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Številka:  
Datum:    14. 10. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 

30. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 14. oktobra 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 29. seje Sveta KS z dne 7.9.2021 in pregled sklepov 

2. Obravnavanje prejetih prijav v zvezi objavljene namere za oddajo poslovnega prostora 
na cesti IX.korpusa 

3. Prenos zaključkov s sestanka v zvezi  z Lenassijevim parkom  z dne 12.10.2021  

4. Prenos vsebine sestanka v zvezi začasne ureditve v centru Solkana 

5. Tekoče urejanje in investicije  

6. Javne prireditve v 2021 

7. Razno 
 

 

Ad/1 

Potrditev zapisnika 29. seje Sveta KS z dne 7. 9. 2021 in pregled sklepov 

 

Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 29. seje Sveta KS. 

 

 

Ad/2 

Obravnavanje prejetih prijav v zvezi objavljene namere za oddajo poslovnega 

prostora na cesti IX.korpusa v Solkanu   

 

Svet KS je prejel eno prijavo na objavljeno namero (podatki so v arhivu) in sprejel 

S K L E P: z najemnikom sklenemo pogodbo o najemu z 1.11.2021 do 31.12.2022.  

 

Ad/3 

Prenos zaključkov s sestanka v zvezi z Lenassijevim parkom z dne 12.10.2021 

 

Svetu KS so člani, ki so bili prisotni na sestanku z županom, predstavili vsebino sestanka, kjer 

so sprejeli sklep, da bodo poiskali rešitve v okviru projekta osvežitve Lenassijevega parka. 
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Ad/4 

Prenos vsebine sestanka v zvezi začasne ureditve v centru Solkana. 

 

Svet KS je sprejel 

S K L E P: počakali bomo objavljeno poročilo skupine ProstoRož in se bomo na podlagi tega 

odločali o nadaljnjih aktivnostih.  

 

Ad/5 

Tekoče urejanje in investicije 

 

Svet KS Solkan je sprejel 

SKLEP :  

 Za dokončno ureditev muzejske hiše smo potrdili dodatna sredstva do višine 5.500€. 
 Pri pregledu ponudb za obnovitev osvetlitve v ŠRC Žogica potrjujemo ponudbo 101-2021 

z dne 13.9.2021. 
 

Ad/6 

Javne prireditve v 2021 

 

Svet KS Solkan je sprejel 

SKLEP :  

 za 1.november bo nastopil Goriški pihalni orkester pred spomenikom padlih borcev na 
cesti IX.korpusa in na pokopališču. Nabavili bomo tri vence (za k spomeniku, za 
pokopališče in za vojaško pokopališče).  

 
 V decembru organiziramo božično novoletne dogodke (uporabimo Mobilet). 

 
 

Ad/7 

Razno 

 

 Od zadnje seje so bile izdane tri (3) naročilnice; podpisana ni bila nobena pogodba. 
 

 Sprememba prometne ureditve v ulici Ob parku. 
Svet KS je sprejel  

S K L E P: MONG sporočamo in zahtevamo, da v ulici Ob parku uredijo enosmeren 
krožni promet (sedaj sta obe enosmerni ulici v isto smer). 
 

 Testna ureditev na Šolski ulici 

Komisija za urbanizem in cestne zadeve je pripravila dopis o pripombah na testno 

ureditev na Šolski ulici. 

Svet KS je sprejel  
S K L E P: na MONG se pošlje, s strani komisije pripravljen dopis. 
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 Nespoštovanje pogodbe gospodarske službe s KS 

Podnajemnik je zaprosil za skupni sestanek, za rešitev težave. 
Svet KS je sprejel  

S K L E P: zaprosili bomo pravno službo MONG za pomoč pri razrešitvi težave in 

pomoč pri nadaljnjih postopkih pri urejanju najemne pogodbe. 

 Pooblastilo 
Svet KS je sprejel  

S K L E P: da je Svet poslal dopis na MONG, kjer je pokazal zainteresiranost za 
nakup objekta Vino Gorica, zato pa se bomo članu komisije zahvalili za njegov 
trud pri predstavitvi želja na MONG in trenutno ne potrebujemo njegove pomoči 

na tem projektu.  

 Nakup igral pri Karavli 
Svet KS je sprejel  
S K L E P: da se odobri prošnja najemnice Tjaše Jug s.p. o nakupu igrala pri 

Karavli. 

 Naslednji seji Sveta KS 
Naslednji seji bosta 2.11.2021 in 30.11.2021. 

 Predstavitev »Strokovne podlage - Usmeritve za urejanje dostopnosti do 

Športnega parka Solkan« 
Svet KS je sprejel  

S K L E P: zaprosimo na MONG, da nam pridejo predstaviti delovno verzijo 
»Strokovne podlage »Usmeritve za urejanje dostopnosti do Športnega parka 
Solkan« 

 

 Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2022. 
Svet KS Solkan mora do 22.10.2021 pripraviti finančni načrt in program dela do 

22.10.2021. 

 

 

  

Seja je bila zaključena ob 22.00. 

 

 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

  


