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5270 Ajdovščina  

 
 
 

 
 
 

Z A P I S N I K 
 
9. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v torek, 09.06.2020 ob 20.00 v  Dvorani Edmunda Čibeja v 
Lokavcu. 
 
Prisotni: 
Angel Vidmar, Zdenko Bolko, Nada Blažko, Bernarda Velikonja, Miran Lokar, Boris Kovač, Katja 
Zagorc, Marko Blažko, Jože Černigoj, Lokar Marjan, Bojana Pižent Kompara, Nejc Pižent, 
Klavdija Mikuš 
 
 
Opravičeno odsotni:  Judita Trošt 
 
Povabljeni: Jurko Pergar, občinski svetnik, se je opravičil 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje 
2. Aktivnosti v KS po zadnji seji – informacija 
3. Obravnava predlogov za kategorizacijo javnih in poljskih poti 
4. Praznovanje krajevnega praznika 
5. Razno 
 
 
 
K točki 1 - Pregled in potrditev zapisnika 8. 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 korona virusa osrednje prireditve ob krajevnem prazniku ni bilo, čeprav so bile vse stvari 
za prireditev pripravljene. Če epidemije ne bo, predvidevamo, da bi prireditev organizirali 
konec septembra 2020. 
 
 



Kmalu po 8. seji je bila epidemija. Obvestila za krajane je 2x raznosil Martin, ki je poštar. Svoje 
delo je zelo korektno opravil in dobil manjše plačilo od KS. 
 
Predvidene prireditve v Lokavcu so  bile naslednje: 
22.02.2020 dopoldan bo Pustna povorka, ki jo organizira Društvo Slano blato   
04.04.2020 Nogometni turnir – 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  
13.06.2020 Igre brez meja  
26.06 in 27.6.2020 Nogometni turnir  
29.08 in 30.08.2020 Noč pod Čavnom  
 
Realizirana je bila samo pustna povorka. Slano blato je kar nekaj ljudi spravilo skupaj. Ostale 
prireditve so odpadle in tudi kasneje ne bodo realizirane. 
 
Postavljena je nova internetna stran in predsednik Angel vabi, da si jo vsi ogledate. 
 
Pri dvorani – so bile težave z vodo. Vodovodna cev je puščala na šolskem igrišču. KSD 
Ajdovščina je napako odpravila  in aprila 2020 je tako dvorana Edmunda Čibeja pridobila svoj 
priključek in vodomer. 
 
Predsednik je podpisal pogodbo s samostojnim podjetnikom -  Miha Brecelj s.p. za košnjo 
igrišča in travnatih površin okrog dvorane.  Za delo potrebuje cca 4 ure, dela s kosilnico in 
gorivom, ki je v lasti KS, za delo pa zaračuna 60€. 
 
Miran Lokar je s svojim traktorjem in trosilcem pognojil travnate površine ob dvorani in 
nogometno igrišče. Za delo je porabil vsaj dve uri, opravil ga je korektno in na prostovoljni 
bazi. 
 
Urejati so začeli strugo potoka Jovšek. Dela je prevzel Hidrotehnik, vendar naredil na pol, ker 
je zmanjkalo denarja. Urediti je treba še del ceste. Predsednik  Angel je dvakrat   pozval 
stanovalce, ki živijo ob potoku in odgovorne iz občine ter Hidrotehnika. Na občini so poskušali 
dobiti eno rešitev, tako bo občina za dokončno ureditev prispevala  še 20.000€ in upajmo, da 
bodo sredstva zadostovala. 
 
Predsednik Angel je dobil pritožbo zaradi poti pri hiši last Slokar Simona, ki jo je odstopil v 
obravnavo občini Ajdovščina. Leta 1979 so bile opravljene geodetske meritve, sedaj pa je 
situacija drugačna. Tu je res nek konflikt, ki ga je treba rešiti, saj se tudi vodovoda ne da speljati 
po tej trasi. 
 
Predsednik pove, da so popravili  tudi streho čakalnice na Brodu. Žalostno je, ker je notri vse 
umazano. Bojana pove, da čakalnico tudi ona očisti, da pa je takoj naslednji dan že spet vse 
umazano. Pove, da šolarji v čakalnico gredo, ko je slabo vreme, zato mora biti odprta. Bo pa 
poskušala poskrbeti, da bi čakalnico še večkrat očistila.  
 



