
 

 
 

Spoštovane krajanke in spoštovani krajani Lokavca, 

leto 2021 se počasi izteka, bilo je, milo rečeno, posebno v vseh pogledih. Prepričan sem, da smo kot 
ljudje in socialna bitja pogrešali druženja ob različnih priložnostih, ki smo jih bili vajeni v preteklosti. 
Epidemija, ki nas v svoj objem stiska že skoraj dve leti, je krojila tudi življenje v naši skupnosti.  

Kljub temu smo v Lokavcu marsikaj postorili. Svet krajevne skupnosti se je redno sestajal. Po najboljših 
močeh in možnostih smo poskušali reševati problematiko, ki smo jo zaznali ali bili nanjo opozorjeni. 

Naša večnamenska dvorana Edmunda Čibeja je v prvi polovici leta večinoma samevala. Športnih 
aktivnosti v dvorani praktično ni bilo, tudi posebnih najemov dvorane in ostalih prostorov za različna 
praznovanja je bilo zelo malo. Zato smo bili še toliko bolj veseli 14-dnevnega najema dvorane v poletnih 
mesecih za organizacijo rokometnega in gimnastičnega kampa. Za čiščenje dvorane smo se ob 
upokojitvi dolgoletne sodelavke uspeli dogovoriti z Osnovno šolo Danila Lokarja. Odpiranje in zapiranje  
dvorane pa smo uredili elektronsko, s tem da predsednik sveta KS preko posebnega programa na 
daljavo spremlja aktivnosti v dvorani.  
Pred nekaj leti sta bila ob dvorani nameščena tudi aparata za tople in hladne napitke. Zaradi 
večkratnega vandalizma je lastnik aparata odstranil. Škoda, ker ne znamo ceniti tudi drobnih 
pridobitev. Tudi v letu 2021 smo se trudili okolico dvorane in igrišča primerno vzdrževati. Sami lahko 
ocenite, ali smo to opravljali primerno. Veliko truda in tudi denarja (predvsem KS) je bilo vloženo v 
ureditev travnatega igrišča, na katerega so bili nameščeni reflektorji, tako da je vadba mogoča tudi v 
večernem času.  
V naši vasi se gradi veliko novih stanovanjskih hiš. Nove hiše bodo zgrajene na Brodišu, v Mizinjski vasi 
pod Palkovšami, verjetno tudi na Loretovšu. Vas se torej širi, kar je dobro. Tako domačini kot tudi ljudje 
od drugod vidijo Lokavec kot primeren kraj za bivanje. Glede na to, da so to predvsem mlade družine, 
se bomo v prihodnosti verjetno srečevali tudi s pomanjkanjem prostora v šoli in vrtcu. O tem, da vrtec 
ostane v Lokavcu, že sedaj potekajo intenzivni pogovori.  
V polnem teku je gradnja kolesarske poti oziroma površine za mešani promet iz Ajdovščine proti 
Lokavcu. Uresničila se nam bodo dolgoletna prizadevanja za sanacijo ceste in ureditev površine ob njej. 
V poletnih mesecih smo (so) se ukvarjali s projektiranjem pločnika od Grajška do odcepa za Palkovše. 
Med DRSI in Občino Ajdovščina je bila podpisana pogodba, upamo pa, da bomo v naslednjih mesecih 
pridobili ustrezna soglasja lastnikov zemljišč ob cesti in se bo gradnja lahko kmalu začela.  
Tudi izgradnja kanalizacijskega omrežja v Lokavcu še ni zaključena. Predvsem v Gorenjah se ta vleče že 
predolgo. Enako velja za izgradnjo vodovoda in kanalizacije pri Kuših, želeli bi, da se izgradnja začne 
tudi pri Komparih. Tudi v slednje vlagamo veliko naporov pri razgovorih na občinski ravni. Smo pa lahko 
zadovoljni, da bodo vodovod in kanalizacijo dobili pri Slokarjih, in sicer v okviru evropskega projekta 
navezave vodovoda Hubelj in Skuk. 
Naše javne poti, pa tudi lokalne ceste, katerih pristojnost in odgovornost za vzdrževanje sta na strani 
občine, niso v najboljšem stanju. Letošnje leto nam je uspelo popraviti del zelo slabe javne poti pri 
Kovačih in del poti proti Tokaju. Uredili smo tudi neustrezno odvodnjavanje predvsem meteornih vod 
v Brithu. Takoj v novem letu 2022 sledi še popravilo javne poti v naselju Kompari. V letu 2021 je bila 
urejena tudi cesta v novem naselju na Loretovšu in postavljene tri javne luči na tem neosvetljenem 
delu ceste. Nove javne luči smo postavili tudi na drugih mestih, kjer so krajani želeli oz. kjer temu niso 
nasprotovali.  
Uspeli smo popraviti tudi nekatere poljske poti, med njimi pot od Komparov proti Sv. Urbanu. Ob tem 
se zahvaljujemo vsem, ki ste to omogočili tudi s tem, da ste velikodušno odstopili tudi kakšen kvadratni 
meter svojega zemljišča.  
Občina je intenzivno pristopila tudi k urejanju poti za gorske kolesarje. Prav na območju naše krajevne 
skupnosti je teh poti izredno veliko. Prav bi bilo, da se to problematiko uredi čim prej, da bomo vsi 
skupaj vedeli, kje se lahko zainteresirani ukvarjajo s to rekreacijo in kje ne. 
 
