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UVODNIK

»Svobodni gradimo to našo lepo domovino,« je zapisal cestnarski rojak Danilo
Remškar. Svoboda je velika dobrina, česar so se Slovenci dolgo zavedali.
Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja se je ob velikih demokratičnih
premikih dokončno razplamtela in uresničila želja po samostojni državi.
Slovenci bi lahko v stoletjih bivanja pod tujimi oblastniki svojo narodno
identiteto že pozabili ali jo opustili. Zgodilo se je ravno nasprotno. Leta so
tekla, duh slovenstva pa je, kljub mnogim poskusom v nasprotno smer, iz leta
v leto naraščal.
Spremembe pa se niso kazale le na nacionalnem področju, ampak tudi
lokalno. Želja po ureditvi svojega domačega kraja in obnovitvi pristnega
življenja v njem je sočasno z nastajanjem slovenske države gnala tudi krajane
Ceste. Čutili so, da je čas za spremembo, za lastno krajevno skupnost.
Krajevna skupnost Cesta je nastala 3. maja 1991, ko se je odcepila od KS
Vipavski Križ, ki je združevala vasi Vipavski Križ, Plače, Male Žablje in Cesto.
Ta brošura želi orisati prehojeno pot KS Cesta. Marsikaj je bilo opravljenega,
predvsem zaradi volje in zagnanosti. Mnogi so darovali svoj čas in sredstva v
razvoj naše vasi. Nekateri so navedeni v tej brošuri, nihče pa ni pozabljen v
našem spominu. Zahvala gre vsakemu posebej!

ZGODOVINA VASI IN ZAČETKI
KRAJEVNE SKUPNOSTI CESTA

Preden se posvetimo pomembnim trenutkom oblikovanja in nastajanja
samostojne Krajevne skupnosti Cesta, je prav, da preletimo tudi zgodovino
vasi.
Cesta leži v središču Vipavske doline. Na južnem delu se naslanja na Vipavski
Križ, na severu pa se dviguje proti pobočju Čavna.
Vas, ki že nekaj stoletij kljubuje času, se prvič omenja leta 1763 v vojaškem
zemljevidu z imenom Naezesti, kasneje v cerkvenih listinah kot Cejsta. Zaselek
Nemškarca se pod imenom Nemitzhoffen (po rodbini Von Nihezhoffen)
omenja že v 16. stoletju. Po nemški rodbini, L'etergallo, je ime dobil tudi
predel, ki mu krajani pravijo Petergalovše.
V Nemškarci je bila od leta 1584 tudi postaja poštne kočije, ki je vodila od
Gradca do Benetk. Šele kasneje, leta 1944, je bil poštni urad prestavljen v
Vipavo in še kasneje v Črniče.
Cesta je vseskozi predstavljala zunanjo mejo mesta Vipavski Križ. Skupaj z
ostalimi vasmi je imela nalogo oskrbovanja mesta. Cestnarji so se večinoma
preživljali s kmetovanjem, na potokih pa je mlelo tudi nekaj mlinov.
Naselje je že v prvi polovici 20. stoletja dobilo asfaltno prevleko, kmalu za tem
pa še drugo prometno povezavo – železnico. Progo so odprli v oktobru leta
1902. Železniška postaja je imela pisarno, skladišče in stanovanje za
postajenačelnika. Železnica je prinesla tudi zaslužek in pospešila razvoj obrti,
predvsem mizarstva in kamnoseštva, trgovine ter gostinstva.
V času prve svetovne vojne je bila Cesta zaledje soške fronte. Ob železniški
progi na Petergalovšu so bile postavljene barake, ki so služile kot vojaška
bolnišnica. Vojna je zahtevala tudi nekaj žrtev, predvsem pa se je v vas zgrnil
val beguncev, ki so iskali zatočišče.

