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Z A P I S N I K 
 
8. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v torek, 11.02.2020 ob 19.30  Dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu. 
 
Prisotni: 
Angel Vidmar, Bojana Pižent Kompara, Boris Kovač, Miran Lokar, Nada Blažko, Judita Trošt, Jože 
Černigoj, Lokar Marjan, Marko Blažko, Nejc Pižent, Katja Zagorc, Klavdija Mikuš 
 
Opravičeno odsotni:  Zdenko Bolko, Bernarda Velikonja 
 
Povabljeni: Jurko Pergar, občinski svetnik, se seje ni udeležil 
 
 
Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje 
2. Aktivnosti v KS po zadnji seji – informacija 
3. Obravnava predlogov za priznanja Edmunda Čibeja 
4. Informacija o pripravah na osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku 
5. Razno 

 

K točki 1 - Pregled in potrditev zapisnika 7. 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 
 
Zaradi ureditve struge potoka Jovšek so se srečali Jože, predsednikom KS in predstavniki občine. 
Hidrotehnik je pripravljen narediti zid do določene višine.  Občina se je povezala z lastnikom Likar 
Matejem, ki je lastnik parcele ob potoku, da bodo pridobili dovoljenje za vstop v strugo potoka z 
mehanizacijo. G. Godejša pa si bo moral povišati zid sam, če želi imeti utrjeno dvorišče. 
    
Predsednik je poslal pismo društvu DOLI in Slano Blato, da povedo kdaj bodo rabili prostore v dvorani. 
Društvo Slano Blato je na dopis odgovorilo in napovedali so šest dogodkov, društvo DOLI ni odgovorilo.  
Tudi Miran bi moral povedati, če bo organiziral prireditev »Tekmovanje v diatonični harmoniki«. 
 



V dvorani je bila 08.01.2020 prireditev »Glasbeni zadetek«. Bojana se je  zahvalila v imenu nogometašic  
vsem članom sveta KS, ki so prišli pomagati pri urejanju dvorane. 
 
Opravljena je bila tudi inventura v Dvorani Edmunda Čibeja. 
 
Sklep: Vsa navedena dela in realizacijo so svetnice in svetniki soglasno sprejeli.  
 
 
K točki 3 Obravnava predlogov za priznanja Edmunda Čibeja 
 
Za priznanje je prišel samo en predlog in sicer, člani Društva DOLI so predlagali Borisa Blažka. 
Bojana pove, da tudi če ne bi prišla pobuda iz društva, smo se svetniki že lani pogovarjali, da bo 
priznanje za življenjsko delo letos dobil Boris Blažko.  
 
Nada je predlagala Nives Ferjančič, da  se ji podeli diplomo Edmunda Čibeja, ker že 18 let vodi pevski 
zbor v Domu starejših občanov v Ajdovščini in tudi v mladosti je bila zelo aktivna na področju kulture.  
Nada mora pripraviti vse potrebne podatke za priznanje oz. diplomo. 
 
Sklep: Oba predloga so svetnice in svetniki soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 4 - Informacija o pripravah na osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku 

 
Letos je 100 letnica, ko so napadli »Pihalno godbo Lokavec« in v tej smeri bo Bojana napisala 
scenarij. Bojana pove, da se je Angel že dogovoril s pihalnim orkestrom Burja, da bo nastopal 
na prireditvi. Malo bo igranega, malo glasbenega in malo filmskega dela. Boris Jež je zelo 
zaposlen, tako da ne more sodelovati. Prireditev bo vodila Katja Zagorc. Nekaj bo povedal tudi 
predsednik KS Angel. Na prireditev  bomo povabili tudi župana Beočanina. 
Prireditev bo 19. marca ob 19.00. 
 
Sklep: Svetnice in svetniki so zgoraj navedene predloge soglasno sprejeli. 
 

 
K točki 5 – Razno 
 
Občina prodaja gradbeno parcelo v Čoških borih in KS mora podati mnenje o ukinitvi javnega 
dobro. Problem je, da po tej parceli teče javna pot. Če hoče občina parcelo prodati, mora 
najprej ukiniti javno dobro. V tem delu parcele je tudi spomenik, ki so ga postavili krajani 
Čohov ob izgubi otrok po 2. svetovni vojni. Matjaž je dal na občino dopis, da bi se to obeležje 
zapisalo kot spominsko obeležje. Občina pa nima nobenega odloka in niti ne vodi obeležje v 
občini.  
Angel predlaga, da o tem danes ne bi govorili, ker imamo premalo podatkov. Tu sta dva 
problema:  

1. Lahko ogrozimo Jožeta Černigoja, da ne bo imel poti do svoje hiše, kar pomeni konflikt, 
ki ni v interesu KS. 

2. Novi lastnik bi morebiti to obeležje želel uničiti, kar tudi ni v interesu KS. 
Svet KS se odloči, da mnenja še ne bo podalo, ker je nujno pridobiti še dodatne informacije. 
 



Sklep: Svetnice in svetniki so soglasni, da je potrebno pridobiti dodatne informacije, preden 
se odgovori na ta dopis. 
 
Imenovanje poverjenika za civilno zaščito v KS Lokavec. 
Na občini želijo, da bi imela vsaka KS poverjenika za civilno zaščito, ki bi v slučaju potrebe 
pomagal ljudem. To naj bi bil človek, ki pozna ljudi, kraj in ima dobre organizacijske lastnosti.   
Angel je že govoril z Bojanom Pergarjem in Bojan je funkcijo pripravljen sprejeti. 
 
