Št. 16/2021

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
v petek, 12. 10. 2021 ob 18.00

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Borut Čubej, Domen Šebenik,
Klavdija Židanik, Borut Hvalič, Miha Bitežnik, Slavko Šuligoj.
Neopravičeno odsotna: Petra Kolenc

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov zadnje seje in realizacija zadolžitev
Plan za leto 2022
Predlogi krajanov
Razno

Prisotni na dnevni red nimajo pripomb, predlagan dnevni red je soglasno sprejet.

Ad. 1
Pregled sklepov 15. seje in potrditev zapisnika.
Sklep: Prisotni potrdijo zapisnik 15. seje KS Rožna Dolina.
Sklep soglasno sprejet.
Investicije:
1. Miha Bitežnik in Slavko Šuligoj do naslednje seje pridobita ponudbe za hladilnik za
dom KS RD in hladilnik za športno igrišče v Rožni Dolini.
2. Slavko Šuligoj pridobi dodatno ponudbo za žar, ki pa mora biti narejen na način, da
se lahko skladišči zunaj.
3. Miha Bitežnik je pridobil štiri ponudbe za realizacijo postavitve javne luči med ulico
Jože Mihevc in Vipavsko cesto.
Denis Marvin posreduje pridobljene ponudbe Jaki Fabjanu in preveri možnost
realizacije.
4. Odvodni kanal na zahodnem delu Judovskega pokopališča ter sanacija pločnika od
zahodni strani nakupovalnega centra Lidl in krožiščem. Za reševanje problematike je
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bil zadolžen Čubej Borut, ki pove, da bodo pristojni na MONG preverili možnost
sanacije, saj je zemljišče pod spomeniškim varstvom.
5. Ureditev osvetlitve na parkirišču za bencinski servisom Petrol v Rožni Dolini je v
lastništvu Petrol d.d., urejeno, medtem, ko je del, ki je v lastništvu MONG, v fazi
urejanja. Za reševanje je zadolžen Slavko Šuligoj.
Vzdrževanje krajevnih poti:
Sanacijo cestišča Partizanske tehnike in poti na Mark je v fazi izvedbe in bo zaključena
do konec oktobra.
Prireditve in praznovanja:
V kolikor bodo okoliščine dopuščale se bo konec leta organiziralo druženje krajanov in
Dedek Mraz. Odločitev se sprejme začetek decembra.
Igrišča:
Potrebno je porezati drevesa ob igrišču v Rožni Dolini. Za realizacijo poskrbi Denis
Marvin.
Na predlog krajanov Klavdija Židanik organizira čiščenje okolice doma KS RD.
Čiščenje bo realiziram do konec leta.
Večnamenski prostor na Ajševici:
Opravljen je bil sestanek s predstavniki MONG, kjer je MONG izkazal interes za
pridobitev oz.. zamenjavi zemljišča za večnamenski prostor na Ajševici.
Avtobusna postajališča:
Boža Loverčič Špacapan in Klavdija Židanik sta dopis glede sanacije in vzdrževanja
avtobusnih postajališč skupaj s fotografijam poslali na Mestno občino Nova Gorica..
Ad. 2
Zadeva: Predlog finančnega načrta za leto 2022
Denis Marvin predstavi plan dela za leto 2022.
Sklep: Člani sveta KS Rožna Dolina sprejmejo predlog finančnega načrta za leto 2021.
Sklep soglasno sprejet.
Ad3
Sklep: Slavko Šuligoj je zadolžen za reševanje ureditve brežine na parcelnih številke
40/2 in 42 na ulici 25. maja v Rožni Dolini.
Sklep soglasno sprejet.
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Sklep: Krajevna skupnost RD obdari krajane ob koncu leta.
Za realizacijo sta zadolženi Klavdija Židanik in Boža Loverčič Špacapan.
Sklep soglasno sprejet.
Člani KS RD so bili s strani krajanov obveščeni, da je na parceli v bližini doma KS RD
že dalj časa deponiran star gradbeni material in neregistrirano vozilo.
Sklep: Člani KS RD odločijo, da se zadevo da v reševanje pristojnim inšpekcijski
službam.
Sklep soglasno sprejet.
Člani KS RD so prejeli pripombo krajanov, da na določenih odsekih na cestišču med
gostiščem Šterk, Mandrijo in vrhom Ajševice, voda odnaša brežino cestišča in se
uničuje asfaltna podlaga.

Sestanek zaključen ob 20:45 uri.

Zapisala
Boža Loverčič Špacapan

Predsednik sveta KS
Denis Marvin
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