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KRAJEVNA SKUPNOST 
              SOLKAN 
 
Številka: 900-1/18-14 
Datum:    28. 6. 2019 
 
 
                                                                Z A P I S N I K 
 
7. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v petek, 14. junija 2019, ob 17. uri v Domu KS 
Solkan, Trg J. Srebrniča 7 
 
PRISOTNI:  lista prisotnosti je v arhivu 
Odsotnost sta opravičila Branko Belingar in Miran Tratnik 
 
Sejo je vodila predsednica Sveta KS Jana Herega in predlagala naslednji 
d n e v n i    r e d : 

1. Pregled sklepov 6. seje Sveta KS  z dne 23. 5. 2019 in potrditev zapisnika 
2. Ureditev atrija ob Domu KS 
3. Opravljanje del: 

a. vzdrževanje pokopališča 
b. poslovnega sekretarja KS 

4. Krajevni praznik  
5. Pobude, predlogi in vprašanja  članov  Sveta KS 
6. Razno 

 
Ad/1 
Pregled sklepov 6. seje Sveta KS z dne 23. 5. 2019 in potrditev zapisnika 
 

 predlog za financiranje ureditve okolice igral na solkanski karavli je bil posredovan na MONG. 
(informacija bo podana na seji); 

 ključavnico na objektu Soška cesta 31 se bo zamenjalo ko bo to potrebno; 
 od MONG še vedno čakamo odgovor glede ureditve statusa mizarske delavnice; 
 Komisija za urbanizem in športno cono bosta nadaljevali s projektom ureditve Solkanskega 

mostu; 
 od MONG še čakamo odgovor  glede izdelave in postavitve usmerjevalne table za Turistično 

društvo (ki se je sicer sedaj preselilo v Dom KS), RIRDS in parkiranje avtodomov na Soški cesti; 
 ogled gozda, ki je v lasti KS, bosta opravila Jure Antler in Jaka Rijavec v jeseni; 
 pri bočni vetrni zaščiti na kotalkališču bodo zaključne letve postavljene do 14. 6.2019; 
 za raztros pepela pokojnih v Sočo je potrebno za predlagane lokacije vprašati soglasje 

lastnike parcel; 
 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; 
 od MONG še nismo prejeli odgovora na posredovan predlog krajanov Šolske ulice za ureditev 

prometa v Šolski ulici; 
 arhitekt Vinko Torkar  bo poskrbel za pridobitev dokumentacije za uporabno dovoljenje za 

objekt Soška cesta 31; 
 glede odgovora MONG za multimedijski prostor v poslovni coni nimamo informacije; 
 sprejet je bil sklep o izvedbi postopka izvršbe pri bivšem najemniku na c. IX. korpusa 46; 
 glede postavitve table solkanski most  na hitri cesti Nova Gorica – Razdrto je bilo 

dogovorjeno, da se ponovno pošlje vlogo na MONG ; 
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 od  MONG  še nimamo odgovora glede priprave oblike in  strukture najemne pogodbe z DU 
Solkan; 

 MONG je bil podan predlog za obnovo talne signalizacije parkirnih prostorov ob objektu C. IX. 
korpusa 86; 

 sprejet je bil sklep, da se sporazumno prekine avtorsko pogodbo za uredniško delo  z Ingo 
Brezigar; 

 sprejet je bil sklep, da se  za uredniško delo Solkanskega časopisa v letu 2019 sklene avtorska 
pogodba s Svetlano Bušen;  

 28. 5. je bil sklican Uredniški odbor Solkanskega časopisa zaradi priprave junijske izdaje. Novi 
urednici se je poskrbelo dostop do e-pošte. Podan je bil predlog, da se razmišlja o novi obliki 
časopisa. Zaenkrat ostaja barvni tisk časopisa. 

 Sprejet je bil sklep, da se naroči izdaja Solkanskega časopisa z obsegom 12 strani ter s tanjšim 
papirjem.  V teku so aktivnosti za pridobitev ponudb za tehnično pripravo in tisk časopisa.  V 
kolikor se ustrezne  ponudbe ne bo dobilo, se naroči pripravo in tisk pri sedanjemu 
dobavitelju. 

 Svetlana Bušen je pripravljena tudi voditi mladinsko gledališko skupino v Solkanu. Informacijo 
se objavi v časopisu za kar bo poskrbela nova urednica. 

 Sprejet je bil sklep, da se pooblasti člana Sveta Mirana Tratnika, Tomaža Černeta ter 
Radovana Grapulina  za razgovor z vodstvom SENG-a  glede upravljanja in vzdrževanja čistilne 
naprave v športni  coni. Termine za razgovor naj se uskladi z vodstvom SENG. 

