Spoštovane krajanke in krajani Lokavca,

leto 2020 je za vse nas nekaj posebnega. Tako posamezniki kakor tudi kot skupnost nismo
uspeli narediti vsega tistega, kar smo si na začetku leta zastavili. Čeprav so nas zdravstvene
težave omejevale že v spomladanskem času in se je v jeseni zgodba ponovila, se življenje in
delo v naši skupnosti nista popolnoma ustavila.
Svet krajevne skupnosti se je fizično uspel sestati samo na treh sejah. Več smo si dopisovali in
izkoristili možnosti, ki nam jih ponuja sodobna komunikacijska tehnologija. Mineva drugo leto
mandata sedanjemu svetu KS. Ocenjujem, da je delovanje in sodelovanje svétnic in svétnikov
sveta KS dobro. Zdi se mi prav, da smo ohranili sorazmerno številčno velik svet KS. Naša
skupnost je velika, tako po številu prebivalcev kakor tudi po številu zaselkov. Vsak izmed njih
pa ima svoje težave in probleme, svetnice in svetniki pa jih lahko neposredno spremljajo, tako
da lahko nanje opozarjamo pristojne.
O delovanju in delu v KS sem vam želel več povedati na slovesnosti ob praznovanju krajevnega
praznika. Žal nam je praznovanje preprečila epidemija. Za praznovanje je bilo tako rekoč vse
pripravljeno. Pripravljena je bila tudi podelitev letošnjih priznanj Edmunda Čibeja. Svet KS se
je na podlagi razpisa in prejetih predlogov odločil, da diplomo Edmunda Čibeja podeli Nives
Ferjančič, priznanje za življenjsko delo pa podeli Borisu Blažko. Oba prejemnika seveda na
slovesno podelitev še čakata. Upamo, da bo to mogoče v letu 2021.
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Padavinske, zaledne vode in tudi vodotoki krajanom na nekaterih mestih povzročajo kar veliko
težav. Že spomladi smo se pričeli ukvarjati s problematiko potoka Jevšček od lokalne ceste
Lokavec–Cesta proti stari fužini. Delno je bila struga urejena že v prvi polovici leta, z veliko
truda in prizadevanja zaradi pomanjkanja denarja pa je izvajalec po pridobitvi dodatnih
finančnih sredstev s sanacijo nadaljeval. Ker pa je ob jesenskem dežju zdrsnil plaz tudi pod
zaselkom Kompari, bo verjetno potrebna sanacija celotne struge Jevščka, do zaselka Kompari.
Kot ste verjetno opazili, prebrali ali slišali, so bila tudi letos za dela na plazu Slano blato
porabljena znatna finančna sredstva. Težave s padavinsko vodo in z neurejenimi vodotoki so
tudi drugod v naši KS. Vemo zanje, jih poznamo, vemo tudi za vzroke, opozarjamo pristojne,
vendar je to tudi vse, kar lahko storimo.
Naša športna dvorana je v tem letu bolj ali manj samevala. Povsem sicer ni bila zaprta, je bilo
pa aktivnosti tako v športni dvorani kakor tudi v ostalih prostorih bistveno manj kot pretekla
leta. To vam omenjam tudi zato, ker primerna zasedenost pomeni tudi več finančnih
prihodkov, več denarja za vzdrževanje in nekatere izboljšave. Žal tudi plezalna stena še ni
zasedena, kot bi si želeli. Po več kot desetih letih od odprtja je dvorana »dobila« tudi svoj
priključek na vodovodno omrežje. Tako dvorano kakor tudi okolico skupaj s športnimi
površinami se trudimo vzdrževati, da lahko služijo svojemu namenu. Košnjo travnatih površin
v okolici dvorane in športnih površin smo zaupali pogodbenemu izvajalcu. Mogoče se nam v
prihodnje obeta vsaj delno povračilo za vzdrževanje javnih površin. Pripravili smo namreč
kataster javnih površin.
Čeprav je bila športna dvorana tako spomladi kakor tudi jeseni iz znanih razlogov slabše
zasedena, je bilo v njej skoraj celo poletje zelo živahno. V dvorani sta namreč potekala
košarkarski kamp za mlade in športno gimnastični kamp za mlade. Organizatorji in udeleženci
so bili zelo zadovoljni, zato aktivnosti napovedujejo tudi za leto 2021.
