ZAPISNIK
seje sveta Krajevne skupnosti Cesta, v petek, 18.04.2019 ob 19.00, v prostorih Doma krajanov
Cesta.
Prisotni:
- člani sveta KS: Erik Štrukelj, Rok Vidic, Matej Štokelj, Samo Valič
- povabljena: Egon Stopar – predsednik Kulturno športnega društva Vrnivec Cesta in Aleksander
Vodopivec, Sebastjan Štor – Balinarskega kluba Cesta, Uroš Štor- svetnik.

Dnevni red:
1. Organizacija kresovanja in postavitve mlaja, organizacija praznika 2. junij, spomina na požig
vasi Cesta.
2. Dopolnitev investicij v KS Cesta za obdobje 2018-2022
5. Razno
Ad 1:
Organizacija postavitve mlaja poteka, glede na praznične dneve velike noči od 18 do 22.04.2019
in zaporam cest zaradi organiziranega Rally Ajdovščina kateri poteka 27,28.04.2019 bo potekala
postavitev mlaja 30.04.2019. Organizirati je potrebno prevoz mlajev.
Glede organizacije praznika spomina na požig vasi Cesta je bilo dogovorjeno, da se prireditev
izvede na balinišču, katerega se za ta namen ustrezno uredi skupaj z člani balinarskega kluba
Cesta. Za prehrano in pijačo se dokončno dogovori z Bratina Egonom, kateri je omenil možnost
organizacije nogometnega turnirja v malem nogometu.

Ad 1:
Nekateri prisotni na sestanku so bili udeleženi tudi na skupnem sestanku s predstavniki KS
Vipavski Križ in KS Plače, kjer so bili seznanjeni, da KS Vipavski Križ in KS Plače, investicije
v dograditev/rekonstrukcijo kapele na pokopališču ne bodo uvrstile na seznam
nameravanih investicij kot poglavitne investicije v obdobju 2018-2022, niti niso pripravljene
sodelovati v vlogi skupnega projekta treh krajevnih skupnosti, čeprav pokopališče
enakovredno uporabljajo, torej v enaki meri kot krajani KS Cesta oz. tudi priznavajo, da je
investicija nujna in v enaki meri pomembna za vse tri krajevne skupnosti.

To stališče je bilo na prejšnjem sestanku KS Cesta predstavljeno tudi preostalim članom KS Cesta,
ki so bili razočarani nad dejstvom, da preostale krajevne skupnosti, svoje ožje interese postavljajo
pred tako pomembno in nujno potrebno investicijo, čeprav je le-ta v enaki meri koristna za vse
prebivalce vseh treh krajevnih skupnosti. V tej luči se je na prejšnjem sestanku KS oblikovalo
stališče, da KS Cesta na enak način opusti željo po tej investiciji in se prav tako kot preostali dve
krajevni skupnosti v večji meri posveti zgolj ožjim interesom, ki zadevajo dobrobit zgolj
prebivalcev KS Cesta.

Kljub temu, pa po daljši razpravi članov KS Cesta, prisotni člani KS Cesta na sestanku
ugotavljamo, da je projekt dograditve/rekonstrukcije kapele na pokopališču (skupaj s pripadajočo
infrastrukturo, parkirišče, osvetlitev ...), nujno potreben in je naša moralna obveznost, da storimo
vse, kar je v naši moči, da ga realiziramo, pa čeprav, bomo zaradi tega deloma zapostavili ožje
interese krajanov KS Cesta. Odločamo se torej, da je dograditev/rekonstrukcija kapele na
pokopališču osrednji projekt KS Cesta v tekočem mandatu ter naprošamo pristojne na Občini
Ajdovščina, da pristopijo k realizaciji le-tega.
Glede na dejstvo, da KS Cesta prevzema pobudo pri ureditvi infrastrukture, ki bo pomembno
pripomogla k izboljšanju razmer oz. bo uredila perečo problematiko, ki se neposredno dotika tudi
preostalih dveh krajevnih skupnosti in širše okolice, člani KS Cesta, pričakujemo, da bo tako
Občina Ajdovščina, kot tudi neposredno KS Vipavski Križ in KS plače, v tem dejanju prepoznali
željo in pripravljenost KS Cesta, da se nujne zadeve uredijo, ne glede na to, kdo vse bo žel
pozitivne učinke dotične investicije. V tem smislu, člani KS Cesta pričakujemo, da bo imela Občina
Ajdovščina in predstavniki preostalih dveh krajevnih skupnosti v sedanjem mandatu, posluh tudi za
druge manjše projekte KS Cesta, ki predstavljajo dobrobit krajanov KS Cesta v ožjem smislu, torej
zgolj za krajane KS Cesta.
Ad 1:
Predstavljena je bila ena možnost pokritja igrišča za balinanje z preprogo iz recikliranih gum,
katera bi zaščitila igralno podlago in omogočila športne in prireditvene dogodke. Vsi smo se
strinjali, da bi pokritje igralne površine pomenilo dodano vrednost za objekt vaškega jedra Cesta.

Zaključeno ob 21.30 uri
Predsedujoči:
Erik Štrukelj

Zapisal:
Matej Štokelj

