KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
11. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v petek, 22.01.2021 ob 18.30 preko aplikacije
ZOOM
Angel Vidmar is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: SESTANEK SVETA KS LOKAVEC
Time: 22.01. 2021 ob 18.30
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89643851208?pwd=NDMwV2VKaVRPZXRMQTU1K0Nm
c1pyQT09
Meeting ID: 896 4385 1208
Passcode: angel
Prisotni:
Angel Vidmar, Nada Blažko, Judita Trošt, Bojana Pižent Kompara, Marjan Lokar, Klavdija Mikuš,
Zdenko Bolko, Jože Černigoj, Marko Blažko
Opravičeno odsotni: Bernarda Velikonja, Miran Lokar, Boris Kovač, Nejc Pižent, Katja Zagorc
Predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje
Aktivnosti v KS po zadnji seji – informacija
Prihodnje aktivnosti
Razno

K točki 1 - Pregled in potrditev zapisnika 10. seje
Predsednik pozdravi vse navzoče, prebere današnji dnevni red in zapisnik iz prejšnje seje.
Sklep: Dnevni red in Zapisnik so člani sveta soglasno sprejeli.

K točki 2 - Aktivnosti v KS po zadnji seji – informacija
G. Stojan Černe od Komparov se je pritožil, da vozniki obračajo na njegovi poti.
Na zadnji seji sveta smo sklenili, da se sredstva za vzdrževanje javnih poti nameni za ureditev
poti na Belčovšu, če bo prišlo do medsebojnega soglasja. Predsednik pove, da se s sosedi niso
uspeli dogovoriti, tako so denar porabili pri Komparih, za ureditev poti okrog ekološkega
otoka. Sedaj je narejen zid in vse ostalo, potrebno je še asfaltirati cesto.
Dvorana še vedno sameva zaradi razmer korona virusa.
Mojca opravlja delo na občini, plačuje pa jo KS Lokavec. Urediti je potrebno, da bo za to
obdobje prevzela stroške dela občina Ajdovščina in ne KS Lokavec.
Glede popravila ceste pri Koritu so pravno formalno urejeni vsi dokumenti in se bo lahko začelo
z deli.
Velike težave so pri gradnji pri Bitovih. Investitor je nemški državljan. Ko je dobil dovoljenje za
gradnjo in vsa potrebna soglasje, se je moral zavezati, da bo po obstoječi cesti dovažal material
s primerno velikimi transportnimi vozili. Žal tega ne upošteva.
KS Lokavec je na tem predelu za ureditev meteornih voda že vložila cca 15.000€. Zdaj pa so s
težkimi kamioni in stroji vse že narejeno uničili in poškodovali zidove. Investitor prelaga
odgovornost na izvajalca, ta pa obratno. Sosedje pa imajo materialno škodo in kakovost
življenja je zmanjšana.
Vse kaže, da bo Občina Ajdovščina to cesto zaprla, dokler se ne bo dogovorila z investitorjem
glede neupoštevanja pripomb, ki so napisana v dokumentaciji in kdo bo financiral vsa
potrebna popravila.
Saniral se je spodnji del vodne struge pri Del Fabrotu.
Sanacija plazu nad Kompari je zaključena. Pot nad plazom je sedaj betonirana. Očistili so tudi
strugo Jovška.
Na KS je prišlo pismo gospe Martine Kovač iz Brajde. Pove, da teče voda izpod hriba oz. javne
poti proti njeni hiši, mogoče je to tudi fekalna voda. Predel, ki bi ga morali sanirati je last g.
Mirkota Furlana. Glede na to, da so pri Komparih predvidene investicije glede kanalizacije in
vodovoda, bi bilo smiselno tudi ta problem dokončno rešiti ob izvajanju navedene investicije.
KS se načeloma ne čuti dolžna za ureditev tega problema, bo pa k lastnikom pristopila Klavdija
(predstavnica za Kompare) in se točno dogovorila o problematični situaciji.
Velika želja je, da bi uredili pot Kompari - Sv. Urban. Predsednik bo poskušal pridobiti sredstva
iz sklada urejanja poljskih poti.
Na igrišču pri Dvorani Edmunda Čibeja je vse pripravljeno za montažo luči. Luči so tudi že
plačana. Postavilo jih bo KSD Ajdovščina takoj, ko se umiri deževno vreme.