 Glede na to, da v finančnem načrtu KS ni na razpolago dovolj sredstev za realizacijo 
nadstreška po projektu arhitekta,  je bila pridobljena  okvirna ponudba  za izvedbo cenejših 
materialov. Sprejet je bil sklep, da izvedbo investicije in materialov prouči Komisija za 
urbanizem ter Komisija za investicije KS in predlaga rešitev do prihodnje seje. 

 Sprejet je bil sklep, da  se potrdi sklenitev najemne pogodbe za poslovni prostor na Soški 
cesti 29 v Solkanu  ID 2303-1346-1 s skupno površino 43 m2  z najemnikom E-moda 
svetovanje in trgovina  Erik Komel s.p iz Solkana, Cesta IX. Korpusa 4, 5250 Solkan  za obdobje 
od 15. 5. do  15. 11. 2019 (župan MONG  je izdal  soglasje k pogodbi); 

 od MONG smo prejeli informacijo, da ne bodo zaposlili javnega uslužbenca za opravljanje del 
in nalog poslovnega sekretarja v KS. Zato je bilo sklenjeno, da  se objavi na oglasni deski in 
internetni strani objavo za opravljanje del in nalog  poslovnega sekretarja KS preko s.p. ali 
d.o.o. največ do 16 ur tedensko; 

 sprejet je bil sklep, da  se potrdi  izdano pozitivno mnenje za podaljšani obratovalni čas 
gostinskega obrata  BAR   ČOLNARNA , Pot na Breg 11, 5250 Solkan MR-GO Gostinstvo d.o.o., 
Bukovica 88, 5290 Volčja Draga   za obdobje 24. 4. 2019 do 31. 10. 2019; 

 sprejet je bil sklep , da se  izda pozitivno mnenje za podaljšani obratovalni čas gostinskega  
lokala Gostilna in pizzerija  Zvezda, Testen Aleš s.p., C. IX. Korpusa 65, Solkan; 

 sprejet je bil sklep, da se v Solkanskem časopisu in internetni strani KS objavi obvestilo o 
razpisu za podelitev priznanj KS v letu 2019, ki jih KS podeljuje ob krajevnem prazniku.                 
Razpisa  za podelitev naziva častnega krajana se ne izvede oz. se ne da v pravilnik  o 
priznanjih. 

 Podana je bila informacija o finančnem stanju KS  dne 15. 5. 2019 po posameznih stroškovnih  
mestih; 

 sprejet je bil sklep,  da se ne organizira koncerta sakralne glasbe ob krajevnem prazniku v 
baziliki na Sveti Gori; 

 sprejet je bil sklep, da se rezervira dvorano na Karavli dne 12. 9. za organizacijo predstave 
dramskega krožka OŠ Solkan Nenavadna poroka; 

 podano je bilo poročilo o aktivnostih za postavitev spominskega obeležja z mozaikom; 
 Bar Karavla naj se obvešča o dogodkih na kotalkališču; 
 sprejet je bil sklep, da  se imenuje v Komisijo za ekologijo KS še članica Gaja Pavliha; 
 na Salonitu naj se naroči pesek za ureditev parkirnega prostora na Karavli; 
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 za pripravo materiala za klopi na Karavli bosta poskrbela Branko  Belingar in Jure Antler, delo 
izvede hišnik; 

 čakamo ponudbo izvajalca za sanacijo strehe na kotalkališču; 
 na Karavli je potrebno obrezati drevesa. Ponudbo pridobi Branko Belingar. Poslati vlogo 

Hortikulturni komisiji MONG. 
 Krajane Šolske ulice naj se obvesti, da pripravijo predlog glede prometne ureditve na njihovi 

ulici, ki ga bomo posredovali v reševanje MONG; 
 podan je bil predlog za podaljšanje protihrupne ograje na Soški cesti; 
 podana je bila informacija, da je VDC Nova Gorica pripravljen imeti stojnico in delavnico na 

krajevnem prazniku 14. 9. po 15.uri; 
 podano je bilo poročilo o izdanih naročilnicah in podpisanih pogodbah; 
 med obema sejama je bilo izdanih 5 naročilnic in 1 pogodba; 
 sprejet je bil sklep o naročilu servisa kosilnice za športno cono; 
 z najemnikom groba, ki ni plačal najemnine od leta 2016 je ponovno kontaktiral Jure Antler; 
 sprejet je bil sklep o sklenitvi pogodbe z Damjano Golavšek za nastop na otroškem programu  

