ZAPISNIK
2. sestanka sveta Krajevne skupnosti Cesta, v četrtek 10. 1. 2019, ob 18.30, v
prostorih Doma krajanov Cesta.
- Prisotni člani sveta KS: Erik Štrukelj, Dominik Pizzoni, Andreja Štor, Nataša
Soban, Matej Štokelj, Samo Valič
- odsotni: Rok Vidic- član KS, Štor Uroš - svetnik, Borut Dietz - BK Cesta
- povabljen k 2. in 3. tč. dnevnega reda: Egon Stopar – predsednik Kulturno
športnega društva Vrnivec Cesta
Dnevni red:
1. Projekti predvideni v mandatnem obdobju 2018 – 2022.
2. Izvedba prireditve ob Prešernovem dnevu – slovenskem kulturnem prazniku.
3. Krajevni praznik ob 2. juniju.
4. Razno.
K tč. 1:
Predsednik KS predstavi zbrane projekte predvidene v mandatnem obdobju
2018 – 2022, katere smo dopolnili in jih podali v nadaljevanju:
Nadzirati in sodelovati pri projektiranju in izvedbi projektov v realizaciji:
- projektiranje in izvedba kanalizacijskega omrežja ter meteornih vod z morebitno
izgradnjo optičnega omrežja in podzemnim električnim omrežjem (v proračunu
2019-2021).
- izvedba ureditve pločnika med vasjo Cesta in Vipavski Križ z vključeno
osvetlitvijo, zasaditvijo dreves in parkirnega prostora
(potrjeno v proračunu 2019 - moja pobuda).
Podati predloge in izvesti potrebne projekte:
- postavitev nadstreška na avtobusni postaji Cesta proti Dobravljam. Po
možnosti tudi zapolniti tla v obstoječi avtobusni postaji na Cesti v smeri proti
Ajdovščini tako, da ni stopnice oz., da se tla izravnajo, saj ob deževju
notranjost poplavi . Zamenjavo dotrajane klopi.
- osvetlitev prehoda za pešce v vasi Cesta.
- prestavitev oziroma dopolnitev javne razsvetljave ob vaškem jedru tako, da se
premesti javna luč iz stebra pri Velikonja Silvanu na steber ob dvorani in
namesti javno razsvetljavo ob igralih.
- dokončanje pločnika od prehoda železniške proge do ekološkega otoka
Otkovše.
- ureditev parka vseh vojn ob spomeniku (s postavitvijo informativne table, klopi,
drogom za zastavo ipd.).
- začetek izvedbe dograditve prostorov na skupnem pokopališču KS Cesta, KS
Vipavski Križ in KS Plače - za kar je bil že izdelan idejni projekt v letu 2014,
- pridobitev zazidljivih parcel in izvedba severne obvoznice vasi Cesta med
Lokavško in Stomažko potjo.
- izvedba pločnika in nadstreška na avtobusni postaji Nemškarca-Ajdovščina.
Idejni projekt je bil izdelan v letu 2013.
- postavitev montažnega skladiščnega prostora ob vaškem jedru Cesta - ob
dvorani.
- redno vzdrževanje objektov in nabava potrebne opreme.
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Preuči še možnosti:
- za nakup parcele nasproti vaškega jedra.
- za izvedbo večnamenskega prostora nad nadstreškom med dvorano in
pokritim baliniščem.
- izdelava idejne zasnove širitve vaškega jedra po celi železniški klančini z
vmestitvijo osnovne šole in/ali doma starejših občanov ter obnovo gradu v
Vipavskem Križu kot centralnega protokolarnega objekta v Vipavski dolini
(vinarski muzej, grajski apartma, manjši hotel, gostinski obrat, degustacijski
prostor, pokrito dvorišče za prireditve).
K tč. 2:
Prireditev ob Prešernovem dnevu bo letos v soboto, 26. 1. 2019 – kulturni program
pripravi KŠD Vrnivec Cesta. Dne 24. 1. 2018 zvečer se pripravi dvorano. Postavitev
odra se uskladi z Društvom gospodinj – dramsko skupino Planina pri Ajdovščini, ki bo
naslednjega dne, 27. 1. 2018, izvedla v dvorani Doma krajanov Cesta, gledališko
predstavo.
K tč. 3
Letos je 75. obletnica požiga vasi Cesta. Prireditev ob krajevnem prazniku bi izvedli v
soboto, 1. 6. 2019 ob 19.00 s kulturnim programom in druženjem. En dan prej bi bila
ob 19.00, pri kapelici na Cesti, maša za žive in pokojne vaščane Ceste.
K tč. 4
Iz dosedanjih prostorov se mora seliti program, ki ga izvaja Karitas vipavske dekanije
– Popoldan na cesti. Zaprosili so za koriščenje prostora v Domu krajanov Cesta. V
zvezi s tem je potrebno urediti pogodbo in uskladiti čas koriščenja prostorov.
Sestanek je zaključen ob 21.00. Naslednji sestanek bo po dogovoru.
Predsedujoči: Erik Štrukelj
Zapisala:
Nataša Soban
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