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Številka:  
Datum:    12. 3. 2020 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

15. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 12. marca 2020, 

ob 18.30 uri v Domu KS Solkan, Trg J. Srebrniča 7 
 

PRISOTNI:  Opravičeno odsotnosti : Davorin Škarabot,  
lista prisotnosti je v arhivu. 
 

Sejo je vodila predsednica Sveta KS Jana Herega in predlagala naslednji 
 

d n e v n i    r e d : 
 

1. Pregled sklepov 14. seje Sveta KS z dne 27.2.2020 in potrditev zapisnika 

2. Ureditev problematike v okviru kompleksa ''Karavla'' 

3. Urgentno - Ureditev severnega dela Solkana 

4. Razno 

 

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red.  
 

 

Ad/1 
Pregled sklepov 14. seje Sveta KS z dne 27. 2. 2020 in potrditev zapisnika 
 

Svet KS je potrdil sklepe in zapisnik 14. seje Sveta KS. 
 

 

 
Ad/2 

Ureditev problematike v okviru kompleksa ''Karavla''. 

 
Najemnica mora nemudoma prenehati z aktivnostmi, ki niso v skladu s podpisano 

pogodbo.  
Svet KS je sprejel  
S K L E P:  

a) najemnico pisno obvestimo o izvedenih kršitvah in jo seznanimo, da s temi 
kršitvami takoj preneha. 

 
b) V bodoče mora v 15. koledarski dneh za vsako uporabo dvorane pisno zaprositi. 
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c) KS se obveže, da bo najemnico obveščal o zasedenosti dvorane. 
 

 
Ad/3 

Urgentno - Ureditev severnega dela Solkana. 

 
Svet KS je urgentno obravnaval razpis MONG z dne 27.2.2020 za Javno naročilo za 

izdelavo DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI (projekt za 
izvedbo gradnje) za ureditev dela Soške ceste in vozlišča P+R na severnem delu Solkana, 
ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 27.2.2020 pod številko 

JN001234/2020-W01. 
 

Komisija za urbanizem in gradbene zadeve je pripravila osnutek predloga in seznanila 
Svet KS, ki je sprejel 
S K L E P:  

a) Na MONG bomo takoj poslali dopis z zahtevo o takojšnjem preklicu zgoraj 
navedenega Javnega naročila. 

 
b) Predlagamo ponoven skupni pregled projekta, dopolnitev projektne naloge s 

predlogi KS Solkan. 

 
c) V primeru, da do uskladitve projektne naloge na relaciji KS Solkan in MONG ne 

pride v najkrajšem možnem času, KS Solkan zahteva, da se izvedbo projekta 
prekine tako zaradi vsebinskih, kot tudi ekonomskih razlogov. 
 

d) O tej zadevi bomo obvestili sredstva javnega obveščanja. 
 

 
 

Ad/4 
Razno 
 

a) Izdane naročilnice in podpisane pogodbe 

V zadnjem obdobju je bila izdana ena naročilnica in ena pogodba. 
Pogodba, ki smo jo podpisali z Miroslav Perat s.p., smo jo zaradi ukrepov ob pojavu 

Korona virusa, predčasno prekinili. 
 

b) Prejeli smo ponudbo za novo kritino na objektu Karavla, vendar smo mnenja, da 

je potrebno poiskati primernejšo ponudbo. 
 

c) Nadaljujemo z zbiranjem ponudb za sanacijo strehe na kotalkališču (ŠRC Karavla). 
 

d) Potrjujemo sklep o določitvi cen za najem grobnih prostorov in uporabo 

poslovilnega objekta. 
 

e) Strinjamo se s pobudo, da se na poti od pokopališča proti Žogici zamenja dvižna 
rampa s količki, za lažji prehod s kolesi. 
  

f) Do preklica aktivnosti zaradi ukrepov ob pojavi Korona virusa, do nadaljnjega ni 
uradnih ur na sedežu KS Solkan. 

 
g) Soglašamo z organizacijo koncerta pevskega zbora Reunion v Solkanu v čast 

Radovanu Kokošarju. 
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h) Potrjujemo 12.september za dan, ko bo Solkanski praznik. Zadolženi poiščejo 

izvajalce v okviru planiranih sredstev. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

 
   

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 

  
                                                                                           

                                                                  