Po vojni, v času italijanske okupacije so bili mnogi
priimki in imena domačinov poitalijančeni, že
tako veliko revščino pa je še poglobila
gospodarska kriza.
Krvavi madež je na Cesti pustila tudi druga
svetovna vojna. Izven naselja, ob cesti proti Potočam je tank okupatorja
zapeljal čez mino, ki je vozilo poškodovala. Iz maščevanja je okupator 2. junija
1944 vas požgal, ljudi pa so odpeljali v izgnanstvo – najprej v Gorico, pozneje
pa v nemška taborišča Auschwitz in Dachau. Mnogi se od tam niso več vrnili.
Tisti pa, ki so se, so z vneto voljo in željo vas obnovili.
Svoje pričevanje o dogodkih med drugo svetovno vojno na Cesti je podala
gospa Bernarda Kravos.
»Spomine začenjam pri svojih šestih letih. Ogromno se niti ne spomnim več.
Večinoma se spominjam tega, kar so se pogovarjale mama in ostale žene.
Najprej smo bili pod Italijo, ko pa so prišli Nemci, je začela vojna. Zakaj se je
začel pogrom nad Cesto, je zapisano. Vojaki so vdrli v hiše. Mamo je vojak s
kopitom orožja grobo porinil. Vojaki so nas zbrali na avtobusni postaji. Slišala
sta se jok in kričanje. Na avtobusno postajo je prišlo sedem tovornjakov. Trije
so šli v Gorico, štirje pa so se ustavili v Šempetru. V Gorici so nas zaprli v zapor
in nas vse strpali v veliko dvorano. Ljudi z ostalih štirih tovornjakov so v
Šempetru zaprli v šolo, pozneje pa so jih mnogi dobri ljudje sprejeli na svoje
domove. Mi smo bili deset dni zaprti v Gorici, tudi ženske z otroki. Varovali so
nas domobranci. Na vsakem koraku so bili oboroženi vojaki. Župnik Simčič je
prišel v zapor in povedal, da je vas pogorela. Razlegla sta se krik in grozno
kričanje. Župnik je otroke pobral (kdor jih je želel dati) in jih peljal k svojcem.
Mene starši niso želeli dati. Deseti dan so vojaki naročili, da se morajo vsi
moški in ženske brez otrok vkrcati na vlak. Vse so odpeljali v Nemčijo.
Nekateri so se vrnili, nekateri ne. Med njimi tudi moj oče. Ogromno let smo
čakali na železniški postaji, ampak zaman. Iz zapora so ženske z otroki zaprli v
zavetišče, od tam pa nas je župnik Simčič rešil Gorice. Z mamo sva bili najprej
nastanjeni v Žabljah, potem v Vipavskem Križu in nato na Cesti v Nemškarci,
kjer naju je vzela neka stara gospa, katere hiša ni pogorela. Leta 1948 sva se
vrnili v našo hišo, takrat še nedokončano. Moja mama je delala na raznih
krajih, pri raznih ljudeh. Bila je zelo vztrajna in pogumna, da je hišo
dokončala.«

Po letu 1945 so si domačini delo poiskali
predvsem v industrijskih obratih bližnje
Ajdovščine. Pomembna pridobitev za vas je bila
tudi izgradnja hitre ceste. V vasi je danes najti
najrazličnejše poklice in izobrazbene profile, s
kmetijstvom, ki je nekdaj preživljalo večino vasi,
pa se ukvarja le malo vaščanov.
Iz Ceste je izšlo tudi kar nekaj literarnih ustvarjalcev, ki so pustili pomemben
pečat v oblikovanju kulturnega okolja na Vipavskem in Primorskem.
Nedvomno je to Danilo Remškar. Svoje življenje je posvetil gradbeništvu.
Zaposlil se je v podjetju Primorje in deloval kot vodja gradbenih enot po
celotni Primorski, največ časa pa v Postojni. Bil je tudi strasten jamar in
pohodnik – skupaj z jamarskimi zanesenjaki je ustanovil Jamarsko sekcijo
Hubelj, ki se sedaj imenuje Jamarsko društvo »Danilo Remškar«. Poleg tega je
rad užival v prostranstvu, hribih in gorah. Vse njegovo delo je prežemala
ljubezen do jezika in do besedne umetnosti. Leto dni po njegovi smrti, leta
1982, je izšla zbirka njegovih pesmi Od jutra do mraka. V letu 2021 pa se
spominjamo 40. obletnice njegovega slovesa.
Tudi Ivan Mermolja - Iče je bil naš sovaščan. Od mladih let je bil zelo povezan
z literarnim ustvarjanjem. Najprej je bil soustvarjalec šolskega glasila Izvir,
sodeloval je na mnogih kulturnih prireditvah in proslavah, kasneje tudi kot
njihov ustvarjalec in organizator. Diplomiral je na slavistiki. Zaposlen je bil kot
direktor na Zavodu za kulturo in v Lavričevi knjižnici. Bil je soustanovitelj
Radia Nova in urednik časopisa Latnik. Leta 2008 je izdal pesniško zbirko z
naslovom Kresnikovanja.
Pred njima, v za Slovence viharnih časih po drugi svetovni vojni, sta na
Primorskem delovala tudi duhovnika Stanko in Viktorin Stanič. Rodila sta se
na Cesti, konec 19. stoletja. Zelo sta se zavzemal za ohranjanje slovenščine na
Primorskem, izkazala pa sta se tudi na literarnem področju.
Danes šteje vas okrog 160 hiš in nekaj več kot 500 prebivalcev. Veliko domačij
je imelo in nekatere imajo še danes poleg priimka tudi vzdevek: Šmon, Žulk,
Trata, Dolenc, Rozman, Lizen, Lipk, Bezle, Palč …

