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Številka:  
Datum:    27. 7. 2020 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

18. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v petek, 27. julija 2020, 

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

PRISOTNI:  Opravičeno odsotni : Jana Herega, Davorin Škarabot 
lista prisotnosti je v arhivu. 
 

Sejo je vodila namestnica predsednice Sveta KS Maja Šinigoj in predlagala naslednji 
 

d n e v n i    r e d : 
 

1. Pregled sklepov 17. seje Sveta KS z dne 19.6.2020 in potrditev zapisnika 

2. Pregled nerealiziranih sklepov v celotnem mandatnem obdobju 

3. Obravnava problematike kompleksa ŠRC Karavla 

4. Polletno poročilo delovanja KS Solkan 

5. Razno 

 

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red z dopolnilom, da se druga točka glasi : 

Pregled nerealiziranih sklepov v celotnem mandatnem obdobju. 

 

 

Ad/1 
Pregled sklepov 17. seje Sveta KS z dne 19. 6. 2020 in potrditev zapisnika 

 

Svet KS je soglasno potrdil sklepe in zapisnik 17. seje Sveta KS. 
 

 
Ad/2 

Pregled nerealiziranih sklepov v celotnem mandatnem obdobju 

člani sveta KS smo se seznanili z nerealiziranimi sklepi, ki so priloga tega zapisnika. 
Svet KS je sprejel  

S K L E P: Določeni člani sveta manjše tekoče stvari poskušajo realizirati sproti in na 
jesenski seji bomo pripravili končno realizacijo in nerealizirane sklepe ponovno 

posredovali zadolženim službam na MONG. 
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Ad/3 

Obravnava problematike kompleksa ŠRC Karavla 

 
S strani najemnice smo prejeli dopis o sodelovanju na ŠRC Karavla in na podlagi sestanka 
z dne 15.7.2020 smo pripravili aneks    

Svet KS, ki je sprejel 
S K L E P:  najemnici se pošlje predlagani predlog Aneksa k najemni pogodbi z dne 

5.12.2017. Rok 31.7.2020. 
 
 

Ad/4 

Polletno poročilo delovanja KS Solkan 

 
Svet KS, je bil seznanjen in potrdil 
S K L E P:  potrdil je polletno poročilo delovanja KS Solkan. 

 
Ad/5 

Razno 
 
 

 Bankomat v Solkanu 
Svet KS je sprejel 

S K L E P: svet KS Solkan je podal pobudo za postavitev bankomata v prostorih 
KS Solkan. Od bank ni prejel pozitivnega odgovora. Ker pa je problematika 
širša ( v občini Nova Gorica), so si ustrezne službe na MONG zadale naloge, da 

bodo te težave poskušale rešiti. 
 

 Merjenje onesnaženosti pri Livarni 
Svet KS je sprejel 

S K L E P : MONG naj poda poročilo o letošnjem merjenju onesnaženosti pri 
Livarni.  

 

 Problematika plačevanja stroškov ozvočenja, uporaba WC in so organizacija 
pogreba ob novih ukrepih pri pojavi Korona virusa. 

Svet KS je sprejel 
S K L E P:  svojcem pokojnika zaračunamo usluge v vrednosti 50% od cenika. 
 

 V času od prejšnje seje do danes je bilo izdanih 2 naročilnici in podpisne tri (3) 
pogodbe in podpisana pogodba za brezplačen najem defibrilatorja. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

 
 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

NAMESTNICA 

PREDSEDNICE  SVETA KS 
Maja Šinigoj  
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Priloga 1 
 

POROČILO O NEREALIZIRANIH SKLEPIH PO 7. SEJI SVETA KS  
NA DAN 20.7.2020 

 

 
 predlog za financiranje ureditve okolice igral na Solkanski Karavli je bil 

posredovan na MONG. g. Robert Cenčič je obveščen o predlogu za prenos igral 
na Javni zavod za šport. Bo kontaktiral s podžupanjo MONG in nas obvesti o 
nadaljnjem postopku. 

 od MONG še vedno čakamo odgovor glede ureditve statusa mizarske delavnice; 
status je začasno v mirovanju, urejalo se bo v kompletu z Aleksandrinkami v 

Prvačini in muzejsko sobo v Ozeljanu.  
 Komisija za urbanizem in športno cono bosta nadaljevali s projektom ureditve 

Solkanskega mostu; MONG je izdal začasno zaustavitev projekta. 