krajevnega praznika 14. 9.2019;  
 sprejet je bil sklep, da se ob upokojitvi javne uslužbenke zaposlene na KS Solkan, imenovani 

izplača odpravnina v skladu z veljavno zakonodajo; 
 sprejet je bil sklep, da  se za delo čistilke in dela hišnika podaljša pogodba oz. sklene aneks  

do 31. 12. 2019  z Dajano Susič  s.p.; 
 za vzdrževanje pokopališča  od 1. 8. do 31. 12. 2019 se objavi razpis in zadevo obravnava na 

prihodnji seji; 
 Svet KS je potrdil korespondenčno glasovanje za odločitev, da se MONG ne odobri brezplačna  

izposoja vrtnih garnitur za  prireditve Odprta kuhna; 
 Jure Antler bo poskrbel za pripravo popisa del za obnovo osvetlitve tenis igrišč v športni coni; 
 podana je bila informacija o objavi v medijih glede poseke dreves pri Solkanskem mostu. Svet 

KS se strinja s poseko iz vidika turizma, ker je bila potrebna in podpira MONG. Postopoma se 
bo teren ponovno zarasel. Poseka še ni končana. Član Sveta predlaga nasaditev  določenih 
vrst dreves. Podan je bil predlog za ureditev razgledne ploščadi. Zadevo naj prouči Komisija 
za urbanizem. 

 Sprejet je bil sklep, da se v akciji Ogledalo mojega okolja, ki jo organizira TD Nova Gorica, ne 
sodeluje. Sredstva naj bi namenili za akcijo, ki bi jo vodili v Solkanu. 

 Podana je bila informacija, da ne obstoja protokol za spletno in facebook stran KS Solkan; 
 koš za odpadke še ni postavljen na pešpoti na Kekec in tudi smetnjaki ne za pasje odpadke na 

ul.B. Kalina; 
 na Trgu M. A. Plenčiča je bila klop odstranjena; 
 uredi naj se parkirni prostor pred spomenikom 1001 na Trgu M. A. Plenčiča; 
 podana je bila informacija o zapori ceste v kajak center od 16. 5. do 17. 6. 2019 zaradi 

gradnje temelja za brv čez Sočo. 
 
Svet KS je soglasno potrdil zapisnik 6. seje z dne 23. 5. 2019. 
 
Ad/2 
Ureditev atrija ob Domu KS 
 
Ponovno je bila dana v razpravo ureditev atrija ob Domu KS. 
Komisija za urbanizem in investicije KS predlaga, da se nadstrešek v atriju uredi z materiali, kot je 
predvideno po projektu po fazah. 
 
Glede na to, da proračun za leto 2020 še ni sprejet in za investicijo v letošnjem proračunu ni  
predvidenih dovolj sredstev za varianto z materiali po projektu, je Svet KS sprejel 
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S K L E P :  da se investicija gradnje nadstreška izvede s cenejšimi materiali in sicer, da se namesto 
                   stekla za streho oz. kritino predvidi polikarbonat.  
 
Svet KS je sprejel tudi  
S K L E P :  da se predsednica Sveta KS pogovori glede parkiranja z vodjo službe za Pomoč na domu,  
                   katere službena vozila parkirajo na dvorišču ob domu KS. 
                   Službi za pomoč na domu se dovoli uporaba 2-3 parkirnih mest. 
 
Ad/3 
Opravljanje del: 
- vzdrževanje pokopališča 
- poslovnega sekretarja KS 
 
Za vzdrževanje pokopališča smo prejeli eno ponudbo. 
Svet KS je sprejel 
S K L E P :  da se sklene pogodba za vzdrževanje solkanskega pokopališča z Winkler Damjanom s.p 
                   za obdobje od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019. Podatki so v arhivu. 
 
Za dela poslovnega sekretarja KS smo prejeli dve ponudbi. Podatki so v arhivu. 
Svet KS je po pregledu ponudb sprejel 
S K L E P :  da se oba ponudnika za dela poslovnega sekretarja KS povabi na razgovor in izbere  
                   najugodnejšega ponudnika ter sklene z njim pogodbo.  
 
Ad/4 
Krajevni praznik 
 
Prireditev krajevnega praznika bo potekala v soboto, 14. septembra 2019 na kompleksu bivše 
Solkanske Karavle. 
 
