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KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC                                                        
Lokavec 135 d 
5270 Ajdovščina  

 
 
 

 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
14. seje Sveta KS Lokavec, ki je bila v torek, 09.11.2021 ob 19.00  v Dvorani Edmunda 
Čibeja. 
 
Prisotni: 
Angel Vidmar, Nada Blažko, Marko Blažko, Marjan Lokar, Jože Černigoj, Bojana Pižent 
Kompara, Judita Trošt, Nejc Pižent, 
 
Opravičeno odsotni:   Katja Zagorc, Zdenko Bolko, Miran Lokar, Boris Kovač, Bernarda 
Velikonja, Klavdija Mikuš 
 
Povabljen gost: Aleksander Gregorič – vodja policijskega okoliša 
 
 
 
Predlagam  naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje 
2. Pogovor z vodjo policijskega okoliša Aleksandrom Gregoričem 
3. Aktivnosti v KS po zadnji seji – informacija 
4. Prihodnje aktivnosti 
5. Razno  

 
 
K točki 1 - Pregled in potrditev zapisnika 13. seje 
 
Predsednik pozdravi vse prisotne svetnice in svetnike ter gosta, gospoda Aleksandra Gregoriča 
– vodjo policijskega okoliša.  
 
Prebere dnevni red  zapisnik 
 
Sklep: Dnevni red in Zapisnik smo člani sveta soglasno sprejeli. 
 
K točki 2 - Pogovor z vodjo policijskega okoliša Aleksandrom Gregoričem 
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Predsednik Angel predstavi KS Lokavec in pove, da kakšnih velikih stvari s kriminalom Lokavec 
ni imel. Dva krat je bil  izvršen vandalizem nad aparati za napitke, ki so stali pri dvorani. Zdaj 
tega ne bo več, ker je lastnik navedene aparate odstranil.  
Pred časom je bilo razbitih nekaj steklenic od piva, katerih črepinje so bile razmetane po travi, 
kjer stojijo igrala. Drugih težav pa nismo zaznali. 
Kar nekaj mladine prihaja iz Ajdovščine  in se družijo na naših igriščih, tako da ne moremo 
trditi, da vandalizem prihaja od prebivalcev iz Lokavca. 
 
Predsednik je bil v začetku šolskega leta redar pri usmerjanju prometa, ko so otroci prihajali v 
šolo v Lokavcu. 
Opazil je nekaj prekoračitev hitrosti. 
 
G. Aleksander Gregorič je povedal, da je prišlo do pobude, da se pride po vseh KS in se 
predstavi statistiko, ki jo vodi policija. 
 
Prometnih nesreč je bilo letos manj kot lani, kaznivih dejanj pa 35% več kot lani. 
Leta nazaj je bilo veliko gospodarskega kriminala in vlomov. Trend se je z načinom življenja 
spremenil. Vlomov je manj, so pa zelo prisotna kazniva dejanja, ki so povezana z internetom. 
Kaže, da je tega še več, pa ljudje vsega ne prijavljajo. 
 
Če pride do kraje do 5000 funtov niti policija ne more preverjati problematiko. Sledovi se tudi 
zelo hitro zabrišejo.  
Veliko je vdorov v podjetniške računalniške programe, ali pa obljubljajo bajne zneske, če bo 
dotičen prej vplačal določen znesek, ……. 
Podjetniki bi morali biti zelo pazljivi pri najmanjših spremembah pri številkah računov, kreditov 
itd. 
 
Pri razrešitvi vlomov v stanovanja, je policija uspešna nekje 50%. Največji problem so kar 
lastniki stanovanj, ker zabrišejo tudi do  50% sledi, ker začnejo takoj pospravljati.  Če pride do 
vloma, naj se ničesar ne premika, ničesar se ne sme dotikati, dokler ne pride policija in ostalo 
strokovno osebje, ker lahko z natančnim pregledom dobijo sledi DNK. 
 
Glede prometa je stanje kar zadovoljivo. 
Pred šolo je problem z AP. Tu bi bilo potrebno kaj postoriti. 
Števec hitrosti  nad lokavško šolo  beleži hitrost, uro in dan.  Če so odstopanja pri hitrosti velika, 
bi lahko ob kritičnih urah policija postavila radar. 
Svetniki prisotnost policije ne podpiramo, ker se večina voznikov predpisov drži, če pa že kdo 
pripelje prehitro, je to samo do navedenega števca hitrosti, takoj nato vozniki vožnjo umirijo 
in mimo šole ter naprej do križišča peljejo po omejitvah ali še počasneje. 
 