Vas sestoji iz več zaselkov: Olivše, Lozice,
Otkovše, Ribnik, Geben, Jovhovna, Bone,
Nemškarca, Petergalovše, Brajda, Dulana vas in
Miklavše.
Leta 1990 so krajani izkazali željo po samostojni
krajevni skupnosti, v kateri bi lahko še bolj zastopali svoje interese. Ta
hotenja so sovpadla z velikimi spremembami v nacionalnem in evropskem
merilu. Po vasi je celo zaokrožila domislica: »Litva, Latvija, Cejsta«. Odločitev o
ustanovitvi samostojne krajevne skupnosti je nastala v prepričanju, da lahko v
novi obliki organiziranosti krajani dosežejo več. Krajani bi lahko sami
razpolagali s sredstvi in samoodločali o projektih v vasi.
Prvi samoiniciativni zbor krajanov je potekal 21. februarja 1990 v Gostišču
Štor. Pobudnik odbora je bil Peter Pavel Štor skupaj s skupino vaščanov. Prve
naloge odbora so bile seveda priprava dokumentov za ustanovitev nove
krajevne skupnosti: statut, ustanovni akt, odprtje žiro računa in podobno.
Sestalo se je 52 volilnih upravičencev, ki so izvolili predsedstvo sestanka
(Samo Valič, Marjan Bizjak, Marija Ivanič, Zoran Batagelj in Jože Štor). Na
sestanku sta bila prisotna tudi Evstahij Paljk, predsednik KS Vipavski Križ, in
Artur Lipovž, predstavnik Občine Ajdovščina. Imenovani sta bili tudi komisija
za zbiranje podpisov volilnih upravičencev, krajanov vasi Cesta (Boris Štor,
Darjo Vrčon in Stojan Volk) ter komisija za izvedbo referenduma (Vladimir
Samec, Aleksander Ivanič, Franc Batič, Peter Pavel Štor in Marija Remškar).
Referendum je bil izveden 22. aprila 1990.
Ob pozivu vaščanom, da se udeležijo referenduma, je odbor pripravil tudi
okvirni načrt dela:
o ureditev prostora za smeti in ustrezno odvažanje smeti,
o urejenost okolice vasi: čiščenje potokov in okolja,
o asfaltiranje vseh vaških in lokalnih poti,
o ureditev kanalizacije,
o negovanje kulturnega in športnega življenja na vasi: praznovanje
krajevnega praznika, delovanje balinarskega kluba na Cesti,
demokratične volitve in zborovanja vaščanov,
o sodelovanje z drugimi KS v okolici in lokalnimi oblastmi – občino.

Referendum je uspel. Od skupaj 741 volivcev je
ZA odcepitev glasovalo 476 volivcev. S Ceste 222
volivcev, ostali pa iz drugih vasi KS Vipavski Križ.
Odbor za pripravo samostojne KS pa je čakalo še
veliko dela. Najprej je bilo potrebno pripraviti
pravilnik in statut KS, ki sta osnova za registracijo KS, ter oblikovati ustrezen
žig. Za pripravo vsega potrebnega so bili določeni Marija Remškar, Mirjam
Rojc in Marjan Bizjak.
V nadaljnjih mesecih je bilo potrebno pridobiti tudi ustrezne prostore
krajevne skupnosti. Novoustanovljena KS je sklenila pogodbo z vaščanom
Emilom Bratino o uporabi prostorov na naslovu Cesta 98 za namene
sestajanja Sveta KS Cesta in druge aktivnosti.
Potrebno je bilo pripraviti vse za demokratične volitve v svet
novoustanovljene KS. Za pripravo gradiva in pošiljanje so bili zadolženi člani
odbora (Marjan Bizjak, Peter Pavel Štor in Mirjam Rojc), za izvedbo volitev pa
Marija Remškar, Majda Šelj in Nataša Ličen. Naloga odbora je bila tudi
pripraviti listo kandidatov. Imena kandidatov in poznejše zapisnike je odbor
do ureditve oglasne deske in primernih prostorov KS objavljal v trgovini na
Cesti.
Na demokratičnih volitvah je bil izvoljen prvi Svet KS. Novoizvoljeni člani
Sveta KS Cesta so bili: Anton Žagar, Branko Bevk, Marjan Bizjak, Branko Bone,
Albert Kravos, Ciril Ličen, Mirjam Rojc, Vladimir Samec in Stojan Volk. Prvi
predsednik je postal Anton Žagar.
Tudi novoustanovljena KS se je soočala z mnogimi problemi. Največji projekti
prvih nekaj mandatov so bili nedvoumno vzpostavitev osnovne infrastrukture
v vasi – asfaltiranje, postavitev javne razsvetljave, ureditev kanalizacije in
odvodnjavanje zalednih voda. Za to je bilo potrebno kar nekaj finančnih
sredstev, brez dobre volje in marljivih krajanov pa veliko tega ne bi bilo
mogoče. Veliko dela je bilo opravljenega prostovoljno, kar velja tudi za
izgradnjo rokometnega igrišča. Odločitev za izgradnjo je bila precej tvegana,
saj KS ni imela potrebnega prostora in dovoljenj za gradnjo. Šele pozneje je
železnica omenjeno ozemlje KS predala v najem za določen čas.