 Pri bočni vetrni zaščiti na kotalkališču so zaključne letve postavljene, urediti je 
potrebno še 

o nekaj majhnih zaključnih dopolnitev, kar je bilo obljubljeno, da bo v 
mesecu juliju. Na MONG je odstopljena dokumentacija, kontaktiran tudi 
arhitekt J. Kosta glede komplet sanacije objekta, ki mora biti izvedena v 

2020. MONG bo pripravil popisa del in materialov za razpis za pridobitev 
izvajalcev del. 

 Za raztros pepela pokojnih v Sočo je potrebno za predlagane lokacije vprašati 
soglasje lastnike parcel. V pripravi je medobčinski odlok, trenutno pa se za 
raztros zaprosi na MONG, ki odloča o vsakem primeru posebej. 

 Krajanko, ki je podala pobudo za ureditev dveh prehodov za pešce v Šolski ulici 
in ul. M. Štrukelj , smo obvestili da je potrebno vlogo za MONG dopolniti; Nič še 

ni urejeno, krajanka zaenkrat ni odgovorila. 
 Od MONG še nismo prejeli odgovora na posredovan predlog krajanov Šolske 

ulice za ureditev prometa v Šolski ulici; MONG je kontaktiral z g.Plesničar, 

stanujočim v Šolski ulici. 
 Arhitekt Vinko Torkar  bo poskrbel za pridobitev dokumentacije za uporabno 

dovoljenje za objekt Soška cesta 31; Je še nimamo. 
 Glede odgovora MONG za multimedijski prostor v poslovni coni nimamo 

informacije; Lastnik je objekt prodal. 
 Sprejet je bil sklep o izvedbi postopka izvršbe pri bivšem najemniku na c. IX. 

korpusa 46, zadeva je bila predana v pregled pristojni službi MONG. Dolg še ni 

bil poravnal v celoti, dolguje še 50€, seznanjeno računovodstvo. 
 Postavitev table Solkanski most na hitri cesti Nova Gorica – Razdrto: vloga je 

bila ponovno poslana na MONG, Belingar Branko se je obvezal za nadaljnje 
kontaktiranje s pristojno službo. Dobili smo informacijo, da bodo tablo postavila, 
ko bodo za to dana sredstva. Branko Belingar ponovno preko TD zahteva, da se 

postavi vsaj ena tabla (pred izvozom Vogrsko). 
 Od MONG še nismo prejeli odgovora glede priprave oblike in strukture najemne 

pogodbe z DU Solkan. Predstavniki MONG so  obljubili  skupni sestanek. MONG 
sporočil, da moramo počakati novo cenitev, ki je v pripravi pri KF Finance iz 
Ljubljane. Ko bomo prejeli cenitev, sledijo nadaljnji pogovori z MONG in DU 

Solkan. 
 Čakamo ponudbo izvajalca za sanacijo strehe na kotalkališču. Čakamo na popis 

del in materialov s strani MONG. Dostavljeni so jim bili vsi potrebni papirji in 
dokumentacija. 

 Na Karavli je potrebno  obrezati drevesa. Ponudbo pridobi Branko Belingar. 

Vloga je bila poslana Hortikulturni komisiji MONG. Poslana je bila tudi urgenca 
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zaradi pregleda drevesa, ki se mu je odlomila veja. Na podlagi odločbe MONG 
mora KS Solkan sama rešiti problem z ustrezno usposobljenim izvajalcem del na 

višini. SE IZVAJA 
 Predlog  za podaljšanje protihrupne ograje na Soški cesti je bil poslan MONG – 

Poslan je bil tudi na DRSI, 

 Začasno ureditev odvodnjavanja na Karavli se zaenkrat ne bo izvajalo. 
 Na Policijsko upravo je bilo poslano priporočilo, da tudi v bodoče ostane vodja 

varnostnega okoliša za našo KS in naj se ga ne ukine. Solkan ima novega VPO 
Sanela Mujagiča. Povabi se ga na eno od naslednjih sej. 