Sklep: Svet KS sprejme sklep, da se za poverjenika imenuje Bojana Pergarja, Lokavec 128 
 
Čiščenje v dvorani se še vedno opravlja preko ŠS. Mojca ima še vedno zdravstvene težave. Več 
podatkov bo naslednji teden. 
Lea to delo do sedaj opravlja korektno in dobro. 
 
Angel izrazi nezadovoljstvo, ker Primož Černigoj ne vidi kakšnega velikega dela okrog 
telovadnice. Ga je tudi poklical in prosil, da napiše poročilo o delu, ki ga je opravil vsak mesec.  
 
Krtave hiše še nismo kupili. Računa se, da bo plačilo sprovedeno naslednji teden. 
 
Predsednik je prejel dopis od Adrijane Furlan – pisala je o divjem odlagališču smeti in kurjenju 
le teh v bližini njene hiše. Pravi, da je ob kurjenju vse v dimu in ne morejo biti niti na dvorišču. 
Bojana je povedala, da je tudi v Gorenjah približno enaka zadeva. 
Angel predlaga, da bi na obeh mestih postavili tablo »Ne odlagaj odpadke« ali »Prepovedano 
odlaganje odpadkov«. 
 
Parkirna mesta ob dvorani uporabljajo tudi občani, ki ne obiščejo dvorane, zato je velikokrat 
primankljaj parkirnih mest. Svet KS se odloči, da se namesti tablo na kandelaber z napisom 
»Parkiranje dovoljeno za uporabnike dvorane Edmunda Čibeja«. 
 
Sklep: Članice in člani sveta KS se z obema predlogoma soglasno strinjajo 
 
Predvidene prireditve v Lokavcu so naslednje: 
22.02.2020 dopoldan bo Pustna povorka, ki jo organizira Društvo Slano blato  
04.04.2020 Nogometni turnir – dvorano bo najelo Društvo Soudan   
26.04.2020 Majski tek. 
24.04.2020 Razstava ročnih del 
16.05.2020 Otroške vabe  
21. ali 28.05.2020 ŽOGA BEND – organizator DSO Ajdovščina pod vodstvom fizioterapevtke 
Tanje. Predsednik predlaga, da odstopimo dvorano brezplačno in svetnice in svetniki predlog 
soglasno potrdimo. 
13.06.2020 Igre brez meja  
26.06 in 27.6.2020 Nogometni turnir  
29.08 in30.08.2020 Noč pod Čavnom  
 
Miran Lokar je na Primorskem valu predstavil svojo dejavnost – izdelava harmonik, kar je lepa 
reklama za Lokavec. 
 



V četrtek 13.2.2020 ob 16.00 bo v Dvorani Edmunda Čibeja sestanek z lastniki zemljišč, ki so 
ob cesti proti Ajdovščini. Predstavniki občine in predsednik KS bodo predstavili kolesarsko in 
pešpot iz Ajdovščine proti Lokavcu in tekla bo debata glede odkupa zemljišč. Lastnikov zemljišč 
je od 20 do 25. 
 
Predsednika Angela je klicala ga. Nada Kovač. Povedala je,  da se pripravlja gradnja nad 
Batičevo staro hišo in da se boji, da bo nastal velik problem zaradi poti.  Boris pove, da je 
navedena pot zelo ozka, da ni niti za traktor. Mejniki da so baje pod zemljo, kar pomeni, da se 
jih ne vidi. Predvideva, da bo tam apartmajsko naselje - objekt 16x8m. Z gradbeno 
mehanizacijo tam ni možno prehajati, ker je ozko in teren leze. Ko bo velika frekvenca vozil, 
bo znalo zelo hitro drseti. To ni kategorizirana pot. S stališča vzdrževanja bo 200 do 300m 
klanca. KS je to pot že morala sanirati in plačala 10.000, da ni zamakalo.  
Dejansko stanje je na terenu je očitno drugačno kot je na papirjih.Za komunikacijo bi bilo bolje, 
da si lastnik uredi pot po svoji parceli.  
 
Sklep: Svet KS je sklenil, da se je glede navedene situacije potrebno konzultirati in si zadevo 
ogledati na terenu.  
 
 
Spletna stran:  
Za tako veliko KS skupnost kot je Lokavec  in tudi tako aktivno, je katastrofa, da nima spletno 
stran, ki bi bila lahko krasna razglednica. Stran bi morala bi biti ažurna, s koledarjem prireditev, 
dejavnosti v dvorani, delo KS…… Na strani bi se lahko oglaševala in predstavljala lokavška 
podjetja in podjetniki, društva, turistične kmetije….. 
Stran je potrebno postaviti v najkrajšem času, za kar bo potrebno plačati med 500 do 600€  
Urejali bi jo sami. 
 
Sklep: Svet KS je predlog soglasno sprejel. 
 
 
Občanka sprašuje kdaj bo javna razsvetljava pri Komparih; bo še letos 2020 
Občan sprašuje kdaj bo dokončno asfaltiran Čoški klanec: Ko bo pravo vreme oz. zadovoljivo 
toplo, ker sicer se bo asfalt luščil. 
 
Sklep: Svet KS Lokavec je vse zgoraj navedeno soglasno sprejel. 
 
 
Seja zaključena ob 21.00 
 
 
 
 
Zapisala:      Sejo vodil:     Overila: 
Nada Blažko      Angel Vidmar     Katja Zagorc 
 
 
 
 


