ZAPISNIK
seje sveta Krajevne skupnosti Cesta (v nadaljevanju svet KS Cesta) v petek, 5. 2. 2021 ob 18.30, v
prostorih Doma krajanov Cesta. Zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov je potekala seja v dvorani.
Upoštevali smo maksimalno varnostno razdaljo 4m, uporabo zaščitnih mask in razkuževanje rok.
Prisotni člani sveta KS: Erik Štrukelj, Samo Valič, Rok Vidic, Andreja Štor, Matej Štokelj, Nataša
Soban
Odsotni: Dominik Pizzoni
Dnevni red:
1. Seznanitev o porabi sredstev kontov KS Cesta,
2. Projekti:
-Kanalizacija
-Optika
-Elektrika
-Pokopališče
-Širitev vaškega jedra
-Parcela na sproti balinišča
-Manjši projekti
-Prenova ostrešja na stavbi Cesta 47, kjer smo etažni lastniki.
3. Odgovor SŽ na pobudo krajanov glede poti »DULANA VAS«
4. Kulturni praznik 2021
5. Praznik 2.junij in 30 let KS Cesta
6. Vzdrževanje poti.
7. Razno
Ad 1:
Svet KS Cesta je bil seznanjen z porabo sredstev iz kontov za leto 2020. Sredstva smo glede na
zaostreno zdravstveno situacijo v Sloveniji namensko izkoristili. Sredstva, katera se prenesejo v
naslednje leto bomo koristili v letu 2021.
Ad. 2:
-Kanalizacijsko omrežje je v projektiranju in pridobivanju gradbenega dovoljenja, glede na plane se
predvideva začetek izgradnje konec leta 2021.
-Optično omrežje se začne graditi v mesecu februar 2021. Gradnja je razdeljena na dva dela:
jugozahodni del se začne v mesecu februar, preostali del vasi pa z kanalizacijskem omrežjem.
Tako smo pridobili informacijo iz podjetja Telekom.
-Električno omrežje za katerega se svet KS Cesta zavzema, da bi ga po zmožnosti vgradili pod
zemljo ob izgradnji kanalizacijskega omrežja je v razpravi z Elektro Primorska. Pregledali bomo
možnosti za izvedbo le tega. Predpogoj je privolitev krajanov.
- Glede obnove pokopališča, ki je v uporabi treh KS-Cesta, Plače, Vipavski Križ in je bil izdelan
idejni projekt v letu 2013 se dogovarjamo za izdelavo projektov in pridobitev gradbenega
dovoljenja.
-Širitev vaškega jedra poteka po planih. V sklepni fazi je pridobitev parcel in usklajevanju vsebine,
katera mora biti v javnem interesu.
-Parcelo št.3125 k.o.Vipavski Križ, za katero je bil podan interes sveta KS Cesta za pridobitev smo
dobili odgovor iz strani Občine Ajdovščina, da je potreben dogovor z lastnki

-Ostali projekti:
 Nadstreška na avtobusnih postajah Cesta in Nemškarca bosta zgrajena še v prvi polovici
2021 za kar imamo pridobljeno vso dokumentacijo in soglasja.
Ob tem bo v obstoječi avtobusni čakalnici izravnan tlak, in na treh odcepih pločnika
dograjena klančina za invalide. Za osvetlitev prehoda za pešce pa je potrebno pridobiti
projektno dokumentacijo.
 Ob vaškem jedru-balinišču se uredijo skladiščni prostori z kontejnerji za kar je
dokumentacija pripravljena in se čaka izvedba.
 Večletna želja po severni obvoznici in pridobitvi parcel za širitev vasi proti Stomažom je
podana na občino vendar ni prišlo do konkretnih izvedbenih rešitev.
 Soudeleženi smo v prenovo strešne kritine na objektu Cesta 47, kjer je KS Cesta kot etažni
lastnik. Izvedba je predvidena v prvi polovici leta 2021.
Ad. 3:
Pobuda krajanov za izvedbo poti v »DULANI VASI« ob železnici do gradbenih parcel je bila
podana na občino. Občina je obravnavala pobudo in dokumentacijo posredovala na Slovenske
Železnice. Na žalost je bil odgovor negativen. Potrebno nadaljevati aktivnosti za pridobitev
pozitivne rešitve.
Ad.4:
Ponosni smo, da smo skupaj z Kulturno-športnim društvom Vrnivec Cesta pripravili glasilo ob
kulturnem prazniku 8. 2. 2021 in s tem obudili spomin na sokrajane, ki so aktivno soustvarjali
kultura na našem področju. Poudarek je bil na Danila Remškarja in Ivana Mermolja-Ičeta.
Ad.5:
Letos 2021 praznuje KS Cesta 30 let samostojnega delovanja, zato predvidevamo izdajo tiskanega
spomina na 30 let ustvarjanja. Pregledali bi možnost ponatisa knjige Rudija Rustje »Naselje
Cejsta«.
Želimo si, da bi s tem obogatili praznovanje spomina na 2.junij.
Ad.6:
Pregledalo se bo poti, in podalo odseke za katere bi bila potrebna adaptacija. Pregledal se bo
seznam poti javnega značaja in se ga dopolnil.
Ad.7:
Pod točko razno smo izvedli raznos glasila ob kulturnem prazniku po vasi.
Zaključeno ob 19.25.

Predsedujoči:
Erik Štrukelj

Zapisala:
Erik Štrukelj

