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ZAPISNIK 

 
Zbora krajanov Liskurja, Stare Gore in ulice A. Kumarja, ki je bil 5. marca 2014 ob 
19 uri v prostorih KS v Stari Gori.  
 
Sestanek je vodil predsednik KS Rožna Dolina, Valter Vodopivec, prisostvovali so še 
člani Sveta KS Vera Košuta, Laura Wanek in Dragica Juretič.  
 
Sestanek je bil sklican na pobudo Sveta KS z namenom, da se krajanom predstavi 
pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti oziroma razdelitev sedanje KS 
Rožna Dolina.  
 
Predsednik KS je uvodoma predstavil potek aktivnosti iniciativnega odbora za 
ustanovitev KS Rožna Dolina, kot se je sam poimenoval in ki je vodil aktivnosti na 
MONG za spremembo volilnih enot v KS Rožna Dolina, ter dosegel pomembno 
spremembo pri sestavi Sveta KS, ki jo je sprejel Mesni svet MONG. 
 
Prisotni krajani so v razpravi izrazili prepričanje, da novo razmerje predstavnikov v 
Svetu KS, pomeni absolutno prevlado enega naselja nad drugima dvema, kar je za 
krajane Ajševice, Liskurja in Stare Gore ter prebivalcev ob Vipavski cesti 
nesprejemljivo. Po mnenju velike večine prisotnih bo v bodoče težko enakopravno 
predstavljali potrebe krajanov novem Svetu KS. Tudi status naselji v sedanji KS 
kaže na to, da je objektivno pričakovati različne poglede na reševanje prioritet v 
KS, saj je naselje Rožna Dolina tako rekoč urbano naselje, praktično del mesta 
Nova Gorica, medtem ko so naselja Ajševica, Liskur, Stara Gora ruralno območje 
oziroma podeželje, s svojimi prioritetami, medtem ko ima Rožna Dolina objektivno 
druge potrebe. 

 
Po zaključku razprave je zbor krajanov Liskurja, Stare Gore in ulice A. 

Kumarja sprejel  

Sklep:  

Zbor krajanov podpira ustanovitev nove krajevne skupnosti na 

območju naselji Ajševica, Liskur, Stara Gora, ulice Partizanske 

tehnike, Vipavske ceste od Merkurja naprej in ulice A. Kumarja. 
 
Sklep je bil sprejet z 22 glasovi za, tremi proti in štirimi vzdržanimi glasovi. 
Prisotnih je bilo 29 krajanov, kar je 13,4 % prebivalcev, kar pomeni, da je zbor 
krajanov v skladu s prvim odstavkom 64. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
veljavno sklepal.  
 
 
Ajševica, 05.03.2014         
       
        
       Predsednik Sveta KS 
          Valter Vodopivec      
   