Prvi Svet KS Cesta si je zadal nalogo, da bo uredil
prostore za zbiranje in odvoz smeti. Potrebno je
bilo urediti tudi okolico vasi: potoke, avtobusno
postajo in podobno. Posebno pozornost je Svet
KS Cesta namenjal tudi kulturnemu življenju in
dialogu z ostalimi krajevnimi skupnostmi.
Mnogo takrat začetih projektov živi še danes. Vas je v celoti urejena in še več.
Imamo veliko dvorano s pokritim štiristeznim baliniščem, dvoriščem in
obnovljenim otroškim igriščem, spomenik, trgovino, začenja se tudi urejanje
kanalizacije.
Vse to je rezultat prizadevnega dela dosedanjih Svetov KS Cesta, ki so v danih
razmerah in možnostih opravili veliko delo.
V nadaljevanju navajamo pregled dela v vseh mandatih Sveta Krajevne
skupnosti Cesta in popis njegovih članov.

PREGLED DELA PO MANDATIH
1. Svet KS cesta
Predsednik: Anton Žagar
Člani Sveta:
Anton Žagar (predsednik)
Albert Kravos (podpredsednik)
Mirjam Rojc (tajnica)
Marjan Bizjak
Branko Bone
Stojan Volk
Vladimir Samec
Branko Bevk
Ciril Ličen
Poravnalni Svet KS Cesta:
Marjan Bizjak
Franjo Batič
Branko Bone
Dosežki:
o Priprava in izvedba referenduma in ureditev dokumentacije
novoustanovljene KS.
o Asfaltiranje vasi v vse zaselke; del prispeva krajevna skupnost, drugi del
pa so pokrili vaščani.
o Izveden je bil dogovor za uporabo dela zemljišča železnice in izgradnja
rokometnega igrišča; igrišče so urejali vaščani sami v sodelovanju s KS.
o Pridobitev pisarne za potrebe sestajanja sveta KS. Prvi prostori nasproti
današnje trgovine.
o Urejanje in dograjevanje kanalizacijskih vodov.
o Urejanje zabojnikov za smeti.

2. in 3. svet ks cesta
Predsednik: Peter Pavel Štor
Člani Sveta:
Peter Pavel Štor (predsednik)
Slavko Velikonja, Jožef Tomažič (podpredsednik)
Nives Velikonja, Mateja Kravos (tajnica)
Suzana Šerc
Majda Šelj
Ava Curk
Katarina Lulik
Rajko Črv
Egon Stopar
Boris Štor
Stojan Volk
Darjo Vrčon
Dosežki:
o Urejanje pogojev z občino za pridobitev novih prostorov KS v prostorih
trgovine.
o Urejanje kanalizacije v zaselkih Nemškarca, Lozice in Geben.
o Priprava na gradnjo hitre ceste.
o Urejanje infrastrukture: asfaltiranje javnih poti, postavitev ogledal ob
cesti, urejanje ekoloških otokov, postavljanje ležečih policajev.
o Ohranitev starega mostu čez potok Jevšček v zaselku Nemškarca, ki je
bil namenjen za odstranitev ob izgradnji hitre ceste.
o Obnova stranišča na pokopališču in dograditev kanalizacije.
o Urejanje najemnine hiš v lastništvu DARS-a – Dom Karitas Cesta – in
priprava referenduma za nove prostore KS Cesta.
o Obnovitev ceste v Vipavski Križ po gradnji hitre ceste in dograditev
pločnika na desni strani cestišča.
o Organizacija prireditev ob krajevnem prazniku – spominska slovesnost
ter nogometni in balinarski turnir.

4. svet ks cesta
Predsednik: Albert Kravos
Člani Sveta:
Albert Kravos (predsednik)
David Pizzoni (podpredsednik)
Lucija Batič (tajnica)
Peter Pavel Štor
Marjan Fučka
Rihard Štor
Branko Bone
Dosežki:
o Postavitev in blagoslov kapele svete družine.
o Obnova mrliške vežice.
o Praznovanje 60. obletnice požiga vasi Cesta in priprava priložnostnega
glasila pregleda zgodovine vasi.
o Urejanje igrišča (ureditev razsvetljave in otroških igral).
o Postavitev znamenja – križa na Otkovšu.
o Gradnja pločnika proti Vipavskemu Križu.
o Uvede se voščilo vaščanom nad 75 let.
o Uvaja se uradne ure in svetniško pisarno.
o Ureditev Doma Karitas – Materinskega doma Cesta.
o Organizacija čistilne akcije.
o Začetek projekta Večnamenski prostor.
o Urejanje osnovne infrastrukture vasi: asfaltiranje, javna razsvetljava.

