KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
12. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v torek, 18.05.2021 ob 20.00 v Dvorani Edmunda
Čibeja.
Prisotni:
Angel Vidmar, Bojana Pižent Kompara, Boris Kovač, Miran Lokar, Zdenko Bolko, Nada Blažko,
Bernarda Velikonja, , Marko Blažko, Jože Černigoj, Judita Trošt, Marjan Lokar, Klavdija Mikuš
Opravičeno odsotni: Nejc Pižent, Katja Zagorc
Predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
Aktivnosti v KS po zadnji seji – informacija
Prihodnje aktivnosti
Razno

K točki 1 - Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
Predsednik vse pozdravi in je zadovoljen, ker se vidimo v živo.
Sklep: Dnevni red in Zapisnik so člani sveta soglasno sprejeli.

K točki 2 – Aktivnosti v KS po zadnji seji - informacija
Košnja
Na občini so predlagali, da bi travne površine kosila Komunala in sicer dva-krat na leto.
Predsednik Angel se s predlogom ni strinjal, zato so se dogovorili, da bo kot do sedaj kosil Miha
Brecelj s.p., uporabljal pa bo naše stroje, potrošni material pa mu bodo preskrbeli na
Komunali.

Javne luči in ogledala
V Bitovih so luči postavljene kot je bilo dogovorjeno. Pustili so še priključek za morebitne
bodoče potrebe. Strošek za kable in stebre je bil *2.000€.
Za ostale javne luči se je že opravilo oglede.
Pri cerkvi so ponovno postavili ogledalo.
Poti
KS ima na razpolago *35.000€ za javne poti in *11.000€ za vzdrževanje.
Kolesarska pot
Dela za kolesarsko pot je pridobilo podjetje Kolektor CPG. Kolesarsko pot bodo začeli graditi iz
Ajdovščine proti Komparski poti. Predvideva se, da se bodo dela začela kmalu. Med gradnjo
bo tudi nekaj zapor in trenutno se pripravlja elaborat zapore.
Čiščenje in odklepanje-zaklepanje dvorane
Dosedanja delavka, ki je zelo lepo skrbela za vse te stvari, se bo v avgustu 2021 upokojila.
Predsednik Angel se o čiščenju že pogovarja z osnovno šolo in čistilnim servisom, tako da se
bo glede čiščenja uredilo po najboljših pogojih.
Glede odklepanja-zaklepanja vrat, pa je predsednik že pridobil ponudbo za avtomatično
kartično odpiranje vrat. Za upravljanje s četvero vrati bo cena *1.600€
Se bo sprogramiralo tako, da bo kartica odpirala vrata v določeni uri.
Soglasje
Za zamenjavo poti pri Čohih KS daje soglasje.
Kanalizacija
Pridobili smo *55.000€ za komunalno ureditev Palkovše.
Ekološki otoki
Na Brodu so težave z ekološkim otokom, ki naj bi bil zgrajen za avtobusno postajo, ker je na
eni strani problem direkcija za ceste, na drugi pa je vodni svet. Nada pove, da je tudi sedaj
problem direkcija za ceste in vodni svet. Problem smeti je na Brodu popolnoma neurejen in
sramoten za naravno okolje. V te smetnjake dostavljajo smeti iz zaselka Čohi, Slokarji, Brod,
Predmeja in vsi turisti. Nujno se je treba dogovoriti za odkup zemljišča za avtobusno postajo,
se prilagoditi dani situaciji in urediti ekološki otok tako kot se spodobi za civilizirano družbo.
Sklep: Svetnice in svetniki se z vsemi zgoraj naštetimi dejavnostmi strinjajo in jih v celoti
sprejmejo.

