanirati, predvsem temeljno ploščo kjer stojijo kontejnerji.  
 

2.000 2019 



 PLOČNIKI IN CESTE 
  

II  

in  
III 

Površina za pešce in kolesarje Ajdovščina –Lokavec. 
Že kar nekaj let si prizadevamo za izgradijo  kolesarske in peš poti med Lokavcem in Ajdovščino. Sanacija plazu 
Slano blato je praktično končana, saj je tako razumeti tudi odločitev o zmanjšanju vplivnega območja. Državna 
cesta je bila prav zaradi sanacije plazu močno poškodovana in je nujno potrebna obnove. V sklopu te obnove in 
razširitve, ki je bila ob sanaciji plazu dogovorjena je potrebno zgraditi pločnik in kolesarsko pot. Zaradi vse večjega 
prometa na tej cesti je  to nujno narediti čim prej, saj so ogroženi pešci, tekači in sprehajalci, ki jih je na tem 
odseku ceste vse več.  
 

600.000 2020- 2021 

II 

Cesta Vas – Kaluši 
V letu 2016 in 2017 je bil razširjen del ceste od stanovanjske hiše Lokavec 124 proti stanovanjski hiši Lokavec 129 
a. Zgrajen je bil podporni zid. Glede na to, da je tudi v nadaljevanju  cesta ozka je potrebno vozišče  razširiti v 
dolžini še okoli 100 metrov  z dograditvijo podpornega zidu in  asfaltiranjem  vozišča. Na tem delu je predvidena 
tudi gradnja sedmih individualnih hiš, zato je  razširitev  tudi utemeljena.  
 

50.000 2020 

II 

Javna pot med Kompari in Bitovi 
Nujno je potrebno opraviti temeljito sanacijo javne poti 501801med Bitovi Lokavec 60 in Kompari Lokavec 78. 
Javna pot je sicer asfaltirana vendar zaradi zamakanja talne vode vedno ožja in že težko prevozna za osebna 
vozila. To javno pot uporabljajo domačini, predvsem pa učenci, ki  hodijo peš iz zaselka Kompari do šolskega 
avtobusa k podružnični osnovni šoli. Potrebno je očistiti cesto in urediti odvodnjavanje. Prav zaradi  neurejenega 
odvodnjavanja  vozišča  imajo težave nekateri tamkajšnji stanovalci.   
 

100.000 2020 

III 

Pločnik ob šoli  
Izgradnjo pločnika ob šoli smo načrtovali  že v prejšnjem mandatnem obdobju.  Za izgradnjo so  uspeli odkupiti 
zemljišče, tako da ni ovir za izgradnjo. Prav ta del  manjkajočega pločnika ob šoli predstavlja veliko nevarnost na  
otoke, ki  ob podružnični osnovni šoli čakajo  šolski avtobus ob odhodu  in prihodu iz šole v Ajdovščini.  
 

50.000 2021 

I 

Javna pot do ekološkega otoka pri Komparih  
Že dalj časa se sprejemamo pritožbe zaradi  težko prevozne  javne poti 501811 proti ekološkemu otoku pri 
Komparih. Težave se rešujejo že 20 let. Predlagamo, da se nemudoma opravi izmera  in uredi parcelne meje. 
Javna pot, ki je bila asfaltirana  s finančnimi sredstvi krajanov je tudi zaradi vožnje  tovornjakov KSD do ekološkega 
otok poškodovana.   

30.000 2019 



IV 

Javna pot proti Kovačem 
Za javno pot številka 501891  proti zaselku Kovači  je potrebno nujno opraviti potrebno izmero, saj  se stanje v 
naravi in v katastru zelo razlikuje. Vozišče javne poti je zelo ozko in na nekaterih mestih tudi močno poškodovano. 
Zaradi možnosti izogibanja je potrebno na nekaterih mestih  vozišče razširiti in  celotno vozišče na najbolj 
poškodovanih mestih tudi obnoviti.  
 

80.000 2022 

IV 

Parkirišče pod zaselkom Gorenje 
Gorenje so zelo strnjen zaselke, tako, da praktično ni mogoče parkirati v zaselku samem. Ob  lokalni cesti pod 
zaselkom pa je možnost urediti parkirišče za nekaj vozil, ki bi ga lahko koristili tako  prebivalci zaselka njihovi 
obiskovalci  pa tudi tisti, ki se odpravljajo  na pohodne poti proti Gori. V ta namen bi morali za  prkirišče do 10 
vozil odkupiti ustrezno zemljišče in urediti parkirišče v makadamski izvedbi. 
 

