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Številka:  
Datum:    15. 10. 2020 

 

 

Z A P I S N I K 
 

20. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 15. oktobra 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 19. seje Sveta KS z dne 16.9.2020 in potrditev zapisnika 

2. Komemoracija ob 1.novembru 

3. 1001 solkanski časopis  

4. Starejši krajani (80 let in več) 

5. Potrditev aneksa št.3 k najemni pogodbi s ''Strežba pijač Jug Tjaša s.p.'' 

6. Ponovna pritožba stanovalcev na Vojkovi cesti glede obratovalnega časa lokala 

7. Objava namer za sklepanje pogodb za naslednje leto 

8. Razno 

 

  

Ad/1 
Pregled sklepov 19. seje Sveta KS z dne 16. 9. 2020 in potrditev zapisnika 

 
Svet KS je soglasno potrdil sklepe in zapisnik 19. seje Sveta KS z dodatki:  
- Sanacija strehe v vrednosti 500€ ni bila realizirana. 

- Varne točke – letos bodo izobraževali samo delavce v hotelu Sabotin. 
 

 
Ad/2 

Komemoracija ob 1.novembru 

 

S K L E P: Zaradi priporočil NIJZ-ja v letošnjem letu ne bomo izvedli dveh komemoracij, 
delegacija sveta KS bo položila vence na vsa tri pokopališča (kot vedno). Krajane 

moramo o tem obvestiti preko oglasnih desk in medijev. 
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Ad/3 

1001 solkanski časopis  

 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: naslednja številka časopisa lahko izide konec januarja - začetek februarja. 

Urednica se mora pri urejanju časopisa držati sklepov Sveta KS (maksimalno 24 strani, 
700 znakov na avtorja). Svet potrjuje povišanje avtorskega honorarja urednici, ker 

opravlja poleg urejanja tudi lektoriranje in pomoč pri oblikovanju časopisa.  
 
 

Ad/4 

Starejši krajani (80 let in več) 

 

Zaradi ukrepov pri omejevanju Korona virusa Covid 19 

je Svet KS sprejel 

S K L E P:  starejše krajane bomo obvestili, da zaradi trenutne situacije letošnjega 
srečanja ne bomo organizirali, obdarili jih bomo samo z voščilnicami za novo leto.  

 
 
Ad/5 

Potrditev aneksa št.3 k najemni pogodbi s ''Strežba pijač Jug Tjaša s.p.'' 

 

Po pregledu predloga aneksa je Svet KS Solkan sprejel 
S K L E P: podpiše se aneks št.3 k najemni pogodbi v obliki, ki ga je potrdil župan 
(MONG). 

 
 

Ad/6 
Ponovna pritožba stanovalcev na Vojkovi cesti glede obratovalnega časa lokala 

Siliganum caffe wine bar 
 
Svet KS je obravnaval pritožbo in bo pritožnici predlagal, da se obrne na MONG, ki je 

izdajatelj obratovalnega dovoljenja. 
 

 
Ad/7 

Objava namer za sklepanje pogodb za naslednje leto 

 

Svet KS je sprejel 

S K L E P: objavljamo namero za sklepanje pogodb od 1.1.2021 do 31.12.2022: 
administracija, hišnik, čiščenje, urejanje pokopališča. Namera za poslovni objekt na 
Soški 29 v višini min. 220€ - brez stroškov, pisarna v prvem nadstropju v domu KS v 

višini min. 75€ za souporabo pisarne. 
 

 
Ad/8 
Razno 

 
 RIRDS –  

Svet KS je sprejel 
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S K L E P:  Od MONG zahtevamo, da izvede sestanek med MONG, društvom 
RIRDS, Goriškim muzejem in KS Solkan o lastništvu in upravljanju z mizarskim 

muzejem. 
 

 Čistilna naprava pri Žogici 

Svet KS je sprejel  
S K L E P:  Od MONG zahtevamo, da izvede sestanek med MONG, SENG, VIK 

in KS Solkan, ker je potrebno doreči način upravljanja in čiščenja naprave. 
 
 

 Intervencijska pot pri solkanskem mostu 
Svet KS je sprejel 

S K L E P:  MONG mora poskrbeti za ureditev intervencijske poti, ki jo je 
poškodovalo zadnje neurje. 

 

 
 Parkirišče pri ŠRC Karavla 

Parkirišče pri ŠRC Karavla je poškodovano z udarnimi jamami, zato ga je 
potrebno urediti. 
Svet KS je sprejel 

S K L E P : KS nakupi pesek za posipanje parkirišča, najemnica Karavle pa 
poskrbi za dokončno ureditev parkirišča. 

 

 

 

 
Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 
 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 

 
 
 

  
         

                           


