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Številka:  
Datum:    16. 9. 2020 

 

 

Z A P I S N I K 
 

19. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v sredo, 16. septembra 2020, 

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

PRISOTNI:  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 18. seje Sveta KS z dne 27.7.2020 in potrditev zapisnika 

2. RIRDS – mizarski muzej – Joško Markič 

3. Osvetlitev Solkanskega mosta – Miran Brumat 

4. Problematika najema bife Karavla 

5. Pokrajinski arhiv – dodatno odbiranje gradiva 

6. Razno 
 

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red z dopolnilom, da se točka razno dopolni 
s pregledom in potrditvijo sklepov izredne seje z dne 27.7.2020. 
 

Ad/1 
Pregled sklepov 18. seje Sveta KS z dne 27. 7. 2020 in potrditev zapisnika s 

prilogo 
 
Svet KS je soglasno potrdil sklepe in zapisnik 18. seje Sveta KS s prilogo. 

 

 
Ad/2 

RIRDS – poročevalec Joško Markič 

 

G. Markič je predstavil problematiko obstoja in nadaljnjega razvoja RIRDS. Pričakujejo 
pomoč, da bo to društvo še naprej živelo in ohranjalo kulturno dediščino mizarjev in 
mizarstva v Solkanu. 

S K L E P: Svet podpira ohranjanje kulturne dediščine v Solkanu. KS Solkan bo še enkrat 
poslala dopis na MONG z dodatkom, da bo plačnik table RIRDS in, da se strinja s 

postavitvijo table in pričakuje, da bodo tablo postavili v najkrajšem možnem času. 
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Ad/3 

Osvetlitev Solkanskega mostu – poročevalec Miran Brumat 

 

G. Brumat je predstavil osvetlitev Solkanskega mosta, enega od objektov kulturne 
dediščine v Solkanu, ki so jo postavili ob obletnici železnice. Leta 2017 je bil predstavljen 

plan za nadaljnjo osvetlitev Solkanskega mostu. Zavod za spomeniško varstvo in 
Slovenske železnice so postavile določene pogoje za ohranjanje osvetlitve.  

Po njegovem mnenju KS Solkan nima možnosti, pa tudi pravice za upravljanje svetlobe 
na obokih mosta. 
S K L E P:  Od MONG zahtevamo, da uredi pogodbeno razmerje z g. Brumatom; FLUKS 

IN DECIBEL d.o.o. za nadaljnje upravljanje in vzdrževanje osvetlitve na mostu. 
 

 
Ad/4 

Problematika najema bife Karavla 

 

Po pregledu predloga aneksa je Svet KS Solkan sprejel 

S K L E P: najemnici pošljemo predlog aneksa in zaprosimo za čim prejšnji odgovor in 
usklajevanje. 
 

 
Ad/5 

Pokrajinski arhiv –dodatno odbiranje gradiva 
 
S K L E P:  Sporočimo, da lahko dodatno gradivo gre v uničenje. 

 
 

Ad/6 
Razno 

 
 Pokrito kotalkališče in obnova strehe.  

Svet KS je sprejel 

S K L E P:  potrjujemo uporabo kotalkališča za izvedbo tekmovanja in 
odobravamo popravilo strehe v vrednosti do 500€.  

 
 Obnova sanacija strehe in celotnega kompleksa Karavle 

Obnovo moramo speljati v letošnjem letu, ker so namenjena planska sredstva 

za investicije. 
Svet KS je sprejel  

S K L E P:  pristopi se k pripravi projektne naloge za sanacijo in realizacijo 
porabe predvidenih sredstev.  
 

 Spominska tabla na steni vrtca Julke Pavletič.  
Prejeli smo kulturno varstveno soglasje, zato je 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: naroči se izdelavo spominska table pri kamnoseku.  

 

 TUS – ker je dokument obsežen predlagamo, da nam MONG predstavi temeljne 
točke strategije oziroma, ker je avgust čas dopustov prosimo za podaljšanje 

roka do 30.9.2020 – Vilma je poslala dopis na MONG 31.8.2020, kjer so 
4.9.2020 organizirali prvi sestanek in predstavili strategijo.  



3/3                                                                                   Zapisnik 19.seje Sveta KS Solkan z dne 16.9.2020 

 Azbestne plošče – zaradi dopustov v mesecu avgustu tega nismo naredili 
vendar predlagamo, da strokovne službe MONG izvedejo ta popis. – Vilma je 

poslala dopis na MONG 31.8.2020. 
 

 Bankomat v Solkanu 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: trenutno se še vedno dogovarjamo z možnimi najemodajalci. 

 
 Varne točke 

Svet KS je sprejel 

S K L E P : Miran bo povprašal na lokacijah Hotel Sabotin, Lekarna in na Karavli 
Jaka in Tomaž, kjer nam morajo še odločitev potrditev. 

 
 Igrala na Sočebranovi – Upravlja jih Javni zavod za šport. 
 

 Dopis Žogica – odgovor, da nam občina še ni odgovorila. – Vilma je v 
ponedeljek 31.8.2020 poslala dopis Žogici. 

 

 Lenassijev park – potrjujemo predlog, ki je bil predlagan z dodatkom: zvočna 
stena pri igralih in premik EKO otoka pri Foto Pavšič na drugo stran, postavitev 

hitrostnih ovir in ureditev smeri prometa v ulicah ob parku.  Matej in Vinko 
Torkar pripravita dopolnjen predlog in ga preko pisarne KS Solkan pošljeta na 
MONG.  

 
 Svit – zaprosilo za brošuro in obesiti objavo na oglasne deske. – Vilma je 

poslala dopis na Svit 31.8.2020 in dobila odgovor, da trenutno nimajo primerne 
brošure za javno objavo. 

  

 Obnovitev napisov na spominskih ploščah na pročelju stavbe KS. 
Svet KS je sprejel 

S K L E P : da se obnovijo napisi na spominskih ploščah na pročelju stavbe 

KS. Nalogo za obnovo je prevzel Branko. 

 

 Projekt za varnost na Soči v Solkan  

Svet KS je sprejel  

S K L E P: da se prvega sestanka udeleži in je tudi koordinator Tomaž Černe. 
Na seji je poročal o prvem sestanku.  

 

 Vila Bartolomei 

Dopis je bil poslan 26.8.2020 na MONG 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 
 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 