 Svet KS predlaga DRSI premik table Solkanski most iz sedanjega mesta na novo 

mesto bliže mostu: Še ni odgovora (Fabjan in DRSI). PONOVNO APELIRAT NA 
REALIZACIJO 

 Načelniku CZ Nova Gorica predlagamo, da se pot, od konca pokopališča do Žogice, 
spremeni v intervencijsko pot. Podana je bila ustna pobuda. Podati pismeno 
zahtevo. 

 Svet je podal predlog na MONG, da poskrbi in uredi obveščanje občanov in 
krajanov o javnem redu in miru na javnih površinah. Zaenkrat ni odgovora niti s 

strani MONG, niti s strani Komunale. PONOVNO APELIRAT NA REALIZACIJO 
 S strani Komunale (g.Boštjan Budihna) smo prejeli informacijo/zapis, da je bil na 

pobudo krajana na ''Placu'' v Solkanu sestanek glede ureditve ''Plac'', ki so se 

poleg krajana udeležili: predstavnik CZ, predstavnik gasilcev in predstavnik 
Komunale. Vsak mora pripraviti popis potrebnih rešitev, ki bo osnova za izdelavo 

elaborata po katerem bodo zadevo zrisali in postavili prometne znake in talne 
označbe. Pobuda še ni bila realizirana. REALIZIRANO 

 Za osvetlitev novega mozaika na Soški cesti je potrebno zaprositi na MONG. Ni 

realizirano. PONOVNO APELIRAT NA REALIZACIJO 
 Na MONG smo postavili vprašanje, kako rešujejo postavitev optike v KS Solkan 

in kakšen je plan dela za naprej. Ni realizirano, prejeli smo le  odločbo UE, kako 
potekajo dela in postavitev optike na območju Solkana in NG. 

 Moteno je delovanje interneta v ŠRC Karavla, zato na pobudo aktualne 
najemnice zaprosimo MONG in pristojnega operaterja, da ojača linijo za nemoten 
pretok informacij. Ni realizirano. 

 Pri ŽOGICI je potrebno obnoviti razsvetljavo na teniških igriščih, zato je 
potrebno izvedeti meritve svetlobe. Jure bo organiziral te meritve. 

         Ni realizirano. Naloga prenesena na naslednje leto – 2021. 
 
8.seja – 25.7.2019 

 
a) Na predlog krajanke je svet KS sprejel                                                                                                                 

S K L E P: na MONG se poda predlog, da se v Lenasijevem parku za Petrolom ob 
vrtcu Julke Pavletič postavi priključek s pipo za tekočo pitno vodo (kot pri domu 
KS na ''Placu'') in se uredi javno razsvetljavo na tem mest. V prihodnjem tednu 

ali v avgustu 2020 bo sklican sestanek s predstavniki MONG, projektantko, 
predstavniki ulic ob parku in KS v zvezi celostne ureditve parka in okolice. 

b) Na Komunali imajo na zalogi dva smetnjaka za pasje iztrebke. T.Černe napiše 
predlog na MONG (g.Marjanu Jugu) za postavitev : 

 Enega na Pot na Breg v bližino železniškega prehoda 

 Drugega na ulico Milojke Štrukelj od krožnega križišča proti 
tovarni Gostol. Ni realizirano. 

c) Svet KS  je sprejel  
S K L E P : da se nadaljujejo pogovori s SENG glede čistilne naprave in urejenosti 
poti ob Soči med Elektrarno in Kajak Centrom. Zadolžena Černe in Tratnik. V delu. 
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10.seja – 10.10.2019 

 
 Dokončanje poseke pod Solkanskim mostom in nadaljnje pogozdovanje. Predlog 

je bil objavljen v Solkanskem časopisu in glede na pripombe krajanov bodo na 

MONG pripravili nadaljnje aktivnosti. Potek veljavnosti odločbe. PONOVNO 
APELIRAT NA REALIZACIJO 

 
 
11. seja - 19.11.2019 

 
 V najkrajšem možnem času moramo dobiti izvajalca za popravilo stebrov in 

strehe na kotalkališču v ŠRC Karavla. MONG, glej zgoraj. 
 Da se na pokopališču, na bivšem odlagališču odpadnega materiala, uredi prostor 

za raztros. MONG potrjuje odločitev o raztrosu. 