5. svet ks cesta
Predsednik: Egon Stopar
Člani Sveta:
Egon Stopar (predsednik)
Mirjam Rojc (tajnica)
David Fučka
David Pizzoni
Stojan Volk
Albert Kravos
Mirjam Rojc
Aleksander Štor
Dosežki:
o Položitev asfalta v centru vasi, sanacija dela vaške poti v zaselku Brajda in
postavitev več prometnih ogledal ob vaških in lokalnih cestah ter izvedba
grbin za umirjanje prometa (na poti ob igrišču, v zaselku Jouhouna in na
Olivšu. Postavitev protihrupne ograje v centru vasi.
o Izvedena hidroizolacija in manjša obnova prostora KS v centru vasi.
o Nabava bivalnega zabojnika na balinišču.
o Postavljena zaščitna ograja v zaselku Pri Bonetovih.
o Izvedena delna sanacija ograje okrog šolskega igrišča.
o Postavljene dodatne javne luči v zaselku Brajda in Boneti ter postavitev
zaščitne ograje v tem zaselku.
o Postavljeni reflektorji na športnem igrišču.
o Izdelane in postavljene oglasne deske.
o Izvedene sanacije makadamskih poti, postavitev kovinskih stopnic za
sestop z rampe čez železniško progo.
o Nabava prazničnih svetlobnih snežink.
o Aktivnosti za postavitev večnamenskega prostora na območju balinišča
in športnega igrišča:
• dogovor s Slovenskimi železnicami za izvedbo prenosa parcel v last
lokalne skupnosti,
• izdelava idejnega načrta večnamenskega prostora,
• izdelava Dokumenta za izvedbo investicijskega projekta Dom
krajanov Cesta,

• vključitev postavke investicijski projekt
Dom krajanov Cesta v Načrt razvojnih
programov občine Ajdovščine.
o Postavitev ekološkega otoka v zaselku
Otkovše in dodatnih zabojnikov v zaselkih
Lozice in Brajda.
o Vzdrževanje in razvijanje družabnega utripa vasi v sodelovanju s KŠD
Vrnivec:
• Obiski krajanov nad 75 let ob njihovih rojstnih dnevih.
• Začetek pohoda Spoznajmo soseda in izvedba več drugih pohodov.
• Vsakoletno praznovanje kulturnega praznika.
• Dogodki ob prvem maju: postavitev mlaja in kresovanje.
• Organizacija turnirjev v malem nogometu.
• Izvajanje prireditev ob krajevnem prazniku (srečanje s starejšimi,
ocenjevanje vin cestnarskih vinarjev, spominska slovesnost, zabava s
plesom).
• Obisk Miklavža.
• Posodobitev spletne strani KS Cesta.
o Pobude:
• Razširitev zazidalnega območja na zahodni strani vasi – med potokom
Vrnivec in lokalno potjo proti Stomažu.
• Odvodnjavanje meteornih vod na severni strani vasi.
• Ureditev mrliške vežice in žarnih grobov na pokopališču (pobuda
skupaj s KS Vipavski Križ).

6. svet ks cesta
Predsednik: Erik Štrukelj
Člani Sveta:
Erik Štrukelj (predsednik)
Matej Furlan (podpredsednik)
Nives Velikonja (zapisnikarica)
Jerneja Bone
Sonja Lulik
Bogomir Tomažič
Aleš Samec (do oktobra 2012)
Dosežki:
o Od predhodnega Sveta KS se je prevzela zasnovo za izgradnjo doma
krajanov in pokritega balinišča. Prvi zahteven korak je bila pridobitev
zemljišč za izgradnjo. Ko se je pridobilo prve dokumente, ki so potrjevali,
da bo pridobitev 3.086 m2 zemljišč mogoča, je bil sprejet sklep o
potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP, v
katerem je bil podan pogoj, da Občina Ajdovščina pridobi brezplačno v
last zemljišča, potrebna za izgradnjo Vaškega jedra Cesta, ki obsega dom
krajanov, pokrito štiristezno balinišče, otroško igrišče in parkirišče. Tako
so bili izpolnjeni vsi pogoji, da se izdela projekt za gradbeno dovoljenje
(PGD), projekt za izvedbo (PZI), izbere izvajalca in v letu 2014 začne z
izgradnjo.
o Izgradnja novega štiristeznega balinišča skupaj z Balinarskim klubom
Cesta.
o Izgradnja prehoda čez potok Vrnivec za Brajdo.
o Izvajanje vzdrževalnih del na igrišču, avtobusni postaji v centru vasi
(urejanje površin z betonom, barvanje in utrjevanje ograje, menjava
stekel, zaščita okna), pridobitev novih reflektorjev na igrišču, adaptacija
otroških igral, betonske obrobe, nasutje s peskom, barvanje igral in
menjava lesenih delov igral.
o Sodelovanje pri organizaciji vsakoletnega 24-urnega balinarskega
maratona z mednarodno udeležbo v organizaciji Balinarskega kluba
Cesta.
o Nakup mize za namizni tenis.

