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Datum:    4. 5. 2020 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

16. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v ponedeljek, 4. maja 2020, 

ob 18.00 uri v Domu KS Solkan, Trg J. Srebrniča 7 
 

 

PRISOTNI:  Opravičeno odsotnosti : Lea Oven 
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 15. seje Sveta KS z dne 12.3.2020 in potrditev zapisnika 

2. Plan racionalizacije poslovanja 2020 

3. Teniška igrišča Solkan 

4. Sanacija kotalkališča na Karavli 

5. Razno 

 

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red.  
 

 

Ad/1 
Pregled sklepov 15. seje Sveta KS z dne 12. 3. 2020 in potrditev zapisnika 

 

Svet KS je soglasno potrdil sklepe in zapisnik 15. seje Sveta KS. 
 

 
Ad/2 

Plan racionalizacije poslovanja 2020 

 
Svet KS je sprejel  

S K L E P: da večino investicij v tem letu začasno zamrznemo, potrebno bi bilo narediti 
in postaviti ploščo ob 120 letnici vrtca in sanacijo objekta na kotalkališču ŠRC Karavla ( 
streha, bočni elementi in obnova in zaščita nosilnih stebrov). Obvestilo objavimo na 

oglasnih deskah KS Solkan in internetni strani in FB strani KS Solkan. 
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Ad/3 

Teniška igrišča Solkan 

 
Svet KS, ki je sprejel 
S K L E P: ponovi se razpis za najem teniških igrišč in garderob za čas od 1.6.2020 do 

31.10.2020 z najemnino 170€ + stroški vzdrževanja (mreža, pesek, orodje za 
vzdrževanje) ki ga objavimo na oglasnih deskah KS Solkan in internetni strani in FB 

strani KS Solkan. Najemnika se opozori na pogodbo med SENG in KS Solkan, da ima 
lastnik (SENG) pravico brezplačno koristiti eno teniško igrišče s pripadajočim objektom 
(garderoba). 

 
 

 
Ad/4 

Sanacija kotalkališča na Karavli 

 
V točki racionalizacija poslovanja v letu 2020 smo sprejeli sklepe za sanacijo kotalkališča 

na ŠRC Karavla. 
 

 Problematika ključavnice na ŠRC Karavla 

Svet KS, ki je sprejel 
S K L E P: da bo preveril težave s ključavnico in rešitev izvedel v najkrajšem možnem 

času. 
 
 

Ad/5 
Razno 

 

 Problematika EKO otokov v Solkan 
KS Solkan je sprejel dopis iz MONG (Jasna Kovšca), s predlogom o poskusni 

uvedbi novega otoka na Vojkovi ulici. 
                  Svet KS je sprejel 

S K L E P:  

- da se podpre pobudo za poskusno uvedbo novega otoka, 
- obravnavana je bila tudi pritožba krajana in svet bo predal 

na MONG in Komunalo pobudo, da se ta problematika TAKOJ 
reši, 

- v Solkanu je vedno bolj prisotna problematika zapuščenih 

vozil, kar je bila že predstavljena predstavnikom MONG, zato 
bomo ponovno zahtevamo, da se to TAKOJ reši. 

 
 sprejeta je bila pobuda, da se postavijo table za časovno omejeno 

parkiranje pri Bar Adriatic (cesta IX.korpusa) in na Trgu Jožeta Srebrniča – 

nasproti Iglu trgovine. Obvesti se odgovorne na MONG, da se to realizira v 
najkrajšem možnem času.  

 
 Svet KS je sprejel 

S K L E P:  - potrjujemo izdajo 1001 solkanski časopis v obsegu 24 strani 

(dvojna številka) in naročimo obrazce UPN, ki jih bomo dali v časopis za 
prispevke. 
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 Ukinitev poslovalnice NKBM v Solkanu in bankomata na Trgu Jožeta 
Srebrniča.  

Svet KS je sprejel 
S K L E P:  Podali bomo predlog na MONG, da se ponudi prostor za bankomat 
v prostorih krajevne skupnosti tudi drugim bankam s področja občine Nova 

Gorica. 
 V času do 17.seje in potrditve zapisnika smo prejeli negativne 

odgovore nekaterih bank (dokumentacija na sedežu KS Solkan), 
nekatere pa sploh niso odgovorile. 

 

 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 

 
 
 

 
 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 
   

 

  
                                                                                           

                                                                  


