KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

ZAPISNIK
ZBORA OBČANOV z dne, 07.10.2022 ob 18.00 v Dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu.
Dnevni red:
1. Predstavitev izvedenih aktivnosti v naši skupnosti v zadnjem mandatnem obdobju.
2. Priprava načrta del in razvoja naše skupnosti za naslednja štiri leta, na podlagi
predlogov krajanov
3. Na lastno željo podpis peticije v podporo gradnji otroškega vrtca v Lokavcu.
4. Informiranje občanov o prihajajočih volitvah.
5. Razno - prisluhnili bomo vsem vašim predlogom
Predsednik KS Angel Vidmar je pozdravil vse navzoče in se zahvalil za njihovo udeležbo.
Nato so se z glasbeno točko in otroško igrico predstavili otroci iz lokavškega vrtca in njihovi
vzgojiteljici.
S kulturnim programom je nadaljevala Dramsko pevska skupina Zarja in nam zapela venček
ponarodelih pesmi.
Po kulturnem delu je predsednik še enkrat vse lepo pozdravil in povedal, da je Svet KS sprejel
sklep, da se skliče zbor občanov. Povabili smo tudi župana, vendar je službeno odsoten.
Pove, da bo zbor vodil predsednik KS, zapisnik bo pisala Nada Blažko.
Za izgradnjo vrtca v Lokavcu lahko udeleženci podpišejo pobudo, ki je na mizi v dvorani.
Predsednik ugotovi, da je trenutno v dvorani prisotnih 96 občank in občanov. Kar pomeni,
da je navzočih več kot pet odstotkov volilnih upravičencev. Ob zadnjih volitvah aprila leta
2022 je bilo v volilnih imenik za volišče Lokavec namreč vpisanih 927 volivcev.
K točki 1 – Predstavitev izvedenih aktivnosti v naši skupnosti v zadnjem mandatnem
obdobju
Predsednik KS Angel Vidmar pove, da je predsednik KS že dva mandata in prebere program,
ki smo si ga zadali pred štirimi leti in kaj smo od tega naredili.
Plan in realizacija del je priloga k temu zapisniku.

Je kar nekaj stvari, ki niso bile realizirane tudi zato, ker lastniki zemljišč ne podajo dovoljenja
za postavitev infrastrukture po njihovih zemljiščih ali ne želijo prodati dele svojih zemljišč.
Problemi so tudi, ker so lastniki v tujini in se z njimi ne uspe vzpostaviti komunikacije.
Za ekološki otok na Brodu bo potrebno najti skupen jezik z direkcijo za ceste in vode.
Predsednik pove, da smo z realizacijo zadovoljni, saj je bilo v KS Lokavec vloženih veliko
denarnih sredstev. Nekateri predsedniki KS mu očitajo, da gre preveč denarja v KS Lokavec,
vendar predsednik pove, je na občini vsaj 3x na teden in neprestano opozarja na
nepravilnosti oziroma kaj manjka.
K točki 2 – Priprava načrta del in razvoja naše skupnosti za naslednja štiri leta, na podlagi
predlogov krajanov
Predsednik pove, da kot zdajšnji predsednik KS vidi naslednje prioritete:
1. Zgraditev vrtca: želja je, da bi se vrtec zgradilo na mestu Krtave hiše ob podružnični
OŠ. Arhitekt Andrej Čopič je brezplačno narasil idejno zasnovo iz česar izhaja, da je na
tem mestu možna izgradnja navedenega objekta.
2. Ureditev križišča na Grajšku: v sklopu kolesarske steze se je pločnik uredilo samo do
parcele od g. Krapeža. Čeprav se je lastnik strinjal, da bi s pločnikom nadaljevali po
njegovi parceli, se je negativno odzvala inšpektorica za ceste, češ da bi bila še večja
nevarnost, ker bi se pločnik končal v sredini križišča.
Ker je že planirano, da se to križišče v letu 2023 uredi, je KS popustila tudi pri izgradnji
pločnika ob spomeniku.
Za to križišče so sedaj narejeni trije predlogi:
1. Krožišče (predvidevamo, da bo tu premalo prostora za takšen projekt)
2. Krajša obvoznica, ki bi se na obstoječo sesto priključila pri cerkvi
3. Obvoznica, pod Dvorano Edmunda Čibeja
Vsekakor bo potrebno najti skupen jezik z vsemi lastniki parcel, da dovolijo prehod
infrastrukture po njihovih parcelah, oz. da prodajo parcelo po razumni ceni, zato, da se bo
realiziralo vse to kar se je nameravalo urediti v obdobju 2019-2022 in seveda kar se bo
urejalo za naprej.
Predsednik KS Angel Vidmar je pozval krajane Lokavca, da povedo, kaj jih moti, kaj bi bilo
potrebno še narediti, urediti, obnoviti, ….., ker bodo tako novo-ustanovljenemu Svetu KS
podali dejstva, kaj vse mora predvideti za realizacijo v naslednjem mandatnem obdobju.
Besedo je predal krajanom.
Občan iz zaselka Kovači sprašuje kdaj bo čistilna pri Kovačih.
Po sanaciji plazu je bila obljubljena tudi izmera parcel pri in na plazu Slano blato, pa to še ni
izvedeno in kdaj bo. Pove tudi, da so pri obsekavanju dreves proti Kovačem, utrgali
odvodnike in jih niso obnovili oz. popravili.