Črn Trn reklamira vožnjo po naravi, kar ni legalno in je v nasprotju z zakonom. Vsled tega se 
želi odkupili nekaj poti, da bi lahko vozili tudi po naravi.  
 
 
Predsednik Angel pove, da so poleg kolesarjev, ki so si kar prisvojili poti vse-naokrog, tu še 
motoristi motokrosov ter avtodomi. Ljudje kjerkoli parkirajo avtodom  ali avto za tri ali več dni 
in kolesarijo.  Tudi pri Gorjanki so kar naredili postajališče za kamperje. Tudi lovci imajo 
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problem, saj ni več nobene tišine. Ko lastniki parcel vidijo, da so s kolesi ali motorji vozili po 
njihovih parcelah, morajo to takoj prijaviti policiji, da bo ta lahko ukrepala.  Nelegalno 
kampiranje policija že preganja. Vsekakor pa je te stvari treba prijavljati.  
Mogoče bi bilo dobro, da bi KS  uredila parkirišča za avtodome. 
 
Problem so tudi ljudje iz 3. držav, ki imajo urejeno začasno bivališče na določenem naslovu. V 
eni hiši je tako prijavljenih tudi več deset ljudi, po podatkih  tudi več kot 60.  Tudi v Lokavcu so 
takšne hiše. 
Policija je na območju Ajdovščine prisotna 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Na policijsko postajo se 
lahko pride do 15 ure ko je dežurstvo, potem pa je patruljna na terenu. 
 
Sklep: Svetnice in svetniki se z vsemi zgoraj naštetimi aktivnostmi strinjamo in jih v celoti 
sprejmemo. 
 
K točki 3 - Aktivnosti v KS po zadnji seji – informacija 
K točki 4 – Prihodnje aktivnosti 
 
Predelna stena v dvorani 
Z izvedbo predelne stene v dvorani bodo začela 16. 11.2021. KS bo najverjetneje morala 
plačati okoli 150,00€.  
 
Obračališče za avtobus pri Komparih 
Upali smo, da bo prihajal šolski  avtobus h Komparom in šolarje iz domačega kraja peljal v šolo. 
Žal je tu še vedno problem z določenimi lastniki zemljišč. Tako avtobus pod zaselkom ne  more 
obrniti. Kljub temu bo avtobus vozil iz Ceste v Lokavec in ustavljal  pri Jevščku in  na Loretovšu 
Jože pove, da kar je govoril z ljudmi, niso vsi tako zelo zainteresirani za ureditev obračališča. 
Nada pove, da jo je klicala lastnica zemljišča, ki naj bi prispevala določen delež zemlje (4m2) in 
povedala, da je izredno nezadovoljna z načinom komunikacije, da jo moti, da se ti odstopi 
zemljišč nikamor ne zabeležijo, da so že veliko prispevali za kraj, na koncu pa se vse pozabi. 
Opozori, da danes bi želeli parcelo za obračanje, jutri pa še za AP, na koncu pa ne dobiš niti 
uradne zahvale. 
 
Optika 
Optika zamuja in gotovo je, da ne bo zaključena do konca leta. 
 
Čiščenje dvorane in zasedenost 
Od 01.09.2021 imamo čistilko iz OŠ. Pogodba je podpisana za *790€ mesečno, za  štiri urni 
delovni čas in sicer od 6 – 10 ure dopoldan vsak delovni dan. 
Dvorana je kar zasedena od 16. do 22. ure 
 
Javne luči 
Vsa  sredstva še niso porabljena. V Šegotu  luči  še ni, prav tako še niso izvedena vsa dela na 
javnih lučeh.  
 
Sklep: KS Lokavec zaprosi občino za  poročilo o porabi sredstev za javne luči v višini  
13.500,00 € 
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Pločnik 
Pogodba za pločnik, ki bo zgrajen od Grajška do poti za na Palkovše,  je podpisana. 
Predvidevamo, da se bo gradnja začela čim prej, tako da bi bil pločnik narejen še pod tem 
ministrstvom. Je pa še problem nakupa dela zemljišča, katerega lastnik je prejšnji mesec umrl. 
Dogovorjeno je, da se bodo o nakupu pogovarjali s pokojnikovo hčerko. 
 
Kolesarska steza 
Premika se tudi kolesarska steza – vendar zelo počasi. Vse kaže, da bo cesta ožja., ali pa je 
morda optična prevara, ker so postavljeni robniki. 
 
Odlaganje komunalnega blata 
Glede odlaganja komunalnega blata na plaz  Slano blato, je zadeva zaključena, ker je KSD 
Ajdovščina dobila negativen odgovor od ministrstva za okolje in prostor. 
Na Slanem blatu so ponovno odprli vhod v  podzemni rov cca. 100m dolg. Predvidevajo, da so 
tam nekaj kopali. Tam bodo naredili podporni zid in prav bi bilo, da ta rov pustijo odprt, zaradi 
zgodovinskih zanimivosti. 
 
