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Mestna občina Nova Gorica 
 
Statutarna komisija MS MONG 
Trg E. Kardelja 1 
5000 Nova Gorica 
 
Zadeva: Pobuda za ustanovitev nove KS  
 
 
Posamezni krajani naselji Ajševice, Stare Gore, Liskurja in ulic Partizanske tehnike, 
Andreja Kumarja ter dela Vipavske ceste so se po spremembi volilnih enot v KS 
Roţna Dolina obrnili na Svet KS Roţna Dolina s pobudo, da se ustanovi nova KS 
na zgoraj navedenem območju. 
Ţe med samim postopkom spreminjanja volilnih enot v sedanji KS so pričeli z 
zbiranjem podpisov krajanov na območju naselji Ajševica, Stara Gora, Liskur ter 
delu Vipavske ceste in ulice Partizanske tehnike in ulice Andreja Kumarja za 
ustanovitev nove KS na omenjenem območju. 
 
Skupaj so zbrali 253 podpisov krajanov, ki so s podpisi podprli pobudo za 
ustanovitev nove krajevne skupnosti. Število podpisov predstavlja polovico volivcev 
tega območja. 
 
Svet KS Roţna Dolina se je na 21. seji 26.2.2014 seznanil z omenjeno pobudo in 
podpisi krajanov.  
Glede na veliko število zbranih podpisov pod pobudo za ustanovitev nove KS, so 
člani Sveta sprejeli sklep o sklicu zbora krajanov zaselkov, ki so navedeni v pobudi 
za oblikovanje nove KS. 
Zbori so bili sklicani 3.3.2014 na Ajševici in 5.3.2014 v Stari Gori. Zborov so se 
udeleţili tudi krajani Liskurja ter ulic navedenih v pobudi. 
 
Svet KS Roţna Dolina je na seji 25.3.2014 obravnaval zapisnike obeh zborov in na 
njih sprejet sklep, ki nedvoumno izraţa voljo krajanov po ustanovitvi svoje krajevne 
skupnosti.  
 
Glede na sklepe zborov krajanov kakor tudi zbrane podpise krajanov za 
ustanovitev svoje krajevne skupnosti, ter jasno izraţene ţelje, da si ţelijo 
zadovoljevati posebne skupne potrebe na območju naštetih naselji in ulic v svoji 
krajevni skupnosti kot oţjem delu občine ( 51. člen  (1), Statuta Mestne občine Nova 

Gorica ), je Svet KS z enim vzdrţanim glasom sklenil podpreti pobudo za 
ustanovitev nove krajevne skupnosti in sprejel sklep: 

 

Svet krajevne skupnosti Rožna Dolina predlaga Mestnemu svetu Mestne 

občine Nova Gorica, da v skladu z drugo točko 51. člena, drugo točko 59. 

člena, tretjo alinejo prve točke 61. člena ter drugo točko 61. člena Statuta 

Mestne občine Nova Gorica ustanovi novo krajevno skupnost Rožna Dolina 

II, na območju zaselkov Ajševica, Liskur, Stara Gora. 

 
Svet KS Roţna Dolina predlaga tudi Mestnemu svetu, da sprejme spremembo 
Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov v Krajevnih 
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skupnostih Branik, Kromberk, Nova Gorica, Roţna Dolina, Solkan, s katerim določi 
na novo volilne enote v Krajevni skupnosti Roţna Dolina ter na novo določi volilne 
enote v novi KS Roţna Dolina II in sicer: 
 

a) Svet KS Roţna Dolina II šteje sedem članov. 
b) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se določijo naslednje volilne 

enote: 
 
1. volilna enota: VIPAVSKA CESTA, ki zajema zaselek Liskur, Vipavska cesta 

47, 51, 65, 66, 68, 73 do 128,  Ulica Andreja Kumarja, Ulica Partizanske 
tehnike. 
 
Volita se 3 člane sveta krajevne skupnosti. 
 

2. volilna enota: STARA GORA, ki zajema naselje Stara Gora. 
 

Volita se 2 člana sveta krajevne skupnosti. 
 

3. volilna enota: AJŠEVICA, ki zajema naselje Ajševica, Vipavska cesta od 
številke 130 dalje, Vinka Vodopivca 115. 

 
Volita se 2 člana sveta krajevne skupnosti. 
 

Priloge: 
- Zapisnik zbora krajanov na Ajševici 
- Zapisnik zbora krajanov v Stari Gori 
- Seznam podpisnikov pobude 

 
 
 
Roţna Dolina, 25.3.2014  
 
          

- v vednost Ţupan, g. Matej Arčon 

 
 
 
                 Predsednik Sveta KS 

        
        Valter Vodopivec   
     

 

 

 

 

 

 


