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Spoštovane krajanke in krajani 

Spoštovani gospod župan Tadej Beočanin 

Cenjena nagrajena in  nagrajenca, spoštovani obiskovalci in navzoči 

Vesel sem, da vas po več kot dveh letih ponovno pozdravim ob praznovanju 
krajevnega praznika. Ne bom ponavljal  zakaj nismo uspeli pripraviti  slovesnosti 
ob krajevnem prazniku, ki ga praznujemo v počastitev rojstva našega uglednega 
in znamenitega krajana Edmunda Čibeja.  

Drugi mandat  vodim  delo sveta naše krajevne skupnosti. Rad bi se zahvalil 
članicam in članom sveta za njihovo  požrtvovalno delo. Rad bi se zahvalil tudi 
vam spoštovane krajanke in krajani za razumevanje, za strpnost in pomoč, brez 
katere  ne bi bili, verjetno ena najbolj hitro razvijajočih se  krajevnih skupnosti v 
občini, poleg samega mesta seveda.  

Seveda  ne bom pozabil na res iskreno zahvalo  županu, občinski upravi in  
ostalim, ki so kakor koli  k razvoju  našega kraja pripomogli. Moje poti kot 
predsednika sveta KS, in  ne nazadnje tudi kot občinskega svetnika pogosto 
vodijo na občino.  Saj veste kako pravi pregovor: Če si daleč od oči, si daleč od  
srca  v našem primeru, pa  verjetno tudi daleč od  finančnih sredstev.  

V mandatnem obdobju od 2018 do 2022 smo si v krajevni skupnosti zastavili  
ambiciozen plan  investicij. Svet KS ga potrdil na tretji seji 26.2.2019. Odkrito 
povedano, lahko smo zadovoljni s tem, kar smo uspeli  narediti, seveda ne mi 
sami, temveč, kot rečeno ob posluhu občine in posredno ali neposredno seveda 
tudi države. Predlogo bi bilo, če bi vam  našteval vse, kar je bilo narejeno. Žal za 
nekatere še vedno ne dovolj. Gradijo se nove stanovanjske soseske, urejajo se 
poti in ceste, ureja se vodovod in kanalizacija. Na spletni strani KS  je objavljen  
plan investicij 2018 do 2022. Lahko si ga pogledate in  ocenite njegovo izvedbo.  

Kakor koli mandat  se  mi in nam izteka. Prav zato še nekaj besed o  tem, kaj nas 
čaka v tem letu. Seveda, zaključek dolgo pričakovane in več let načrtovane 
površine za mešan promet med Ajdovščini in Lokavcem. Objavljen je razpis ki se 
zaključi v drugi polovici tega meseca in sicer za  rekonstrukcijo ceste in pločnikov  
med Grajškom in odcepom za Paljkovše.   
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Prosim vas,  bodite strpni, ob cestnih zaporah, semaforjih  zaradi del na cestah. 
Splača se potrpeti, da bodo ceste  v naši vasi varnejše za vse udeležence v 
prometu.  

Nekje na družabnih omrežjih sem prebral, da je  v ajdovski občini  skoraj toliko 
gradbišč, kot na celotni Severni Primorski, in da je  v mestu na gradbiščih  skoraj 
toliko dvigal kot v koprski luki. Na naš razvoj kot občine smo lahko ponosni. 

Spoštovane in spoštovani 

Gospod župan  

Danes so nam  program oblikovali učenci osnovne šole, na filmu smo lahko 
občudovali  otroke  iz vrtca. Veliko nam pomeni, da je na vasi šola, veliko nam 
pomeni, da je na vasi tudi vrtec. Vse to bogati naš vsakdan. Lepo je videti  
sprehod vrtčevskih otrok po vasi, lepo je slišati otroških živžav na naših  športnih 
površinah v dvorani in njeni okolici. 

Leta 2018 smo v naš plan, ki sem ga omenjal na začetku napisali pod prvo točko: 
Izgradnja  štiri oddelčnega vrtca  v Lokavcu ob šoli.  

Investicijo smo planirali v dveh delih : Prvi odkup  hiše ob šoli  in njena rušitev: to 
smo naredili in še enkrat:  hvala Ti župan za to, potrudil si se  in razumel naše 
želje, ki niso bile poceni.  

Seveda pa je sedaj  naša velika želja in velika prošnja; Drugi del, postavitev vrtca. 
Skoraj smo prepričani, da nam bo s skupnimi močmi, posluhom Tebe župan in 
občinskega sveta uspelo.     

Da bo vrtec  naslednje šolsko leto še v Lokavcu se bo moral eden izmed razredov 
osnovne šole preseliti  v zgornje prostore naše dvorane.   

Verjamem, da  bomo imeli še priložnost, da nazdravimo našim skupnim 
uspehom.  

Počitnice so pred nami, preživite jih prijetno. 

Srečno in vse dobro vam želim.  

 

 

Lokavec 4.6.2022                                                                           Angel Vidmar 