-

Predsednik pove, da je takšnih stvari ogromno in da se bo predloge vključilo med
zastavljene cilje.

Občan zaselka Kompari: pri Komparih so zelo stare hiše, ene se že podirajo in ker imajo
oznako spomeniškega varstva, se jih ne sme podreti. Ali je možno ukiniti spomeniško
varstvo?
- Predsedniku ni poznano, če so hiše pod spomeniškim varstvom, se bo pa informiral.
Nakar odgovarja drugi občan in pove:
Da se takšne stvari da rešiti. Obstaja gradbeni inšpektorat – to je strokovna institucija,
ki ob pregledu objekta presodi, ali je objekt nevaren za okolico in ljudi in lahko določi
tudi rušenje. Občan lahko poda anonimno prijavo in gradbeni inšpektor bo odreagiral.
Pri dogovorni odstranitvi takšnih objektov so velikokrat problematični lastniki, ali le
teh ni, dediči……
Občanka
Vidi velik problem varnosti za pešce (predvsem otroke) na delu cestišča od trgovine Ježek do
pokopališča. Ta del ceste je zelo ozek, pločnika ni, vozniki pa se ne držijo omejitve hitrosti,
kar je lahko zelo nevarno.
-

Predsednik pove, da KS predlaga, da bi po vseh zaselkih Lokavca omejili hitrost na
40km/uro. Zaveda se, da je tisti del cestišča zelo nevaren, na eni strani je obzidje od
dvorišča, na drugi pa hiša Furlan. Na občini so se o tem že pogovarjali in tudi družina
Furlan že ve, da če bodo kdaj prodajali to hišo, bo občina uveljavljala predkupno
pravico zato, da bo na tem delu razširila in uredila cestišče in pločnik, ter morebiti
kakšno parkirno mesto, ki naj bi služilo pokopališču.

Občanka
Na Grajšku bi bilo treba napraviti prehod za pešce, tudi zaradi trgovine.
-

Predsednik pove, da je trenutno to težava, vendar glede na to, da so sredstva za
ureditev križišče na Grajšku že rezervirana v letu 2023, se bo najverjetneje uredilo
tudi prehode za pešce.

Občanka
Sprašuje o nakupu starih hiš pri Komparih. Vprašanje je že naslovila na župana, pa ni dobila
nobenega odgovora.
- Predsednik pove, da je takšne stvari bolje naslavljati na Svet KS in da se potem urgira
iz KS Lokavec. Krajani imajo tudi možnost, da se lahko naročijo na novice, ki so
objavljene na internetni strani KS Lokavec, lahko pa tudi napišejo obvestilo na KS.
Predsednik pove, da je Občan U.K. že napisal, da puščajo žlebovi na stari mrliški kapelici.
Občanka
Na Lahovšu je en kup suhih dreves in skrbi jo, da bi ob hudi burji kakšno drevo padlo in se
lahko zgodi nesreča.
- Predsednik predlaga, da naslovi dopis na KS, kjer bo napisana točna lokacija. KS

prenese informacijo na KSD in le ta bo zadevo uredila. Plačnik del pa je KS Lokavec.
Občanka
Na Lahovšu bi bilo treba rešiti problem prevelike hitrosti in predlaga, da bi postavili hitrostne
ovire.
- Predsednik pove, da je bila tudi v zaselku Čohi takšna pobuda. Postavili so premični
radar na dveh predelih, za več kot mesec dni. Po zaključenih meritvah so ugotovili, da
so hitrosti sorazmerno majhne in umirjanje ni potrebno. Včasih imamo tudi občutek,
da gre avto hitreje kot 40km/uro, ker je morebiti cestišče ozko, kar pomeni, da je
mogoče tudi 20km/uro preveč. Nekje v tem predelu je že ena hitrostna ovira, pa žal
ne deluje – torej nekaj bo treba narediti. Občanko prosi, da bi napisala to pobudo,
opredelila lokacijo, potem pa bo KS urgirala na potrebne institucije.
Občanka
Na predelu od Grajška proti Ajdovščini vozniki zelo pospešijo hitrost, čeprav je tu še vedno
urbano naselje – tudi tu je treba nekaj storiti glede prevelike hitrosti. In - zelo čudno se
konča ta kolesarska cesta, ali bo kar tako nezaključeno ostalo?
-

Svet KS je dosegel, da so tablo Lokavec postavi pri Komparski poti in sedaj tam tudi
stoji. Torej pospešena hitrost ni upravičena, ne bi želel da prihaja policija in meri
hitrost, vendar za varnost občanov bomo vsekakor poskrbeli. Glede kolesarske steze
se bo informiral.

