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Številka:  
Datum:    19. 11. 2019 

 

Z A P I S N I K 
 

11. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v torek, 19. novembra 2019, 

ob 17. uri v Domu KS Solkan, Trg J. Srebrniča 7 
 

PRISOTNI:  lista prisotnosti je v arhivu. 
Odsotnost je opravičil Davorin Škarabot.  
 

 

Sejo je vodila predsednica Sveta KS Jana Herega in predlagala naslednji 
 

d n e v n i    r e d : 
 

1. Pregled sklepov 10. seje Sveta KS z dne 10.10.2019 in potrditev zapisnika 

2. Božični koncert 

3. Prometna ureditev v Solkanu 

4. Pregled najemnih in drugih pogodb 

5. Razno 

 

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red.  
 

 

Ad/1 
Pregled sklepov 10. seje Sveta KS z dne 10. 10. 2019 in potrditev zapisnika 

 

Svet KS je soglasno potrdil zapisnik in dopolnili sklepe 10. seje z dne 10. 10. 2019. 
 Jaka Rijavec in Jure Antler sta podala informacijo, da je med gostinci v Solkanu interes 

za organizacijo dogodka ''Praznika sukenskega reguta’’ v sklopu KS Solkan in bosta 
pripravila bolj natančno informacijo do 25.11.2019.  

 Svet KS je pregledal vse sklepe po 7. seji Sveta KS in dokument o nerealiziranih sklepih 

je priloga tega zapisnika. 

 
Ad/2 
Božični koncert 
 

Člani sveta so piskali ponudnike za izvajanje kulturnega programa. 
Svet KS je sprejel 

S K L E P: Na koncertu 26.12.2019 v cerkvi Sv. Štefana v Solkanu bo nastopal komorni pevski 
zbor Motiv. Branko se bo z župnikom dogovoril o uri nastopa in protokolu. KS Solkan poskrbi 

za zakusko za nastopajoče in povabljene.  
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Ad/3 
Prometna ureditev v Solkanu  

 
V zadnjem mesecu so komisije v KS Solkan obravnavale predlog s strani MONG o ureditvi 

severnega dela Solkana. Pripombe so bile zbrane in bile podane gos. Torbici. 
Svet KS je sprejel 
S K L E P: naprošamo MONG (gos.Torbica), da se predlagatelj (MONG in projektanti) sestanejo 

s člani komisij iz KS Solkan, in da ''prevetrijo'' predlagane rešitve ureditve tega dela Solkana.  
 

Ad/4 
Pregled najemnih in drugih pogodb 
 
Svet KS je sprejel 

S K L E P:  
 EDITOR – pogodbo se podaljša do 30.6.2020. 

 Za poslovnega sekretarja, čistilko, hišnika in vzdrževalca pokopališča objavimo namero, 
ki jo bomo oglaševali na oglasni deski na sedežu KS Solkan. Pogodbe bomo sklepali za 
obdobje enega (1) leta. 

 
Ad/5 
Razno 
 

 V obdobju 10.10. 2019 do 19.11.2019 je bilo izdanih 5 naročilnic. 

 
Svet KS je sprejel 
S K L E P:  

 Potrjujemo Mirjam Masič Repše za članico komisije za socialne zadeve.  
 Popis delovanja novih svetil-luči opravimo do 22.11.2019 in ga podamo na MONG. 

 Na MONG ( martina.remec-pecenko@nova-gorica.si ) podamo pobudo za ureditev 
priključitve vodovoda do krajanov na Soški 5, 5a in 10 (gostilna Oddih). 

 V najkrajšem možnem času moramo dobiti izvajalca za popravilo stebrov in strehe na 

kotalkališču v ŠRC Karavla. 
 Da se na pokopališču, na bivšem odlagališču odpadnega materiala, uredi prostor za 

raztros. 
 Da pridobimo soglasje MONG, da se na pročelje vrtca Julke Pavletič postavi spominsko 

obeležje ob 120 letnici delovanja. 

 Da se postavi obeležje na hišo (Soška cesta 1), kjer je bilo prvo gledališče na 
Primorskem. Najprej moramo pridobiti soglasje lastnikov zgradbe.  

 Na oglasni deski KS Solkan objavimo namero za oddajo poslovnega prostora na Soški 
cesti za obdobje enega leta ( od 1.1.2020 do 31.12.2020) 

 Da nakupimo 5 dodatnih zastav (slovenskih) za potrebe KS Solkan (ker smo morali sami, 

ob prazniku spomina na mrtve, zamenjati poškodovano zastavo ob spomeniku Padlim 
borcem). 

 
Seja je bila zaključena ob 20.00uri. 

 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 