 



 

 
 

Na željo staršev iz zaselka Kompari, kjer je šoloobveznih več kot 20 otrok, smo poskušali urediti prevoz  
s šolskim avtobusom. Žal nismo bili uspešni, saj pod zaselkom Kompari avtobus ne uspe obrniti, pa bi 
z izredno majhnim posegom lahko, vendar dogovor za majhno razširitev že obstoječe poti ni mogoč. 
Avtobus zato vozi samo po cesti s Ceste proti Lokavcu.  
Še vedno se ukvarjamo s problemom primerne ureditve ekološkega otoka na Brodu in pod Gorenjami. 
Upamo, da bomo to poglavje uspešno zaključili v prihajajočem letu.  
V letu 2022 bi morali zgraditi tudi žarni zid na pokopališču. Investicija je premaknjena v leto 2023, kar 
sprejemamo kot neproblematično, saj je na našem pokopališču še vedno dovolj grobnih mest.  
Verjetno je prav, da nekaj napišemo tudi o želji, načrtih ali kakor koli temu že rečemo, da bi na območju 
plazu Slano blato odlagali kompost in s tem po zatrjevanju nekaterih dosegli hitrejše zaraščanje 
območja. Žal KS o tem uradno nikoli ni bila obveščena, neuradno smo sicer izvedeli, da je ta namera 
ustavljena. Svet KS je o tej problematiki razpravljal in zavzel stališče, da na območje plazu ni potrebno 
ničesar odlagati, posebno ne komposta, ki mu je primešano blato s čistilne naprave.   
Po napovedih bi morali do konca tega leta tudi v Lokavcu imeti optično omrežje. Žal ne bo tako, čeprav 
so se nekatera dela že začela. Predvsem tisti, ki so se tudi v obdobju epidemije srečevali s poukom na 
daljavo ali delom od doma, si ureditev tega omrežja želijo čim prej.  
Tudi letos smo krajani glasovali v okviru participativnega proračuna Moja pobuda. Razpravljali smo o 
treh pobudah. Skromna udeležba na sestanku ob predstavitvi pobud in tudi na glasovanju, ki se ga je 
udeležilo le 165 krajanov, ni prinesla zadovoljivih rezultatov. Že tako smo krajani Lokavca v 
neenakopravnem položaju, saj se zaradi sistema ne moremo povezovati s sosednjimi krajevnimi 
skupnostmi, zaradi majhne udeležbe pa smo od treh pobud izglasovali le pregradno zaveso v dvorani. 
Zavesa je že postavljena in upamo, da bo služila svojemu namenu. 
 
Že drugo leto zapored zaradi razmer nismo mogli organizirali praznovanja krajevnega praznika. Od 
kulturnih prireditev smo v KS skupaj z društvom upokojencev Ajdovščina in Zvezo kulturnih društev 
sodelovali samo pri organizaciji srečanja pevskih zborov na vsakoletni prireditvi Pod modrim nebom.   
 
Spoštovane krajanke in spoštovani krajani, 
 
vse to sem vam kot predsednik sveta KS Lokavec želel povedati tudi neposredno. Upam, da sem vam 
vsaj v grobih obrisih napisal vsaj nekaj tistega, kar se je v naši skupnosti dogajalo v letu 2021. Prepričan 
sem, da nam bo leto 2022 v vseh pogledih bolj naklonjeno. Dovolite mi, da se vsem tistim, ki ste kakor 
koli pomagali, da smo lahko naredili kaj dobrega za dobrobit naše skupnosti in naših krajanov, iskreno 
zahvalim. Zahvala velja seveda tudi svétnicam in svétnikom KS, ki so se po najboljših močeh trudili v 
dobro našega kraja. 
 
Vsem vam, spoštovane krajanke in spoštovani krajani želim prijetne božične praznike, sprejmite moja 
iskrena voščila ob državnem prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti, ki naj nas spomni na našo 
povezanost in enotnost na plebiscitu o samostojnosti naše domovine. 
 
 
Srečno, predvsem pa zdravo novo leto 2022 vam želim. 
 
 
 
Lokavec, 21. 12. 2021       Angel Vidmar l. r. 
                                                                                                                             predsednik sveta KS  


