KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
13. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v petek, 20.08.2021 ob 20.00 v Dvorani Edmunda
Čibeja.
Prisotni:
Angel Vidmar, Zdenko Bolko, Nada Blažko, Bojana Pižent Kompara, Boris Kovač, Marko Blažko,
Miran Lokar, Bernarda Velikonja, Judita Trošt, Marjan Lokar, Katja Zagorc, Klavdija Mikuš
Opravičeno odsotni: Jože Černigoj, Nejc Pižent

Predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 12. seje
Aktivnosti v KS po zadnji seji – informacija
Prihodnje aktivnosti
Plan vzdrževana javnih poti (pripravite predloge za okoli 40.000€)
Razno

K točki 1 - Pregled in potrditev zapisnika 12. seje
Predsednik vse pozdravi, prebere dnevni red in prebere zapisnik
Sklep: Dnevni red in Zapisnik smo člani sveta soglasno sprejeli.

K točki 2 – Aktivnosti v KS po zadnji seji - informacija

Moja pobuda:
24.5.2021 je bilo srečanje krajanov v Dvorani Edmunda Čibeja na temo »Moja pobuda«.
Udeležba je bila zelo majhna.
Med več pobudami so bile izglasovane tri pobude in sicer: klimatiziranje dvorane, nadstrešek
ob dvorani in pregradna stena v dvorani. Glede na razpoložljiva občinska sredstva, sta šli na
glasovanje dve pobudi in sicer pregradna stena in nadstrešek.
23. in 27.06.2021 je bilo glasovanje. Komisijo smo komaj sestavili.
Za pregradno steno je glasovalo 167 krajanov in sredstva za pregrado so zagotovljena.
Za nadstrešek pa je bilo premalo glasov, tako da so šla sredstva v drugo KS.
Za pregradno steno je bila strokovna komisija že na ogledu. Opozorili so, da so prezračevalne
naprave pod stropom, zato bi bili nosilci za pregradno steno-zaveso pod prezračevalnimi
napravami, kar pomeni na višini le 6,5m, kar bi bilo pri igranju odbojke moteče. Za nemotene
športne dejavnosti, bi morali biti nosilci pod stropom.
Predlog: da bi bila premična konstrukcija.
Možnosti se bo še proučilo
Optika:
Optika zamuja. Dela bi morala biti že zaključena na Gori, žal pa zadeva še ni stekla.
Vandalizem okoli dvorane:
Aparata za napitke so že drugič razbili. Lastniki so ga sedaj odstranili in ga ne bodo več postavili.
Po travi in okoli igral so tudi odvržene črepinje, kar lahko pripelje do resnih poškodb.
Predlog: Treba je napraviti video nadzorni sistem.
Sklep: Svetniki soglasno sprejmemo sklep, da se začne z aktivnostmi, za montažo video
nadzornega sistema.
Aktivnosti v dvorani:
Poleti sta bili dve dopoldanski delavnici DPM Ajdovščina. Ker so sodelovali predvsem lokavški
otroci, je bila oddaja dvorane brezplačna.
Dva tedna so bile dejavnosti gimnastičnega in rokometnega kampa z najemnino 560€.
Individualnih zabav skoraj ni bilo – nekaj malega junija in julija.
Upamo, da bo epidemija popustila in bomo dvorano lahko tržili.
Za naprej bomo 4x tedensko gostili Nogometno šolo na zunanjem travnatem igrišču in
3x na teden ND Boreas
Urniki zasedenosti dvorane so priloga k temu zapisniku.
Košnja
Košnjo je prevzela Komunala in jo bo izvajala z našimi stroji.