50.000 2022 

I 
Lokalna cesta v zaselku Gorenje  
V zaselku Gorenje na lokalni cesti 001211 v bližini stanovanjske hiše Lokavec 2014 je potrebno zaradi 
odvodnjavanja  v vozišče vgraditi  rešetko, saj je sedanje odvodnjavanje, ki je  izvedeno s asfaltnim kanalom 
grbino ki ni niti označena   nevarno za  vožnjo. 

1.500 2019 

I 
Komparska pot 
Na Komparski poti ob javni poti 501841 na javnem dobrem rastejo tri večja drevesa topola. Drevesa so neverna za 
udeležence v prometu, prav tako korenine dreves  uničujejo asfaltno prevleko vozišča, zato jih je potrebno 
odstraniti.   

500 2019 

I 
Prometni znak »slepa ulica«. 
Vozniki, ki  zaselka Brith ne poznano  pogosto zaidejo v slepo ozko ulico pri hiši 34a   med stanovanjskimi hišami in 
imajo nato  težave. Zaradi tega je potrebno  postaviti prometni znak.  

500 2019 

I Ogledalo in prometni znak cona 30. 
Na Brodu pri hiši št. 151 zaradi večje varnosti v prometu postaviti ogledalo in prometni znak  

500 2019 

I 

Merilec hitrosti pri šoli  
Iz smeri Predmeje proti Ajdovščini  pred šolo je potrebno postaviti  merilec hitrosti, ki bo  voznike opozarjal  na 
njihovo hitrost. Ob šoli je namreč prehod za pešce, ki  je bil  včasih označen z »bičem«. Prav tako otroci prečkajo 
vozišče državne ceste za odhod v telovadnico, na tem mestu pa tudi  vstopajo in izstopajo iz šolskega avtobusa, 
zato bi  dodatno opozorilo na njihovo morebitno preveliko hitro dodatno povečalo varnost. 
 
  

1.000 2019 



Plan investicij v Krajevni skupnosti Lokavec je obravnaval in potrdil svet krajevne skupnosti  na 3. redni seji dne 26.2.2019. 
Angel Vidmar 

        Predsednik sveta KS l.r.  

 ŠPORTNI OBJEKTI  
  

I 

Travnato nogometno igrišče  
Po zmanjšanju vplivnega območja plazu Slano blato bi bilo potrebno travnato igrišče legalizirati kot športno 
infrastrukturo v lasti  občine. Igrišče, ki je bilo urejeno s prostovoljnim delom pred  leti, zadostuje za   vadbo in 
tudi tekmovanja nižjega ranga. Igrišče  vzdržuje krajevna skupnost in ga uporabljajo predvsem  za vadbo ženskega 
nogometa.  

10.000 2019 

II 
Otroška igrala  
Pri otroških igralih je potrebno   urediti drenažo, da bo talna voda hitreje odtekala. Igrala ki jih uporabljajo tako 
krajani kot tudi vrtec in šola so ob dežju okoli dva dni zaradi razmočenega terena  praktično neuporabna. V 
manjšo sanacijo bi bilo potrebno to pomanjkljivost, ki se je pokazala odpraviti.  

3.000 2020 

I 
Razsvetljava v dvorani  
V Dvorani Edmunda Čibeja je potrebno zamenjati reflektorje za reflektorje z LED svetlobo. Stropni reflektorji so 
zastareli in zelo potratni. Problem je  tudi v tem, da  se je zmanjšala njihova svetilnost, pogoste pa so tudi okvare. 
Z zamenjavo bi zmanjšali porabo elektrine in stroške za popravilo, ki so zaradi  zahtevnosti popravil visoki. 

10.000 2019 

I 
Pitnik za vodo  
Na vogalu parkirišča postaviti pitnik za potrebe športnikov in morebiti kamperjev. 
 

1.000 2019 

I 
Pitnik za vodo  
Društvo Slano blato je pod asfaltnim igriščem postavilo zunanji fitnes. Poleg  bi bilo potrebno postaviti pitnik, ki bi 
bil namenjen sprehajalcem, tekačem… 
 

1.500 2019 

 POLJSKE POTI    

II 
Pot  pod Gorenjami (v Brajdo) 
V preteklih letih je bil urejen del poti poljske poti pod Gorenjami. Dela je potrebno dokončati z navezavo na sam 
zaselek Gorenje. Urejena pot bo služila tako v kmetijske namene kakor tudi sprehajalcem in tekačem.  

10.000 2020 

I 
Kmetijska poljska pot 
Dokončati  poljsko pod  nad Kompari (Belčevše- Kodelovše). V letu 2017 je bilo obnovljeno del poti med 
Stomažem in Belčevšem, obnovo je potrebno dokončati  z navezavo do zaselka Kodelovše.  

15.000 2019 