Ko že pišem o športnih površinah, naj na tem mestu omenim še zunanje asfaltno igrišče, ki ga
bo v prihodnjih letih potrebno ponovno preplastiti. Sedanja asfaltna prevleka je razpokana,
sanacija razpok, ki je bila opravljena pred dobrim letom, pa ni bila uspešna. V Lokavcu imamo
tudi travnato igrišče, ki je v občini razen dveh igrišč v Ajdovščini (centralni stadion in pomožno
igrišče) edino travnato igrišče, primerno za vadbo. Nogometne in druge selekcije, tako ženske
kakor tudi moške, imajo tako težave z vadbami. Že spomladi smo delno, dokaj uspešno sanirali
travnato površino. V pozni jeseni pa smo se odločili za obnovo zaščitnih mrež okoli igrišča in
postavitev luči. Vadba, ki je najbolj intenzivna v jesenskem, zimskem in spomladanskem času,
je zaradi krajše dnevne svetlobe skoraj nemogoča. Obnovo zaščitnih mrež je finančno pokrila
občina Ajdovščina, vse ostalo pa krajevna skupnost iz lastnih sredstev. Tu je seveda na mestu
zahvala nekaterim našim krajanom, ki so pri izvedbi vseh teh del pomagali.
V letošnjem letu smo na našo pobudo odkupili zemljišče pod dvorano Edmunda Čibeja. Večino
sredstev je zagotovila krajevna skupnost. Prav tako je bil v letošnjem letu zaključen odkup
stanovanjske hiše in zemljišča ob šoli. Skupaj z občino smo se odločili, da se hišo podre. Za
celotno območje bo skrbela osnovna šola in bo služilo kot šolski vrt – učilnica v naravi različnim
šolskim aktivnostim. Za odstranitev objekta so v občinskem proračunu že rezervirana tudi
finančna sredstva.
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Z optimizmom pričakujemo tudi leto 2021, ko naj bi se končno začela sanacija ceste proti
Ajdovščini in vzporedno tudi gradnja kolesarske poti. Naša želja je tudi, da bi se gradnja
kolesarske poti nadaljevala še od Grajška do odcepa za Kovače. Nekatere aktivnosti za
uresničitev te naše želje tudi že potekajo. Ureditev pločnika ob šoli in na Grajšku ob župnijskem
vrtu je namreč zaradi varnosti pešcev nujno potrebna.
Na področju cestne infrastrukture smo se ukvarjali predvsem z novo kategorizacijo cest v
občini. Sprememb na lokalnih cestah in javnih poteh v naši KS praktično ni. Na novo so bile
kategorizirane nekatere poljske poti. Upamo, da bo kategorizacija poljskih poti po eni strani
prinesla s strani občine določena sredstva za vzdrževanje, po drugi strani pa tudi spoštovanje
teh javnih površin s strani tistih, ki ob teh poteh obdelujejo kmetijska zemljišča.
Veliko smo se ukvarjali tudi z možnostjo obnove javne poti Bitovi–Kompari. Cesta je tudi za
osebna vozila že težko prevozna. Brežine se zaraščajo, podporni zidovi se podirajo,
odvodnjavanja praktično ni, zalednih vod pa je veliko. Pod to cesto pri Komparih pa se je sprožil
še zemeljski plaz. Za večjo sanacijo ceste pa denarja nimamo, saj to presega sredstva za tekoče
vzdrževanje cest, ki jih prejema krajevna skupnost. V sodelovanju z občino smo letošnja
finančna sredstva za tekoče vzdrževanje cest namenili sanaciji ceste proti ekološkemu otoku
pri Komparih.
Letošnje leto je v vsem posebno in je pokazalo tudi nekaj težav s pokritostjo naše KS s
telekomunikacijskim omrežjem. Veliko naših mladih se šola na daljavo, zato je omrežje še
dodatno obremenjeno. Tudi na tem področju so v pripravi projekti, ki naj bi se začeli
uresničevati prihodnje leto.