 Da pridobimo soglasje MONG, da se na pročelje vrtca Julke Pavletič postavi 
spominsko obeležje ob 120 letnici delovanja. Zamenjalo se je vodstvo zavoda, 

čakamo na odgovor glede postavitve in sprememb table. Vesna se bo informirala 
pri ravnateljici kaj in kako. 

 Da se postavi obeležje na hišo (Soška cesta 1), kjer je bilo prvo gledališče na 

Primorskem. Najprej moramo pridobiti soglasje lastnikov zgradbe. Ni realizirano. 
 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). Zastave so zamenjane. 

 

12. seja – 18.12.2019 
 

 Čistilno napravo pri Žogici moramo s pomočjo MONG predati v upravljanje ViK 
Nova Gorica. V delu. 

 Problematiko borovega prelca in krajšanja vej na objektu ŠRC Karavla bo reševal 
Branko Belingar. Rok je 20.1.2020. Hortikulturna komisija je podala mnenje, 
da odstranjevanje prelca morajo izvajati za to usposobljene strokovne 

službe. 
 

13. seja – 23.1.2020 
 

 Sanacija vdora vode na kotalkališču  
Branko Belingar je predstavil problem vdora vode na objektu ŠRC Karavla 
Svet KS je sprejel 

S K L E P:  
a) Poslovna sekretarka pripravi prošnjo za ViK za zmanjšanje stroška porabe 

vode, zaradi počene spojke in posledično do puščanja vode in večje porabe. 

REALIZIRANO 
b) Prestaviti je potrebno števec vode v jašek, kjer se voda odcepi proti prostorom 

KK Perla. V REALIZACIJI 
c) O tem posegu je potrebno obvestiti KK Perla (g.Anzeljc) 

 

 
 Cestna problematika v Solkanu – pregled dokumentacije 

Iz MONG smo prejeli opis cestne problematike v okolici OŠ Solkan. Svet se je z 
problematiko seznanil.  
Svet KS je sprejel 

S K L E P: dokumentacijo bomo predali Komisiji za cestno infrastrukturo, ki jo bo 
obravnavala in podala svetu KS mnenje. Rok je 31.1.2020 
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Dokument potrjujemo in pošljemo odgovor na MONG. 
 

 Problematika porabe elektrike na prireditvah na ŠRC Karavla 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: da je potrebno natančno pregledati pogodbo med KS in KK Perla in nato 
sprejeti dokončno rešitev za ureditev tega problema. 

  
Dosežen je bil dogovor med predsednico Sveta Jana Herega in predsednikom kluba 

KK Perla Romanom Anzeljcem, da se ob zunanjih prireditvah pred in po poteku 
popišeta stanji števca vode in elektrike. Zadeva funkcionira. 
 

15. seja – 12.3.2020 
 

 Ureditev problematike v okviru kompleksa ''Karavla''. V urejanju 

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

 
16. seja – 4.5.2020 

 
 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. 

 

EKO otok dopis J. Kovšci; glede pritožbe krajana obveščena MONG in Komunala z zahtevo 
po ukrepanju in odgovoru; zaenkrat nismo prejeli še nič; zapuščena vozila 23.4.2020 

sprejet odlok, ki je 15.6.2020 stopil v veljavo. Nimajo pa še koncesionarja, ki bi 
zapuščena vozila odstranjeval, čeprav je bilo rečeno, da bodo s 1.7.2020 izbrali 

koncesionarja. 
 

 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. MONG si je stanje na terenu ogledal in iščejo 
najboljšo možno rešitev. 

 

                                                                                                                                      