Novinec na Palkovšu je zaprosil za dovoljenje za  gradnjo nadstreška. Kot je razvidno iz 
dokumentacije, bi bil nadstrešek nad javnim dobrim, zato naj občina ugotovi in razsodi, ali bo 
soglasje dala ali ne. Načeloma bi se moralo ohraniti javno dobro. 
 
Glede kolesarske poti iz Lokavca proti Ajdovščini je še veliko odprtega, saj se občina pogaja z 
lastniki zemljišč, ki jih je ogromno. 
 
Dokončal se je odkup parcele od Vovkovih.  
 
Podpisana je pogodbo za Krtovo hišo. Do konca avgusta 2020 morajo lastniki izprazniti hišo in 
KS mora poskrbeti kako urediti park in urediti ta šolski okoliš. Hiše ni treba ograjevati, ker  je 
objekt v dobrem stanju in ni nevaren. 
Z Joštom – predstavnik iz občine in predsednik Angel sta ugotavljala, kako bi speljali dostop, 
če bo šola, vrtec ali kaj drugega. Tam je tudi lipa, ki je najverjetneje zaščitena. Ideja je bila, da 
bi bil dovoz oz. pristop na tej parceli s kakšnega drugega konca. 
Avgusta naj bi te stvari spravili pod streho zato, da bodo otroci to pridobitev s pridom 
uporabljali. 
 
Doživeli smo požar na Palkovšu pri Slejkotu. MDPM Ajdovščina  in Karitas Ajdovščina sta takoj 
sprožena akcija zbiranja sredstev. Akcija se je konec maja zaključila, zbrali so preko 50 tisoč €, 
tako da si bodo lahko hišo popravili ali začeli graditi na novo. 
 
Pri Komparih gori ena nova luč – na stari hiši od Iztoka Kompara. 
 
Predsednik Angel je sodeloval tudi pri diplomski nalogi o participativni vlogi, avtorice Ane 
Mislej , ki je diplomo tudi uspešno opravila. 
 
Nada pove, da je Curk Stojan dal pripombo glede ograje pri mostu nad gostilno na Brodu. Pred 
izgradnjo vodovoda je bila ograja ob glavni cesti in zaokrožena na odcep ceste, ki pelje proti 
Slokar D.,…. in je predstavljala varnost za voznike, ki so prihajali od Slokarjev. Po izgradnji 
vodovoda, pa je zaščitna ograja samo ob glavni cesti, kar predstavlja nevarnost za voznike, saj 
lahko zapeljejo direktno v strugo.  
Vsled navedenega, bi bilo potrebno vzpostaviti prejšnje stanje.  
 
Sklep: Vsa navedena dela in realizacijo so svetnice in svetniki soglasno sprejeli. 
 
 
 
K točki 3 - Obravnava predlogov za kategorizacijo javnih in poljskih poti 
 
Kategorizacija javnih poljskih poti pomeni, da bo občina morala poskrbeti tudi za te poti in jih 
vzdrževati.  
 
Predloge si lahko vsak pogleda doma na internetni strani od občine. 
Postopek: greš na Občina Ajdovščina, nato na i občina, klikneš na vsebine, občinska uprava, 
ceste, predlog kategorizacije  



Rumena oz. oranžna je poljska pot, zelena nekategorizirana cesta, plava je predlog za 
kategorizacijo, rumena je ukinjena , vijola je požarna,…. 
Kategorizira se cesto takrat, če je dostop vsaj do treh stanovanjskih objektov. 
 
Sklep: Zaradi lažjega dela, naj vsak član sveta KS  pogleda napisane predloge doma in v roku 
enega tedna, t.j. do 16.06.2020 sporoči predsedniku Angelu svoje ugotovitve. Kje poti sploh 
ni, KS ne bo dala soglasja.   
 
 
 
K točki 4 - Praznovanje krajevnega praznika  
 
Bojana predlaga, da se prireditev organizira konec septembra, da bodo otroci spet lahko 
povadili vloge.  

Nada pove, da je Boris Blažko dal predlog, da bi krajevni praznik pripravili skupaj s prireditvijo 
Lokavški kulturni dnevi. 
 