Zamenjana je tudi ograja okrog igrišča. Problem je viseča mreža, ta se večkrat utrže zaradi
burje in to zato, ker je nekvalitetno pritrjena.
Klima naprava v mrliški vežici je pokvarjena in predsednik prosi za zamenjavo že od oktobra
2020.
Na Komparski poti so posekali vse topole. Zdaj je treba še umestiti javno razsvetljavo.
Ga. Ljuba Soban je podala vprašanje kaj je s parkiriščem na pokopališču. Predsednik Angel je
dopis posredoval županu občine Ajdovščina.
Predvideva se, da bo podjetje Ježek d.o.o. gradilo novo pekarno in trgovino na spodnjem delu
parcele pod pokopališčem. Poskusili bomo urediti parkirišča v sklopu s to gradnjo. Parcelo, ki
bi jo KS potrebovala za parkirišče je last Stankota Černigoj, ki želi parcelo prodati po 60€/m2.
Cena je zelo visoka in nedosegljiva za KS Lokavec. V Lokavcu se prodajajo gradbene parcele
med 35-40€/m2.
G. Drago Černigoj je od leta 2005 živel v baraki pod Grajškom. Občina mu je dala odlok, da se
do 05.01.2021 odseli, ker je zemljišče last občine in ga bo uporabila pri gradnji kolesarske
steze. Zelo smo zadovoljni, ker se je g. Drago odselil v rodno hišo. Kar je še ostalo na tej parceli,
bo odstranilo KSD Ajdovščina.
Za kolesarsko pot Ajdovščina – Lokavec je urejena vsa dokumentacija in po izbiri gradbinca
bodo začeli z deli. Odpiranje ponudb bo februarja 2021.
Predvideva se še nadaljevanje kolesarske poti do odcepa poti proti Palkovšam.
V teku je projektiranje dokumentacije za kanalizacijo in vodovod Kuši.
KS Lokavec ima letos po operativnem planu na razpolago 30.000€ za ureditev javnih poti in
8.000€ vzdrževanje že urejenih javnih poti.
Velike potrebe so pri Komparih, vendar je velika škoda investirati pri Komparih, ker bodo čez
dve leti vse prekopali zaradi izgradnje vodovoda in kanalizacije. Predsednik se bo usmeril k
aktivnostim, da bi pospešil izgradnjo vodovoda in kanalizacije pri Komparih.
Tako bi sredstva raje namenili za ureditev poti proti Kovačem. Najprej je potrebno pristopiti k
urejanju dokumentacije, potem pa k izvedbi.
Na razpolago je še 13.500€ za urejanje javne razsvetljave.
Iz leta 2020 je na razpolago še 20.000€ za ureditev ekološkega otoka na Brodu. Ta ekološki
otok je treba nujno urediti letos.
Urediti je potrebno še ekološki otok v zaselku Vas in Gorenjah. V Gorenjah je problematičen
dostop.
Podjetje HN d.o.o. ima parcelo pod bivšo Fužino in na tem delu želi graditi stanovanjske hiše.
Občina Ajdovščina je zaprosila KS za mnenje. KS Lokavec gradnji ne nasprotuje, opozarja pa na
problematiko hrupa in večje količine prahu. Naveden predel je industrijski s kovinarstvom in
lesno industrijo, ki se namerava tudi širiti.

KS za gradnjo daje soglasje, zahteva vse potrebne zakonske odmike hiš od ceste in ostalih
površin in opozarja na morebitno nižjo kvaliteto življenja zaradi 24-urnega hrupa in prahu, za
kar ne prevzema nobene odgovornosti.
Sklep: Svetnice in svetniki se z vsemi zgoraj naštetimi dejavnostmi strinjajo in jih v celoti
sprejmejo.
K točki 3 - Prihodnje aktivnosti
Predvidevamo, da se bo korona virus umiril in bodo vse vladne prepovedi ukinjene in bi
lahko organizirali proslavo ob Krajevnem prazniku.
Dogovorimo se, da najprej počakamo, da pridejo otroci v šolo, da malo zaživimo, potem pa bi
začeli s pripravami.
Bojana je že pripravila koncept lani, predlagana nosilca priznanja Edmunda Čibeja ostaneta
ista kot lani in se novih nosilcev ne predlaga.
Če bo po sreči, naj bi bila prireditev predvidoma 15. marca.
Sklep: Svetnice in svetniki smo soglasni glede priprave proslave.
K točki 4 – Razno
Nada je predlagala, da bi bilo prav, da bi nadaljevali s kolesarsko potjo do Broda in Čohov, ki
bi se navezala na že urejene poti, ki vodijo po poljih proti Ajdovščini. Torej bi se ustvaril krog.
Lokar Marjan sprašuje kako je s kanalizacijo v Gorenjah.
Predsednik pove, da so dela predvidena za leto 2022, ker da ima občina problem nakupa pri
eni parceli, ker da je baje lastnik v tujini, ki ga ne morejo dobiti. Marjan pravi, da so to samo
izgovori.
Sklep: člani Sveta so predlog in informacijo soglasno sprejeli in se z njima strinjajo.

Seja se je zaključila ob 19,45

Zapisala:
Nada Blažko

Predsednik sveta KS
Angel Vidmar

