ZAPISNIK
seje sveta Krajevne skupnosti Cesta (v nadaljevanju svet KS Cesta) v ponedeljek, 14.09. 2020 ob
20.00, v prostorih Doma krajanov Cesta.
Prisotni člani sveta KS: Erik Štrukelj, Dominik Pizzoni, Rok Vidic, Andreja Štor, Matej Štokelj,
Nataša Soban
Odsotni: Samo Valič
Dnevni red:
1. Pregled projektov
2. Pobuda krajanov za izgradnjo poti ob železniški progi do gradbenih parcel »Dulane vasi«
3. Razno
Ad 1:
Predsednik pove, da je na žalost večina projektov trenutno zaustavljenih (zadržki s strani Občine
Ajdovščina in Covid-19) npr. gradnja avtobusne postaje, postavitev skladiščnega kontejnerja,
popravilo pločnika, izgradnja parkirnih mest in razsvetljava do pokopališča v okviru projekta moja
pobuda.
Kljub posebni situaciji glede Covid-19 smo opravili adaptacije makadamskih poti, očistili jarke,
uredili peskolov. V vaškem jedru Ceste- Dom krajanov smo opravili zamenjavo rolo zaves, popravili
toplotno črpalko, menjali filtre prezračevalne naprave, spremenili požarni red in tako umaknili
gasilne aparate iz dvorane. Opravil se je ogled parcel na železniški klančini, za kar smo pridobili
pozitiven zapisnik glede pridobitve parcel za širitev vaškega jedra in šolskega pločnika ob cesti v
Vipavski Križ. Pri vhodu v pokriti objekt Doma krajanov smo dokončali še del pocinkane ograje. Po
zadnjih podatkih naj bi se izgradnja optičnega omrežja iz strani Telekoma začela konec meseca
septembra oz. v začetku meseca oktobra. Kanalizacija je v fazi projektiranja, tako lahko
pričakujemo oglede na terenu. Zavzeli se bomo, da bomo s pomočjo Občine Ajdovščina izvedli ali
vsaj začeli z načrtovanimi projekti za leto 2020 in 2021.
Ad. 2:
Prejeli smo pobudo krajanov - lastnikov zazidljivih parcel za ureditev poti na koncu »Dulane vasi«
ob železnici od železniške postaje do gradbenih parcel . Navedeno prošnjo se podpre tako, da se
vloži pri Občini Ajdovščina predlog za pridobitev služnosti za izgradnjo poti, katera bi spodbudila
investitorje za pozidavo gradbenih parcel.
Ad. 3:
-Dogovorili smo se, da bomo opravili pregled vseh ključev v objektu Doma krajanov, jih označili in
spravili v za to namenjeno omarico.
-Izpostavili smo potrebo po nakupu stroja za čiščenje dvorane. Poiskali bomo dobavitelja opreme
in skupaj poiskali najboljšo rešitev za naše potrebe.
Zaključeno ob 21.25.
Predsedujoči:
Erik Štrukelj

Zapisala:
Nataša Soban

