ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 11/2016
v sreda, 27.01.2016 ob 18.00
Prisotni: Boštjan Komel, Denis Marvin, Domen Šebenik, Miha Velikonja, Boža Loverčič
Špacapan, Tomaž Gregorič, Aleksej Gorjup, Slavko Šuligoj
Odsotni: Borut Hvalič

Predsednik Boštjan Komel pozdravi prisotne in predlaga naslednji
Dnevni red:

1. Pregled sklepov in zapisnika 10. seje ter potrditev.
2. Določitev članov inventurne komisije ter potrditev.
3. Obravnava postopkov prodaje zemljišč v k.o. Rožna Dolina.
4. Obravnava investicij podjetja Petmar d.o.o. v objekt KS na Vipavski 16 B.
5. Predlogi in pobude.
6. Razno.
Prisotni na dnevni red nimajo pripomb in predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad1)
Glede na Sklep št.1/10/2015 so se prisotni seznanili, da je bilo poslano vabilo vsem
povabljeni in da je predviden sestanek 24.02.2016.
Člani sveta so se seznanili s sklepi prejšnje seje in jih tudi potrdijo.
Ad2)
Sklep 1/11/2016: Člani sveta KS Rožna dolina imenujejo inventirno komisijo za leto 2015 v
sestavi: Miha Velikonja, Tomaž Gregorič in Vera Mužič.
Sklep soglasno sprejet.
Ad3)
Sklep 2/11/2016: Člani sveta KS Rožna Dolina podajamo pozitivno mnjene k prodaji zemljišč
parcelnih številk 439/1, 434/1 n 437/20 k.o. Rožna Dolina. Želimo pa, da nas o morebitni
prodaji in namenu posegov na teh zemljiščih predhodno obveščate.
Sklep soglasno sprejet.
Ad4)
Sklep 3/11/2016: Člani KS Rožna Dolina so bili seznanjeni, da pristojne pravne službe na
Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju MONG), kljub večkratnim prošnjam, niso še podale
pravnega menjena. Predsednik ponovno zaprosi pri pristojni pravni službi MONG.
Sklep soglasno sprejet.
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Ad5)
Sklep 4/11/2016: Predsednik KS Rožna Dolina preveri na MONG v kakšni fazi je reševanje
dopisa KS Rožna Dolina v zvezi z revizijo.
Sklep soglasno sprejet.
Sklep 5/11/2016: Člani sveta KS Rožna Dolina podpirajo idejo g. Ivana Tropa, ki namerava na
parkirišču pri Kompas Shopu turistično, gostinsko ponudbo na premičnem objektu.
Sklep soglasno sprejet.
Sklep 6/11/2016: Člani sveta KS Rožna Dolina se stirnjajo, da se krajanki Maji Filej za potrebe
telesne vadbe omogoči uporabo prostora v prvi etaži na Vipavski cesti 16 B ob nedeljah.
Uporabnina za prostor (čiščenje, poraba čistilnih sredstev, elektrike,…) je določena na 6,50€
brez DDV na uro uporabe prostora. Predsednik z uporabnico sklene pogodbo, ki bo natančno
opredelila pogoje najema.
Sklep soglasno sprejet.
Sklep 7/11/2016: Člani sveta KS Rožna Dolina predlagamo, da se javna pot, ki poteka mimo
gostišča Šterk strezno uredi (pločnik, bankine, odvodnjavanje, preplastitev). Potrebno je tudi s
pristojnimi službami uskladiti posege na področju morebitnega urejanja ostale infrastrukture
(vodovodnih, električnih, telekomunikacijskih in drugih instalacij).
Sklep soglasno sprejet.
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.
Predsednik KS Rožna Dolina
Boštjan Komel

Zapisala:
Boža Loverčič Špacapan
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