Občan
Kaj je z optiko v Lokavcu?
-Podpredsednica sveta KS Bojana pove, da so v zgornjem delu Lokavca občani sami
poklicali operaterja za priklop. Treba se je obrniti na operaterja.
Občanka
Izrazi zaskrbljenost, ker so postavili prehod za pešce pri Taxi – v smeri Ajdovščina – Lokavec
je to takoj za ovinkom. Na tem delu vozniki že pospešijo hitrost, vidnost pa je zelo slaba,
nesreča se lahko zgodi zelo hitro.
- Problem ni v domeni KS Lokavec, pa vendar je na mestu, da bi ga na Občini
Ajdovščina obravnavali.
Ko ni bilo več predlogov in vprašanj je predsednik Vidmar pozval krajane, da lahko kadarkoli
napišejo kakšne želje in zahteve imajo in seveda jih bomo tudi upoštevali in poskušali rešiti.
K točki 3 – Na lastno željo podpis peticije v podporo gradnji otroškega vrtca v Lokavcu
Predsednik pove, da imajo krajani možnost, da pristopijo k peticiji v podporo gradnji
otroškega vrtca in sicer na dan zbora občanov , lahko pa tudi v nedeljo, 09.10.2022 med 8 in
10,30 v Dvorani Edmunda Čibeja

K točki 4 – Informiranje občanov o prihajajočih volitvah
Do konca leta se izteče mandat županu in Svetu KS.
Za člana sveta KS lahko vloži kandidatno listo kdorkoli.
Svet KS se je odločil, da bo vložil kandidatno listo za člane KS. Ženska in moška kvota mora
biti zagotovljena. Nekateri dozdajšnji svetniki so odstopili, so pa poiskali nadomestilo.
V Lokavcu smo obdržali 8 volilnih enot in 14 svetnic in svetnikov.
Predsednik je povedal kako so sestavljene volilne enote in kdo so predlagani svetniki in
svetnice za nov mandat.
Kandidati za svetnice in svetnike iz določene volilne enote mora-ta zbrati 10 podpisov
podpore. Do 20.10.2022 je potrebno vložiti kandidature pri občinski volilni komisiji.
Ko je izvoljen Svet KS, svetnice in svetniki izmed sebe izvolijo predsednika. Predsednik KS
Angel Vidmar pove, da bo kandidiral za občinskega svetnika in predlaga, da ga krajani
podprejo tudi na tej listi, ker kot predsednik KS in hkrati občinski svetnik ima bistveno več
informacij in posledično možnosti, da pridobi določena sredstva za KS.
Predsednik Vidmar predlaga, da se na koncu naslednjega mandata spet sestanemo, ali
mogoče že v drugem letu delovanja, da si povemo kaj nas teži, kje so problemi, zato, da jih
bomo skušali v najkrajšem možnem času skupaj reševati in rešiti.
Predsednik Vidmar je še povedal o zasedenosti Dvorane Edmunda Čibeja, saj je skoraj vsak
dan zasedena do 22.00 ure. Povedal je še, da bo cenik uporabe dvorane nespremenjen do
31.12.2022, vendar ga bo potem treba povišati, ker so stroški izredno visoki – samo fiksni
stroški znašajo cca 1.700,00€ mesečno, poleg pa je še veliko stvari, ki jih je treba obnoviti,
popraviti,….. Ker dvorano oddajamo tudi za poroke in rojstne dneve, si pridobimo sredstva,
da dvorano lahko temeljiteje vzdržujemo.
V letošnjem letu smo v dvorani uredili tudi en šolski razred, s finančno pomočjo občine in s
tem dosegli, da je v Lokavcu ostal oddelek vrtca.
Predsednik ugotovi, da je na zboru občanov svoj podpis pod pobudo prispevalo 120 občank
in občanov Lokavca.
Navzoče je obvestil, da bo pobudo mogoče podpisati tudi v nedeljo 9.10.2022 med 8 in 10
uro v Dvorani Edmunda Čibeja.
Ob koncu je vse navzoče povabil, da si gredo v sejno sobo ogledati razstavo čipk Lokavških
žena, potem pa povabil vse navzoče prigrizku in neformalnemu klepetu in druženju.
Predsednik se je vsem zahvalil za udeležbo in jih lepo pozdravil.
Uradni del se je zaključil ob 19:45
Zapisala:
Nada Blažko l.r.

Predsednik sveta KS
Angel Vidmar

