Krajevna skupnost Lokavec
Lokavec 135d
5270 Ajdovščina

Lokavec, 20. 10. 2020

Spoštovani.
Krajani vasi Lokavec – zaselek Kompari ugotavljamo, da smo v naši KS Lokavec še eni zadnjih
zaselkov z neurejeno komunalno infrastrukturo. Na vkljub obljubam o boljših časih, so bile
vedno investicije v naš zaselek nekako premaknjene in zamaknjene v nedogled.
Spodaj so zapisane pomanjkljivosti infrastrukture v zaselku :
- električno omrežje izpade najmanj 10 krat na leto oz. ob vsaki večji burji,
- internet omrežje je šibko in se ob špicah ne da gledati niti televizije,
- kanalizacije NI kljub zakonski obvezi občine Ajdovščina,
- meteorne vode niso urejene,
- javnega vodovodnega omrežja NI.
Ob zadnjih nalivih se je zaradi "neurejenih meteornih vod" stanje v zaselku še poslabšalo in
bo potrebno nekatere stvari zato nujno urediti v čim krajšem času. Prepričani smo namreč, da
v kolikor bi bile meteorne vode urejene ne bi prihajalo do težav z udiranjem vode v hiše in
plazenjem, kar prinaša dodatno delo in stroške. S tem, ko voda dere po cesti in pod njo,
povzroča erozijo terena in rezultati se počasi poznajo na hišah in urejenih delih okolic hiš, tudi
najnovejših gradenj. Kar pa je nesprejemljivo.
Zadeve okrog plazu nad potokom Jevščkom so si pogledali vsi pristojni (Občina Ajdovščina,
civilna zaščita, geologi in Hidrotehnik. Kot je zapisano v geološkem poročilu, ki ga je pripravil
Marko Kočevar, univ.dipl.inž.geol, podjetja Geo Trias d.o.o. je potrebno za trajno sanacijo
plazu in rešitev takih in podobnih težav na našem terenu, urediti odvod meteornih voda na
prometnih površinah. Poročilo so prejeli tudi na Občini Ajdovščina in so s to problematiko
seznanjeni.
Naš zaselek leži neposredno pod pobočjem Čavna. Vsi vemo da bo "100 letnih vod" vedno
več. Ob dejstvu, da ima Občina Ajdovščina tako obveznost, kot namen, urediti komunalno
infrastrukturo v zaselku, krajani zaselka Kompari, ki smo že leta 2016 s podpisi izrazili željo po
ureditvi (meteorne vode, kanalizacija, vodovod, optika) pričakujemo, da se investicije in
ureditev komunalne infrastrukture začnejo izvajati nemudoma oz. v čim krajšem času.
Predlagamo, da o tej problematiki spregovorite na 16. redni seji Občinskega sveta Občine
Ajdovščina, v četrtek, 22. 10. 2020 pod 2 točko dnevnega reda informacije in pobude in pod
3. točko dnevnega reda »sprememba proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021.
Vodovodni odbor - Lokavec Kompari
s polno podporo vseh 36 lastnikov nepremičnin v zaselku

