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Številka:  
Datum:    16. 07. 2021 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

27. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v petek, 16. julija 2021, 

ob 19.00 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. Potrditev zapisnika 26. seje Sveta KS z dne 28.5.2021 in pregled sklepov 

2. Nerealizirani sklepi in neodzivnost s strani MONG. 

3. Nadaljevanje projekta Cvetoče ulice. 

4. Šolska ulica in varna šolska pot septembra. 

5. Problematika igral v Lenassijevem parku. 

6. Krajevni praznik v septembru 

7. Solkanski časopis 

8. Razno 
 

  

Ad/1 
Potrditev zapisnika 26. seje Sveta KS z dne 28. 5. 2021 in pregled sklepov 
 

Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 26. seje Sveta KS. 
Glede na točko iz prejšnje seje je bila podana informacija o sestanku na SENG glede igrišč pri 
Žogici 

 Igrišča pri Žogici – na sestanku na SENGu in z civilno iniciativo za košarkarsko igrišče so 
prisotni podali predlog, da se do začetka, ko bo  Nova Gorica mesto evropske kulture, uredi 

povezovalna pot med Žogico in Kajak centrom in se istočasno pri Žogici  uredijo igrišča, 
tako, da kraj postanejo vstopna vrata v Novo Gorico – mesto kulture. 
 

Svet KS je sprejel 

S K L E P: da se soglaša s podanim predlogom. 

 

 

 
Ad/2 

Nerealizirani sklepi in neodzivnost s strani MONG 
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Svet KS je pregledal nerealizirane sklepe v obdobju 

 

 Problematika kamnoloma in onesnaževanje – še vedno nismo dobili OPN o območju 
kamnoloma. 

 Problematika vožnje tovornih vozil po okoliških ulicah na območju gradnje soseske Soške 
vile – kljub opozorilom še vedno tovorna vozila vozijo po ulici Pot na breg. 

 Pritožba krajanov Vojkove ulice o ne obveščanju pri gradnji in sanaciji le te. 

 Problematika Eco otokov (trenutno v reševanju le lokaciji Stara pot in pri Hermeliki). 
 Smetnjaki za pasje odpadke – zaprosili smo za dodatne, ki jih pa še nismo prejeli. 

 GDPR in problem pridobitve ažuriranih naslovov krajanov starejših nad 80 let (MONG ne 
more/želi/smo posredovati podatke!?) 

 Šolska ulica in varna šolska pot, Lenassijev park in Cvetoče ulice so obravnavane pod 

svojimi točkami. 
 

 
Ad/3 

Nadaljevanje projekta Cvetoče ulice 

 

Pregledali smo predlog skupine ProstoRož za nadaljevanje projekta Cvetoče ulice. 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: da podpiramo projekt in nudimo vso podporo pri izvedbi. 

 
 
Ad/4 

Šolska ulica in varna šolska pot septembra  

 

Ponovno smo obravnavali s strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Nova Gorica 
poročilo o pregledu prometne ureditve okolice Osnovne šole Solkan in je 
Svet KS je sprejel 
S K L E P: ponovno pošljemo potrditev in se strinjamo z ureditvijo varne poti in apeliramo 

MONG, da se ta problematika pod NUJNO reši do začetka pouka (prehod iz ulice Za spomenikom 
preko ulice Borisa Kalina do vrtca, prehod pri Brumatu, ureditev parkirnega prostora pred šolo, 

označitev cestne signalizacije v Žabjem kraju). 
 
 

Ad/5 

Problematika igral v Lenassijevem parku 

 

Svet je seznanjen s pogovori o problematiki igral v Lenassijevem parku in je že predlagal 

rešitve. 

Svet KS Solkan je ponovno sprejel 
SKLEP : na MONG pošljemo odgovor z isto vsebino (predlogi rešitev), kot smo ga že poslali. 

 
 

 
 
Ad/6 

Krajevni praznik v septembru 
 

Svet KS Solkan je sprejel 
SKLEP :  
 V kolikor bodo dopuščale zdravstvene razmere (Covid) bomo krajevni praznik organizirali 

11.9.2021. 
 Povprašamo Glasbeno šolo, da pripravi program za večerno prireditev. 
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 Poiskati glasbeno skupino za večerni nastop. 
 Sestane v sredo 21.7.2021 ob 19.00. 

 
 

Ad/7 
Solkanski časopis 
 

Urednica časopisa je podala predlog o razširitvi uredniškega odbora. 
 

Svet KS Solkan je sprejel 
SKLEP : da potrjujemo predlog uredniškega odbora. 
 

 
Ad/8 

Razno 
 

 Od zadnje seje so bile izdane 3 naročilnice; podpisana je bila ena pogodba. 

 
 Polletno poročilo 

Svet KS je pregledal in podal 
S K L E P: potrjuje se polletno poročilo  

 
 Težave pri organizaciji dogodka Pesem pod lipo  

Svet KS je pregledal poročilo strokovno pooblaščene osebe, ki je pregledala delovanje 

zunanje električne omarice in podal  
S K L E P: da je dokumentacija o brezhibnem delovanju električne omarice v arhivu 

in v notranjosti električne omarice. 
 

 Ceniki  

 Velika sejna soba 10€ + ddv na uro 
 Kotalkališče v najem vsem : 15€ + ddv na uro 

 OŠ in društvom prijavljenim v Solkanu je oddaja zastonj – gratis 
 Za cel dan je 150€ + ddv 

 

 Čevljarjev dolg bomo dali v izvršbo. 
 

 Potrjujemo predlog Cobisa za obveščanje in informiranje na pokopališču in preko 
internet strani.  

 

Seja je bila zaključena ob 21.00. 
Zapisal 

Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 