o Nakup klimatske naprave za namene
prostorov KS Cesta.
o Organizacija čistilne akcije.
o Pridobitev dovoljenja in postavitev
avtobusnega nadstreška iz gabionov v
zaselku Nemškarca.
o Izdelava lesenega križa in osvetlitve na kapelici.
o Izgradnja novega zidu in ograje pri spomeniku v centru vasi.
o Organiziranje vsakoletnih prireditev ob kulturnem prazniku, prvem maju
(postavljanje mlaja in kresovanje) in krajevnem prazniku – spominu na
požig vasi Cesta. Posebej je potrebno poudariti prireditev ob 70.
obletnici požiga vasi in govor slavnostnega govornika ob tem dogodku,
g. Alojza Bizjaka. Za namene prireditve je bil postavljen velik šotor in
organiziran večji koncert.
o Postavitev obeležja v spomin župniku Andreju Simčiču.
o Postavitev trajne razstave o zgodovini vasi.
Izvedbe idejnih načrtov in podajanje zahtevkov:
o Izvedba in predstavitev idejne zasnove obnove in dograditve skupnega
pokopališča (sodelovanje s KS Vipavski Križ).
o Idejni projekt pločnika od zaselka Brajda do odcepa Stomaž.
o Idejni projekt ureditve pločnika pri avtobusni postaji v zaselku
Nemškarca.
o Prošnja za severno obvoznico iz lokavške poti mimo zaselka Brajda do
poti v Stomaž in ureditev problematike zalednih vod v severnem delu
vasi.
o Prošnje za spremembo namembnosti gradbenih parcel za širitev vasi
Cesta.

7. svet ks cesta
Predsednik: Bogomir Tomažič
Člani Sveta:
Bogomir Tomažič (predsednik)
Dominik Pizzoni (podpredsednik)
Melita Bizjak (zapisnikarica)
Lucija Batič
Bogdan Bone
Alenka Štor
Alojzij Pipan
Dosežki:
o Vaško jedro na Cesti: v 1. fazi: izgradnja doma krajanov (2015), v 2. fazi:
izgradnja pokritega balinišča, otroškega igrišča in parkirišča. Izvedba
zaščite oken pred soncem.
o Izvajanje kulturnih dejavnosti v novem domu krajanov (koncerti,
predstave, proslave v sodelovanju z BK Cesta in s KŠD Vrnivec) ter
izvajanje tradicionalnih dogodkov (kresovanje, postavljanje mlaja …)
o Ureditev etažnega lastništva in oddaja starih prostorov KS Cesta v
dolgoročni najem Zavarovalnici Triglav.
o Prenova strehe in menjava vrat servisnih prostorov na pokopališki
kapeli.
o Izvedba projekta Moja pobuda – ureditev krožne rekreacijske poti okoli
Vipavskega Križa.
o Ureditev nekaterih poljskih poti v okolici vasi.
o Postavitev kanalizacijskih cevi v zaselku Nemškarca.
o Zasaditev 100 dreves protivetrne zaščite.
o Vzpostavitev FB-strani KS Cesta.

8. svet ks cesta
Predsednik: Erik Štrukelj
Člani Sveta:
Erik Štrukelj (predsednik)
Dominik Pizzoni (podpredsednik)
Nataša Soban (zapisnikarica)
Rok Vidic
Andreja Štor
Matej Štokelj
Samo Valič
Dosežki:
o Organizacija vsakoletnih prireditev v sodelovanju s KŠD Vrnivec.
• Ob krajevnem prazniku. V letu 2019 je bila prvič organizirana prireditev
na novo pokritem balinišču.
• Vsako leto se pripravi tudi prireditev ob kulturnem prazniku. V letu
2020 je KS v sodelovanju s KŠD Vrnivec in vaščani zaradi epidemije
Covid-19 pripravili glasilo v spomin na domačega literarnega ustvarjalca
Danila Remškarja in Ivana Mermolja - Ičeta. Svoje prispevke so
prispevali tudi nekateri vaščani. Glasilo se je dostavilo vsem
gospodinjstvom v vasi.
• Sodelovanje pri izvedbi jubilejnega desetega 24-urnega balinarskega
maratona z mednarodno udeležbo v organizaciji Balinarskega kluba
Cesta, ki je bil organiziran leta 2020 vkljub težavnim razmeram zaradi
epidemije Covid-19. KS Cesta je svečano podelila priznanje za
dolgoletno prizadevno delo na športnem in družbenem področju v
vasi.
o Pomoč Občini Ajdovščina in Civilni zaščiti pri obveščanju krajanov glede
epidemije Covid-19.
o Nakup ozvočenja pokritega balinišča v sodelovanju z BK Cesta.
o V času pandemije so bile investicije ustavljene, kljub temu se je opravilo
nekaj adaptacij makadamskih poti, jarkov, vzdrževalnih del v domu
krajanov (zamenjava rolo zaves, popravilo toplotne črpalke, menjava
filtrov prezračevanja, posodobitev požarnega reda, dograditev
manjkajoče ograje).