K točki 3 – Prihodnje aktivnosti

Javne luči
V Bitovih nekaj javnih luči še ni postavljenih zaradi dogovorov z lastniki zemljišč.
V Šegotu še ni napeljave.
V Brithu bo potrebno napeljavo obnoviti. Treba je napeljati kable po določenih parcelah, zato
naj Judita pogleda, kaj se da narediti in naj se dogovori z lastniki. Če dogovori ne bodo možni,
se bo postavilo solarne luči, vendar takšna razsvetljava ni zanesljiva zaradi raznolikosti
vremena.
Potrebno je popraviti že obstoječo solarno luč, zato je treba priti v zaselek s kamiončkom, ki
ima dvigalo.
Pri Čohih se bo razsvetljavo tudi uredilo.
Poti
Uredilo se bo poljsko pot od Kodelovš do plaza Slano blato in od Gorenj do Račjega polja oz.
vezava poti, ki pride iz Ajdovščine.
Pametno bi bilo vložiti sredstva za pot proti Tokaju.
Slaba je pot proti Kovačem in skozi Kompare. Kam vložiti sredstva?
Vlagati sredstva v cesto skozi Hraste je trenutno nespremenljivo, ker je pri Batičevi hiši zelo
ozek prehod in avto gre težko skozi. Vseeno bi bilo potrebno obnoviti pot toliko, da bo
prehodna, ker sedaj ni. Lastnica hiše v bližini se pritožuje, da za hišo teče voda. Napraviti bi
bilo potrebno zidove, kar bo v tem času težje izvedljivo.
Judita je predlagala, da bi od stare cerkve do pokopališča preplastili pot in postavili robnike.
Predsednik pove, da se je potrebno o tem dogovoriti s somejaši.
Po Komparih je cesta v zelo slabem stanju, vendar v kratkem se bo tu kopalo zaradi vodovoda
in kanalizacije, zato naj bi ureditev poti potekala skupaj s tem projektom. V naslednjem letu je
za poti pri Komparih predvidenih *80.000€ sredstev.
Optika
Trenutno je optika zelo aktualna. Podjetje GVO bo zgradilo širokopasovno omrežje, na
katerega se bomo dolžni priklopiti v 90. dneh. Večino omrežja bo šlo po zraku.
Kolesarska pot
Od Grajška do odcepa za Palkovše so v teku projekti in dogovori z lastniki zemljišč za
morebiten odkup.
Kanalizacija
Kanalizacija Kuši bo šele leta 2022.
Pri kanalizaciji Gorenje manjka še črpališče in priključki – dela trenutno stojijo, ker je problem
z odkupom zemljišča.

Vodovod
Vodovod Slokarji – načrti so, napeljava vode bo iz Kovka.
Ekološki otoki
Popravilo se bo ekološki otok tudi v Gorenjah.
Na ekološkem otoku na Brodišah je potrebno dodati višjo mrežo oz. pokriti z mrežo, ker ob
večji burji dviguje smetnjake in jih premetava po bližnjih kmetijskih zemljiščih.
Za ekološki otok na Brodu se bo predsednik Angel šel še enkrat dogovarjati na občino.
Prireditve
12. junija bo v Lokavcu Koncert pevskih zborov Pod modrin nebom. Organizator je Zveza
kulturnih društev. Nastopalo bo cca 12 pevskih sestavov.
19. junija bo za 30. obletnico samostojnosti v Ajdovščini nastop Policijskega orkestra s solisti.
Če bo slabo vreme, bo prireditev v Lokavcu, v dvorani Edmunda Čibeja.
Sklep: Svetnice in svetniki se z vsemi zgoraj naštetimi aktivnostmi strinjajo in jih v celoti
sprejmejo.

K točki 3 – razno
Predsednik Angel predlaga, da bi ob 30. obletnici obstoja naše države postavili mlaj tudi v
Lokavcu in organizirali manjšo prireditev na predvečer državnega praznika t.j. 24.06.2021.
Smreko bi prispeval sam predsednik.
V ta spomin bi lahko vsadili tudi eno drevo, npr. smreko.
Ker zaradi kovida letos nismo imeli prireditve, bi tako vsaj nekaj priredili.
Upajmo, da bo v bodočnosti situacija drugačna.
Klavdija pove, da so po Lokavcu veliko snemali za projekt SKUM in bi bilo lepo, da bi ljudem
prikazali ta 20minutni film. Projekt je bil financiran od Evropske skupnosti.
Angel predlaga, da bi organizirali prireditev enkrat septembra 2021 in bi vse to prikazali.
Veronika Humar je dala pisno pobudo za ureditev vrtca v bivši gostilni na Brodu. Klavdija pove,
da so zelo visoki kriteriji oz. standardi za ureditev vrtca in jih ta hiša najverjetneje ne vsebuje.
Marko pove, da gre baje gostilna v najem za enako dejavnost in je vprašanje smiselnosti
razgovorov.
Predsednik Angel pove, da svetniki zagotavljajo, da bo naslednje leto vrtec še vedno v lokavški
šoli, tako da je skrb za ureditev začasnega vrtca nepotrebna.
V kratkem bodo podrli letos kupljeno hišo ob šoli in napeli bomo vse sile, da se na tem
zemljišču uredi nekaj koristnega.

Marko Blažko sprašuje, kaj je s parcelami v Mezinski vasi. Angel pove, da je vse
razparcelizirano in tudi vse je prodano.
Zanima ga tudi kako je z ureditvijo zidu oz. kakšen je plan.
Problem je tudi bodoča vulkanizerska dejavnost na Palkovšu. Sosedje z navedeno dejavnostjo
niso zadovoljni. KS je dala soglasje za stanovanjsko gradnjo, zdaj pa na občini pravijo, da je v
Lokavcu mešana gradnja.
Sklep: člani Sveta so predloge in informacije soglasno sprejeli in se z njimi strinjajo.
Seja se je zaključila ob 22.00

Zapisala:
Nada Blažko

Predsednik sveta KS
Angel Vidmar