Angel pove, da bi se tudi Lokavške žene želele pridružiti eni prireditvi 
 
Člani Sveta KS se ne strinjajo, da bi prireditvi »Krajevni praznik« in »Lokavški kulturni dnevi« 
povezali v eno prireditev, ker sta to dve tematiki. KS se je odločila imeti prireditev za Krajevni 
praznik zato, ker na tej prireditvi podeljuje zaslužnim krajanom priznanja Edmunda Čibeja, 
zato mora ta prireditev ostati v domeni KS.  
Če na dan prireditve Lokavške žene želijo pripraviti razstavo jo lahko, saj jo pripravijo v drugem 
prostoru in popestri praznik. 
Nada mora Borisu sporočiti o odločitvi Sveta KS. 
 
Sklep: člani Sveta KS so soglasno sprejeli, da prireditev ob Krajevnem prazniku bo 4. soboto 
v septembru in prireditelj bo KS. 
 
 
 
K točki 5 – Razno 
 
Na nogometnem igrišču trenirajo dekleta iz 4. Primorske lige in trenira se še brezkontaktni 
nogomet. Trenutno uporabljajo površine brezplačno. 

Bojana in Angel sta se pogovarjala z direktorjem zavoda za šport in vodjo nogometne šole g.  
Urošem Pinterjem, da bi pošiljal v Lokavec tudi druge ekipe, ki bi trenirale na nogometnem 
igrišču. Člani napredujejo v 2. ligo, zato bodo tudi rabili več treningov.  
Morali bi se pogovoriti z županom, da bi občina vložila v igrišče več sredstev, tako da bi dali oz. 
obnovili travnato površino, mreže, gole,……travnato površino je potrebno tudi večkrat kositi 
in vse bi bilo urejeno tako, da bi od igrišča imeli tudi določena finančna sredstva, od česar bi 
imela koristi tudi KS. 
 
Po rebalansu proračuna bo KS  dobila tudi sredstva, ki jih je lani prihranila. Izpad dohodka je 
bil tudi zaradi virusa.  



V okolici dvorane se opaža vedno več smeti, razbito steklo na avtomatu za pijačo – stvari se 
dogajajo ne najbolj v pravo smer. 
 
Predsednik Angel je predlagal,  da bi priklopili nekaj reflektorjev, ki so bili pred zamenjavo v 
dvorani, na javno razsvetljavo in bi jih postavili okrog nogometnega igrišča in jih prižigali po 
potrebi. Sredstva bi poskušali pridobiti tudi od nogometne zveze, ker Bojana pove, da so 
takšna igrišča tako bolj zanimiva tako za fante kot za dekleta. 
 
Sklep: člani Sveta so soglasno sprejeli, da se glede na finančne možnosti  vlaga tudi v igrišče  
 
 
Ta teden prihajajo v dvorano košarkarice KK Vipava.  V klubu so tudi Ajdovke. Ivan Ivanov prof. 
šport. vzgoje v Vipavi je spraševal koliko bi računali dvorano, da so pripravljeni plačati od 7 do 
8€ na uro. 
 
KK Ajdovščina – fantje pa so prosili, da bi imeli v Lokavcu tabor v 2. polovici julija – od 
ponedeljka do petka bi uporabljali dvorano in šank, kjer bi bila malica. Za najemnino prostorov 
so pripravljeni plačati 50€ na dan.  
 
Sklep: člani Sveta so soglasno sprejeli, da se da v najem dvorano KK Vipava-dekleta  in KK 
Ajdovščina-fantje. 
 
 
 
Kaj je s plezalno steno? Katja pove, da se je  o tem pogovarjala z interesenti, potem pa je prišlo 
do korona pandemije in vsi dogovori so propadli.  
Predsednik Angel je predlagal, da bi tudi ob praznovanjih rojstnih dnevov oddajali steno.  
 
Sklep: člani Sveta so predlog soglasno sprejeli in se z njim strinjajo. 
 
Miran pove, da se z občino niso nič konkretnega dogovorili glede kolesarske poti iz Lokavca 
proti Ajdovščini. Lastniki zahtevajo, da je treba ohraniti zeleni pas, t.j. drevje ob cesti.  
 
V Ajdovščini se bo gradil dnevni center za starejše. DSO Ajdovščina gradnje ni prevzel, sedaj 
bo občina ponudila predvideno stavbo v Palah DSO Postojna oz. Nova Gorica. Skratka iskala 
bo novega partnerja. 
 
 
Seja zaključena ob 22.05. 
 
 
 
   Zapisala:                                    Predsednik sveta KS 
Nada Blažko                                                                                           Angel Vidmar 
 
 