Zdi se mi prav, da na tem mestu omenim tudi nekatere nedokončane projekte na področju
priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijsko omrežje. Res je, da je bil na občini sprejet
terminski plan izgradnje vodovodov in kanalizacije, kljub temu pa bi morali stremeti za tem,
da se gradnja tam, kjer je bila začeta in kjer je bilo vloženih veliko sredstev, tudi konča. Tak
primer je zaselek Gorenje. Končno bodo prihodnje leto dobili vodovod in kanalizacijo tudi v
zaselku Kuši. Posebno obravnavo moramo v naslednjih letih nameniti tudi zaselku Kompari.
Neurejena kanalizacija, neurejena meteorno odvodnjavanje, velike količine zalednih voda,
poškodbe na cestah zahtevajo čim prejšnji pristop k načrtovanju in ne nazadnje rešitvi vseh
težav krajanov tega zaselka.
Večina družabnih aktivnosti, ki jih sicer neposredno ne organizira krajevna skupnost, je
odpadla. Na tem področju je aktivno predvsem Športno društvo Slano blato. Vsako leto KS
pozove vsa društva s sedežem v Lokavcu, da nam posredujejo programe. Le tako lahko vsem
tistim, ki s svojimi aktivnostmi bogatijo našo skupnost, pri tem pomagamo.
Naša skupnost se širi. Veliko je interesa tudi za gradnjo novih stanovanjskih hiš. Tako se je KS
seznanjala z dispozicijami pozidave v zaselku Vas in pod naseljem Palkovše, kar nekaj pa je tudi
posamičnih individualnih gradenj.
Na novo smo uredili spletno stran. Na tej so objavljeni tudi vsa vabila in zapisniki sej sveta KS,
pa tudi druge informacije. Spletno stran si lahko ogledate na povezavi:
https://www.lokavec.si/
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Včasih imam občutek, da ne cenimo dovolj dobro tega, kar imamo v naši KS. Tudi v tem letu
smo bili priča nekaterim manjšim vandalskim dejanjem v okolici dvorane Edmunda Čibeja.
Prav zaradi tega iščemo tudi možnosti video nadzora okolice dvorane. Potrudili smo se, da je
okolica dvorane pokrita z odprtim signalom Wi-Fi primerne hitrosti, zato se posamezniki več
zadržujejo v tej okolici. Seveda upravičeno pričakujemo tudi primerno obnašanje.
Tudi v prihodnjem letu nas bo čakalo toliko dela, kot ga bomo videli, kot pravi star pregovor.
Čaka nas ureditev ekološkega otoka na Brodu, ki ga nismo uredili letos. S tem tudi
zaključujemo te aktivnosti, saj imajo vsi zaselki primerne ekološke otoke. Kar veliko denarja
imamo za postavitev javnih luči. Napovedujejo se nekatere aktivnosti za navezavo
vodovodnega zajetja Skuk-Hubelj ter izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo in
vodovod Slokarji. Seveda je potrebno v naslednjem letu dokončati kanalizacijo v Gorenjah.
Trudili se bomo tudi, da bosta v zaselku Kompari kanalizacija in vodovod prej kot v letu 2025,
kot je predvideno v operativnem planu. Veliko dela nas čaka tudi na področju cestne
infrastrukture. Pot Bitovi–Kompari sem že omenil. Sanacije je nujno potrebna cesta Palkovše–
Kovači, pa pot na Tokaj in k Špacapanom, ki tudi spadajo v našo KS. Potreb je torej veliko, vse
pa so odvisne od denarja in seveda od posluha občine za naše težave. Do sedaj smo na občini
našli sogovornike, ki so prisluhnili našim potrebam in nam v okviru možnosti tudi pomagali
uresničevati naše načrte.
Tudi v prihodnje si želim sodelovanja in razumevanja pri vas, spoštovane krajanke in krajani.
Razumeti morate, da se včasih ne da ustreči vsem željam in potrebam. Kljub temu so vaše
pripombe in predlogi vedno dobrodošli. Če bo le mogoče, jih bomo skupaj uresničili.

Lokavec, 15. 12. 2020

Angel Vidmar
predsednik sveta KS
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