Elektronsko odpiranje vrat 
Elektronsko odpiranje vrat v dvorani: Predsednik Angel  pogleda ob 23 uri, če so vsa vrata 
zaprta in do sedaj je bilo vse prav.En uporabnik je kartico prevrtal, da bi jo imel na špagi, pa jo 
je žal s tem posegom uničil. Dobil je novo kartico in sedaj vse lepo funkcionira. 
 
Vzdrževanje javnih poti  
Namenili smo sredstva za popravilo poti pri Kovačih v vrednosti *10.000,00€, za pot v Hraste 
*5.000,00€ in *10.000,00€ za Tokaj. 
Z deli so začeli na Tokaju. Kako bo z zidom med zaselkoma Vas in Gornjimi Kalušami  še ne 
vemo. Marko naj pridobi ponudbo za izgradnjo zidu, na terenu se je potrebno dogovoriti koliko 
parcele je lastnik pripravljen odstopiti za širšo cesto in potem se bo videlo, kaj se da narediti. 
 
Kanalizacija in vodovod 
Kanalizacija v Gorenjah še ni narejena zaradi določenih parcel, na katerih ni soglasja. 
Marjan se s tem ne strinja in pove, da je kanalizacijo treba rešiti. Pravi, da je problem Čoška 
grapa. Vendar vodovod šel čez to področje, zakaj ne more iti še kanalizacija. Sprašuje kje je 
problem. 
 
Pri Kuših je namenjenih *100.000€ za kanalizacijo, pa se ni še nič premaknilo. 
 
Predsednik Angel želi doseči pospešitev gradnje kanalizacije  in vodovoda pri Komparih, saj je 
gradnja vodovoda in kanalizacije dokončana do delavnice Šapla. Zdajšnja kanalizacija je pri 
Komparih speljana v vodotoke  in posledično velik onesnaževalec okolja. 
Hkrati z gradnjo kanalizacije in vodovoda, bi obnovili še cesto skozi zaselek, saj je nujno 
potrebna obnove. Predviden termin gradnje je leto 2025, ki ga je nujno potrebno skrajšati. 
 
Predviden termin gradnje vodovoda in kanalizacije za zaselek Slokarji je leto 2022 in sicer v 
sklopu navezave vodovoda Skuk – Hubelj. 
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Ekološki otok Brod 
Predstavniki občine so bili na ogledu predlaganega zemljišča za postavitev ekološkega otoka 
na Brodu in zanj namenili *25.000,00€.  Zaprosili so za soglasje Direkcijo za ceste in vodno 
soglasje. Vodno soglasje je bilo negativno. 
 
Svetniki se z navedenim ne strinjamo. Zaselek Brod stoji na takšnem območju, da je voda 
povsod. Zdajšnji kontejnerji so privezani na ograjo nad potokom Lokavšček in ko je burja, 
odpira pokrove smetnjakov in smeti letijo v potok. Na lokaciji za AP pa bi bil ekološki otok 
odmaknjen vsaj 5 m od potoka Lokavšček. Stal bi na področju, kjer je zaprta struga (ruja), ki pa 
v nobenem primeru ni moteč, niti kot funkcionalnost, niti kar se tiče ekologije. 
 
Sklep: 
Svet KS Lokavec  poziva  za ponoven pristop in pozitivno rešitev.  
 
Sklep: Svetnice in svetniki se z vsem zgoraj navedenim strinjajo in  v celoti sprejemajo. 
 
 
K točki 5 – razno 
 
Dopis 
Na KS je prišel dopis od Sonje Batagelj, da ji po  končani gradnji vodovoda in kanalizacije za 
stavbo na Brodu zamaka klet. Zadevo mora rešiti občina, saj je bila investitor gradnje.   
 
Anej Radman 
Na KS je prišel dopis gospoda Aneja Radmana, kjer prosi za dovoljenje, za obdelavo starega 
betonskega zidu ob vozišču javne poti. 
 
Sklep: 
Svet Krajevne skupnosti Lokavec ne nasprotuje obdelavi starega betonskega zidu ob vozišču 
javne poti številka 501851 v zaselku Brith. Betonski zid se lahko obdela v obstoječi višini. 
Kamnita obloga na zidu ob vozišču je lahko debeline največ 7 centimetrov. 
 
 
Seja se je zaključila ob 21:45 
 
 
Zapisala:         Predsednik sveta KS  
Nada Blažko          Angel Vidmar 