o Predstavitev načrtov izgradnje optične
napeljave v vasi Cesta, ki se izvaja.
Načrti za preostanek mandata:
o Izgradnja kanalizacijskega omrežja. Občina
Ajdovščina je podala v izdelavo dve idejni
zasnovi: ena je vsebovala samostojno čistilno napravo, druga pa
predvideva priključitev na centralno čistilno napravo v Ajdovščini.
Skupno smo se odločili za slednjo, ki bo zajela tudi zaselek Bone in
Nemškarco. Izgradnja je načrtovana za leto 2022/2023–2024.
o Izgradnja dveh avtobusnih nadstreškov (v centru vasi proti Dobravljam
in v zaselku Nemškarca proti Ajdovščini). Izgradnja novih skladiščnih
prostorov za namene KS Cesta in BK Cesta med igrali in baliniščem.
o Uspešna je bila parcelacija novih zemljišč za širitev Vaškega jedra v
izmeri 2.353 m2 in zemljišč vzdolž poti za Vipavski Križ proti železniškemu
prehodu za namene pločnika v površini 368m2. Želja in predlog je, da se
za namene podajanja novih vsebin v Vipavskem Križu prestavi šolo in
vrtec na omenjene parcele, kjer že stoji primerna infrastruktura.
Obeležitev 30. obletnice samostojne Krajevne skupnosti Cesta.
o Vse napore se vlaga, da bi se v letu 2021 začelo z izdelavo projektov za
obnovo oz. izgradnjo skupnega pokopališča v Vipavskem Križu.
o Potekajo priprave za izvedbo projekta MOJA POBUDA, ki je bil
predlagan s strani KS Cesta in KS Vipavski Križ ter potrjen v letu 2018. V
pripravi pa je tudi nov predlog MOJE POBUDE 2021-2022.
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO VRNIVEC CESTA
KŠD Vrnivec je bil ustanovljen v želji, da kraj dobi društvo, ki bo skrbelo za vse
dejavnosti na področju kulture, športa in povezovanja vaščanov.
Uradno je bilo društvo vpisano v register 30. 3. 2006, prvi občni zbor je bil
sklican 18. 4. 2006. Ustanovili so ga cestnarski fantje, ki so več let zapored
prirejali srečanja vaščanov ob potoku Vrnivec. Ta srečanja, na katera so bili
povabljeni tudi »izseljenci«, so bila pri vaščanih zelo dobro sprejeta in se jih
krajani z velikim veseljem spominjajo.
Pozneje je društvo vsako leto organiziralo proslavo ob dnevu spomina na
požig Ceste in praznovanje kulturnega dne.

Leta 2009 je priredilo odmevno praznovanje v
spomin prihoda železnice v vas pod imenom
Železnica na Cesti.
KŠD Vrnivec še vedno vsako leto pripravi
proslavo ob kulturnem in krajevnem prazniku,
posebej pa je znan tudi pohod Spoznajmo soseda, ki tradicionalno poteka že
več kot 10 let.
BALINARSKI KLUB CESTA
Balinarsko moštvo se je začelo oblikovati že sredi osemdesetih let prejšnjega
stoletja, ko so se ljubitelji balinanja zbirali na enosteznem balinišču pri
današnji trgovini.
Decembra leta 1986 je ljubiteljstvo preraslo v balinarski klub, ki je bil
ustanovljen pod imenom Balinarski klub 2. junij Cesta. Eden glavnih
pobudnikov in prvi predsednik kluba je bil Zoran Batagelj, njegovo delo pa so
nadaljevali Stojan Volk, Ciril Ličen, Rihard Štor, Boris Štor in mnogi drugi
zagreti balinarji.
Klub, ki je najprej združeval manjšo skupino balinarjev rekreativcev, je takoj
pričel s prostovoljskim delom v želji zgraditi novo dvostezno balinišče skupaj
s klubskimi prostori. Že spomladi leta 1988 so člani vstopili v tekmovalno leto
na dveh novih balinarskih stezah, in sicer v občinski ligi Ajdovščine. Klub se je
dobro organiziral in število članov je raslo. Kmalu so začeli prirejati tudi
turnirje v igrah četvork, dvojic in enojk. Uredili so vso potrebno infrastrukturo
(voda, elektrika, stranišča, parkirišče) ter nato leta 1992 pričeli s tekmovanji v
OBZ Nova Gorica. Klub se je že po dveh letih uvrstil v 1. območno ligo. Skozi
leta so nabrali lepo število pokalov in medalj. V letu 1999 je klub prvič priredili
24-urni balinarski maraton, tekmovanje, kot ga ni bilo daleč naokoli in ostaja
še danes najpomembnejši dogodek v organizaciji kluba.
Za balinišče so njegovi uporabniki ves čas zgledno skrbeli in ga modernizirali.
Leta 2005 so položili asfalt, 2013 pa je veliko pridobitev prinesla izgradnja
štiristeznega balinišča. Pri izgradnji so s sredstvi pomagali Občina Ajdovščina,
Krajevna skupnost Cesta, Balinarski klub Cesta in mnogi sponzorji.