Javne luči in ogledala
Večina luči je postavljenih.
Eno luč so pri Čohih montirali in ljudje so zadovoljni. Problem je pri drugi luči, ker lastnik hiše
ne dovoli, da bi na že obstoječo konzolo na hiši, postavili še en kabel.
Bojana: AB je dal predlog za luči, mogoče bi bilo dobro, da bi se šel on pogovoriti z lastnikom.
Se bo pogovorila.
Palkovši ena luč ne gori.
Šegot: Treba bi bilo dati še en kabel ob že obstoječem kablu. Lastniki ne želijo, da se vlečejo
kabli po njihovih zemljiščih ali hišah.
Mogoče lastniku niso dobro razumeli načina napeljave, zato se bo Judita še enkrat pogovorila.
Pločnik:
Namerava se zgraditi pločnike od Grajška do odseka ceste za Palkovše. Do ekološkega otoka
ob Dvorani naj bi bil pločnik na obeh straneh ceste, naprej pa samo na eni strani ceste.
Glede odkupov zemljišč za gradnjo pločnikov, so bili z vsemi strokovnimi službami sestanki v
dvorani Edmunda Čibeja.
Spet je problem pri odkupu zemljišča, ker en lastnik ni želel podpisati soglasja.
Če tega podpisa oz. privoljenja ne bo, tudi pločnika ne bo.
Odlaganje komposta na Slanem blatu
Trenutno vsa zadeva stoji.
Boris Kovač je iz strokovnega vidika razložil kaj pomeni kompost mešan s komunalnim blatom
in povedal, da je takšno odlaganje ekološko sporno.
Katja je vprašala zakaj o nameravanem odlaganju komposta mešanega s komunalnim blatom
Svet KS izve iz medijev.
Svetnice in svetniki smo proti odlaganju komunalnega blata, ali kakršnegakoli materiala na
teritorij Slanega blata, ker je to plazovito območje, zato
Sprejmemo sklep: Svet KS Lokavec nasprotuje kakršnemukoli odlaganju materiala na območju
Slanega blata.
Prireditve:
12. junija 2021 je bila pred dvorano Edmunda Čibeja prireditev »Pod modrim nebom«.
Organizator prireditve je bila ZKD in Pevska skupina Zarja. Obisk je bil zadovoljiv.
Elektronsko odpiranje vrat v dvorani:
Predsednik Angel je organiziral, da so mojstri uredili električno napeljavo in da elektronsko
odpiranje glavnih vrat deluje. Sistem deluje preko kartice ali preko telefonske številke.
Na računalniškem programu se vidi, ali so vrata odprta oz. zaprita. Če so odprta program tudi
javi. Program je sprogramiran tako, da določena kartica odpira vrata v določeni uri.

Če bo zabava, program deluje tudi tako, da so vrata do določene ure odprta.
Nabavljenih je 50 kartic. Uporabniki bodo imeli torej kartice. V eni skupini naj bi imeli največ
dve kartici, ki bosta enako programirani.
Uporabniki bodo za eno kartico morali plačati *10,00€ kavcije.
Predsednik ima kartico s katero lahko odpira vrata 24 ur na dan, sedem dni v tednu.
S temi sistemi se ukvarja Marjan Pergar.
Cena te investicije je *2.000€, ki jo bo plačala občina. KS bo plačala samo električarja.
Vzdrževanje javnih poti
Vsa dela, ki jih opravlja KSD mora plačati KS.
Mimo odobritve KS smo financirali izdelavo zidu pri Komparih v vrednosti *18.000€. To je bil
privarčevan denar iz proračuna iz leta 2020 in je sedaj porabljen.
Sklep: Svetnice in svetniki se z vsemi zgoraj naštetimi aktivnostmi strinjamo in jih v celoti
sprejmemo.

K točki 3 – Prihodnje aktivnosti
Prireditve
Če ne bo problem z epidemiološko sliko, bi konec septembra 2021, predvidoma 25.09.2021,
organizirali prireditev za krajevni praznik, ko bi lahko podelili priznanja, ki smo jih predlagali
že lani.
Prikazali bi film, ki so ga igrali otroci iz vrtca – igralci so tudi lokavški otroci, na temo kako so
živeli včasih. Film je tudi posnet po naših krajih: Batičeva hiša, Kovaštvo Kusa,….. . Klavdija je
že pridobila soglasje staršev, da film lahko predvajajo javno.
Prireditev bi glasbeno popestril pihalni orkester Burja pod vodstvom Andreja Kobala in pevska
skupina Zarja.
Sklep: Svetnice in svetniki se z organizacijo prireditve strinjamo in jo v celoti sprejmemo.
K točki 4 – Plan vzdrževanja javnih poti v vrednosti cca *40.000,00€
Poti
Za vzdrževanje javnih poti ima KS od Občine na razpolago *35.000€.
Kje so področja, ki so najbolj potrebna sanacije?
1. Potrebno bi bilo narediti dva podporna zidova na poti skozi Hraste. Pot je trenutno
neprevozna. Jo je zelo težko vzdrževat, ker je ozka in ne da se obrezovati zelenja s
traktorjem »mulčerjem«
2. MB že nekaj let prosi za zid za hišo. Vlagati v to pot, ki je skoraj neprevozna za večja
vozila je problem.
3. Izredno slaba pot je na Tokaju. Vsaj spodnji del bi bilo potrebno sanirati.

