ZAPISNIK
seje sveta Krajevne skupnosti Cesta (v nadaljevanju svet KS Cesta) v četrtek, 13. 5. 2021 ob
19.30, v prostorih Doma krajanov Cesta.
Prisotni člani sveta KS: Erik Štrukelj, Samo Valič, Rok Vidic, Andreja Štor, Dominik Pizzoni, Matej
Štokelj, Nataša Soban
Povabljena: Egon Stopar – predsednik KŠD Vrnivec Cesta, Aleksander Vodopivec – predsednik
BK Cesta
Dnevni red:
1. Pregled dejavnosti
2. Predstavitev projekta Nova pobuda
3. Praznik 2. junij
4. Razno
Ad 1:
Dejavnosti, ki so v teku:
- nadstreška na avtobusnih postajah Cesta center in Nemškarca sta v izdelavi,
- strešna kritina na objektu Cesta 47 (kjer je KS etažni lastnik), bo obnovljena do jeseni,
- zgrajeni bodo novi skladiščni prostori med igrali in baliniščem
Dogovorjeno je, da se v občinskem proračunu že za leto 2021 zagotovijo sredstva za izdelavo
projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev pokopališča v Vipavskem
Križu
Ad. 2:
Letos se bodo zbirali predlogi za projekt Nova pobuda. Predstavitev in zbiranje predlogov s strani
Občine Ajdovščina bo pred oz. v Domu krajanov Cesta dne 24. 5. 2021. Povabljeni bodo vsi
vaščani, da ta dan podajo predloge, pobude in ideje za nove pridobitve v vasi.
Predlog sveta KS Cesta bo: postavitev pitnika za vodo pri kapelici in v zaselku Otkovše, ureditev in
dopolnitev okolice spomenika.
Ad.3:
Zaradi upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19, bo obeleženje krajevnega
praznika v takem okviru kot lansko leto. Predvideva se v soboto, 5. 6. 2021 ob 19.00. Maša pri
kapelici je predvidena v sredo, 2. 6. 2021, ob 19.30.
Ad.4:
Obravnavali smo prostorsko težavo Otroškega vrtca Ajdovščina, za katero bomo ponudili prostore
KS Cesta v Domu krajanov Cesta. Predvidevamo, da je objekt nadstandardno primeren, saj ima
tako zunanje pokrite površine, igrala, dvorano za igranje, sanitarije, prostor za prehrano. Objekt
ima talno ogrevanje in prezračevanje. Prostori bi bili v uporabi začasno.
Zaključeno ob 21.25.
Predsedujoči:
Erik Štrukelj

Zapisala:
Nataša Soban