Trud, volja in trdo delo so balinarjem prinesli
zgodovinski uspeh, saj so se najprej uvrstili v
2. državno ligo, leta 2019 pa so ta uspeh še
nadgradili z uvrstitvijo v 1. državno ligo. Skupaj z
izgradnjo Doma krajanov je klub pridobil tudi
pokrito in moderno opremljeno balinišče s
klubskimi prostori.
Dom karitas cesta
Dom Karitas na Cesti je bil predan uporabi leta 2001 za namen materinskega
doma in programa učne pomoči otrokom Popoldan na cesti. Prostore doma
je Škofijski karitas Koper v brezplačen najem oddala družba Dars.
Do zaprtja je v domu zatočišče našlo več kot 50 žensk z otroki. V garažnih
prostorih hiše je potekal program učne pomoči in organiziranega preživljanja
prostega časa Popoldan na Cesti, ob sobotah pa medgeneracijski program
oblikovanja gline.
Po letih delovanja je hiša odslužila svojemu namenu, programi, ki so se v njej
izvajali, pa so našli drugo lokacijo.

SLIKOVNO GRADIVO
PREDSEDNIKI KS CESTA 1990-2022

Anton Žagar

Berto Kravos

Bogomir Tomažič

Peter Pavel Štor

Egon Stopar

Erik Štrukelj

ČLANI SVETOV KS CESTA 1991-2022

Mirjam Rojc

Marjan Bizjak

Branko Bone

Stojan Volk

Vladimir Samec

Branko Bevk

Ciril Ličen

Franjo Batič

Slavko Velikonja

Jože Tomažič

Nives Velikonja

Mateja Kravos

Suzana Šerc

Majda Šelj

Ava Curk

Katarina Lulik

Rajko Črv

Boris Štor

Darjo Vrčon

David Pizzoni

Lucija Batič

Marjan Fučka

David Fučka

Aleksander Štor

Jerneja Bone

Matej Furlan

Dominik Pizzoni

Melita Bizjak

Bogdan Bone

Alenka Štor

Alojzij Pipan

Nataša Soban

Rok Vidic

Andreja Štor

Matej Štokelj

Samo Valič

Izid referenduma o odcepitvi Ceste iz KS Vipavski Križ

Poročilo o referendumu, objavljeno v Uradnem glasilu

Srečanje samoiniciativnega odbora

Proslava ob krajevnem prazniku in Ivan Mermolja - Iče

Odprtje novih prostorov KS Cesta

Obnova Doma Karitas Cesta

Odptrtje Doma krajanov Cesta

Pogodba o brezplačnem prenosu ozemelj za izgradnjo Vaškega jedra Cesta

Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP

Vaško jedro Cesta

Sveta maša za žive in pokojne vaščanke in vaščane

Ocenjevanje vin cestnarskih vinarjev

Proslava ob kulturnem prazniku

Proslava ob 75-letnici požiga vasi Cesta

Proslava ob 75-letnici požiga vasi Cesta

Slavnostni govornik na proslavi ob 70-letnici požiga
vasi Cesta, Alojz Bizjak

Praznovanje 1. maja

Novoletni pohod Spoznajmo
soseda

Srečanje starejših vaščanov

Balinarski maraton

Čistilna akcija

Balinarski klub Cesta

Spomenik žrtvam druge svetovne vojne

ZAKLJUČEK

Doma nam je lepo. Rojstnega kraja se vedno spominjamo, še več, nosimo ga v
srcu in je z nami na vsakem potovanju. Cestnarji se tega zavedamo in nam za
domači kraj ni vseeno.
Vsi navedeni člani Svetov Krajevne skupnosti Cesta so prostovoljno podarili
svoj čas za dobro vaščanov in vasi.
Ta brošura je zahvala vsem dosedanjim in prihodnjim predsednikom ter
članom Sveta KS Cesta za njihov trud, voljo, prizadevanje, ki so ga vložili in ga
še vedno vlagajo, da nam je na Cesti lepo.
Je tudi zahvala vsem podpornikom, sponzorjem, dobrotnikom in
prostovoljcem, ki so priskočili na pomoč pri organizaciji kulturnih, družabnih,
ekoloških dogodkov. Vsem, ki so posebej imenovani, in tudi vsem, ki niso
navedeni. Vseh se s hvaležnostjo spominjamo.
In končno, ta brošura je zahvala vsem vaščankam in vaščanom, ker
soustvarjate zgodbo vseh, ki živimo na Cesti.
»Svobodni gradimo to našo lepo domovino«. Naj nam bo to naročilo našega
pesnika vodilo tudi v prihodnosti.
Avtorjeva opomba
Zbiranje gradiva in podatkov je terjalo kar nekaj časa in truda. Iskreno se
opravičujemo vsem, ki vas (nenamerno) nismo omenili, in vas prosimo za
razumevanje.
Morebitne napake, prosimo, sporočite na cesta@ajdovscina.si

VIRI
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»RAZLIJ SE MIR NAD
POKRAJINO«

Danilo Remškar