4. Pod Kovači je del poti zelo slab. Na tem delu se kažejo tudi problemi z lastništvom, tako
da bo treba urejati najprej lastništvo.
5. Potrebno je sanirati cca 60m podpornega zidu med zaselkom Vas in Gornjimi Kalušami.
Lastnik nad zidom se je pripravljen umakniti za 1m po celi dolžini, tako da bi pridobili
tudi na širini poti, kar bi bila za vaščane velika pridobitev.
Svet KS se je odločil za naslednje rešitve:
1. MB je KS pripravljena delno financirati izdelavo zidu in sicer v vrednosti *5.000,00€
2. Za popravilo poti na Tokaju bi financirali *10.000,00€
3. Za del poti proti Kovačem bi financirali *10.000,00€
4. Za preostanek sredstev je potrebno še razrešiti določene situacije na terenu.
Sklep: Svetnice in svetniki se z vsem zgoraj navedenim strinjamo in v celoti sprejemamo.
K točki 5 – razno
Judita sprašuje kaj je z vrtcom.
Predsednik pove, daje za generacijo 2021/2022 preskrbljeno. Ti otroci bodo še vedno
obiskovali vrtec v lokavški OŠ.
Za kasneje bomo videli kako bo z vpisi prvošolcev. Da bi v bodoče imeli vrtec v kontejnerjih ne
pride v poštev, ker pogoji niso ustrezni.
Kot vemo, so Skrtovo hišo porušili in lokavška OŠ bo ta prostor uporabljala za zunanji razred.
Predsednik je povedal, da je ravnateljica OŠ že naročila potrebne klopi in sedeže za zunanji
razred.
Kolesarska pot
Predsednik pove, da so za kolesarsko pot iz Ajdovščine proti Lokavcu začeli z gradbenimi deli.
Čiščenje dvorane
Imamo dve ponudbi za čiščenje dvorane:
1. Podjetje Irilo je dalo letno ponudbo v vrednosti *10.500,00€, kjer je ovrednoteno
dnevno čiščenje. Čiščenje po prireditvah in drugih dogodkih pa bi zaračunavalo posebej.
2. Ponudba OŠ je naslednja: Zaposlitev delavke za polovični delovni čas (4 ure dnevno) kar
znaša mesečno *790,00€ bruto. Zaposlena bo za celo koledarsko leto, kar pomeni
*9.480,00€.
Za vzdrževanje dvorane od občino dobi KS cca *9.000,00€ in s temi sredstvi bo poravna strošek
čiščenja.
Sklep: Svet KS soglasno sprejme sklep, da se podpiše pogodbo z osnovno šolo.
Predsednik še obvesti, da se strošek vode, elektrike in vzdrževanje igral krije iz najemnine.

Problem je, ker je zaradi kovida vse zastalo, dvorana se ne uporablja za šport in druženje, zato
je upravičena skrb, kje bomo dobili sredstva za pokrivanje vseh stroškov.
Cenik za uporabo dvorane
Cenike bomo potrjevali korespondenčno.
Problem meteornih voda na zemljišču št.584/1 k.o. Lokavec
Katja je predstavila problematiko, ki jo imajo prebivalci z meteornimi in zalednimi vodami na
zemljišču št. 584/1 k.o. Lokavec.
Dana dokumentacija je priloga k temu zapisniku.
Predsednik bo preveril situacijo na terenu in na občini, da se bo videlo kaj se da narediti.
Sklep: Svetnice in svetniki se z vsem zgoraj navedenim strinjajo in v celoti sprejemajo.

Seja se je zaključila ob 22:45

Zapisala:
Nada Blažko

Predsednik sveta KS
Angel Vidmar