Na seji je bilo dogovorjeno naslednje: 
- vodja prireditve je Jaka Rijavec 
- za Rusijanov memorial – mednarodni šahovski turnir je vodja prireditve Jana Herega 
- za otroški program je vodja prireditve Jure Antler 
- za kulturni del programa krajevnega praznika je vodja prireditve Vesna Bašin 
- za zabavni del programa je vodja prireditve Jaka Rijavec 
- za vodjo redarjev je bil imenovan Matej Torkar 
 
Istega dne bo v dopoldanskem času organizirano tudi kolesarjenje po kolesarski poti Solkan – Plave. 
Vodja prireditve je Jure Antler. 
 
V okviru krajevnega praznika bo Osnovna šola Solkan pripravila 12. septembra 2019 v dvorani na 
Solkanski Karavli gledališko predstavo Nenavadna poroka. 
Vodja prireditve je Lea Oven. 
 
V sklopu praznovanja krajevnega praznika je predvidena tudi otvoritev spominskega obeležja z 
mozaikom na Soški cesti.  Čakamo še soglasje MONG za postavitev. 
 
Kulturno društvo Slavec se obvesti, da lahko organizira prireditve v okviru krajevnega praznika en 
teden pred praznikom ali po prazniku. 
 
V teku so še zbiranje ponudb za varovanje na prazniku, prva medicinska pomoč in nudenje gostinskih 
uslug. 
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Ad/5 
Pobude, predlogi in vprašanja članov Sveta KS 
 
1. Komisija za upravljanje pokopališča predlaga ukinitev deponije pri pokopališču. 
       Svet KS je sprejel 
       S K L E P :   da se zagradi z mrežo prostor sedanjega odlagališča – deponije pri pokopališču. 
 
2. Podano je bilo tudi poročilo Komisije za urbanizem. 
 
Ad/6 
Razno 
 
1. Priprava in tisk Solkanskega časopisa 
       Na podlagi prejetih ponudb za pripravo in tisk Solkanskega časopisa je Svet KS sprejel 
       S K L E P :  da se sklene pogodba za pripravo in tisk Solkanskega časopisa  za leto 2019  
                         z najugodnejšim ponudnikom Grafico Goriziana. Podatki so v arhivu. 
 
2. V ponedeljek, 17. 6. se organizira razgovor glede sodelovanja  članov Sveta KS pri izvedbi 

prireditve Pesem pod lipo. 
       Podan je bil predlog naj Svet KS ne ukine prireditve Pesem pod lipo. 
 
3. Po 1. 7. naj se z vodstvom SENG dogovori za nov termin razgovora glede vzdrževanja čistilne  
       naprave v športni coni Žogica. 
 
4. Začasno ureditev odvodnjavanja  na Karavli se zaenkrat ne bo izvajalo. 
 
5. Salonit Kamnolomi bo materialno pomagal pri dobavi peska za ureditev parkirnega prostora na  
       Karavli. Za izvedbo naj se vpraša CPG – Kolektor. 
       Ureditev naj se izvede v juniju. 
 
6. Za dan državnosti 25. 6. organizira ZVVS Veteran Nova Gorica spominsko slovesnost na Sabotinu. 
       Organizator sprašuje KS Solkan za nagovor pri prireditvi. 
       Na seji je bilo dogovorjeno, da bo kot predstavnik KS sodeloval Tomaž Černe, v kolikor ne bo  
       odsoten. 
 
7. Predsednica je prisotne seznanila, da s 17. 6. ne bo več vodje varnostnega okoliša za KS Solkan. 
       Svet je sprejel 
        S K L E P :  da se na Policijsko upravo pošlje priporočilo, da tudi v bodoče ostane vodja   
        varnostnega okoliša za našo KS. 
 
8. Člani Sveta KS so se korespondenčno strinjali, da se podpre program ŠENT za izvajanje socialne 
       aktivacije. 
 
9. Glede na korespondenčni odziv članov Sveta KS  Društvu humanistov iz Nove Gorice niso bile  
       dane v brezplačni najem vrtne garniture. 
 
10. Svet KS je sprejel tudi 
       S K L E P :  da se humanitarnim in neprofitnim organizacijam oz. društvom da v brezplačni najem 
                          vrtne garniture, vendar pod pogojem, da vzajemno pomagajo tudi KS, ko bo    
                          potrebovala pomoč z delom prostovoljcev pri prireditvah. 
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11. Med obema sejama od 23. 5. do 14. 6. 2019 sta bili izdani 2 naročilnici in podpisani 2 pogodbi. 
 
12. Mestni občini Nova Gorica naj se posreduje predlog za podaljšanje protihrupne ograje na Soški   
       cesti. 
 
13. Na seji je bila posredovana ustna pritožba krajanov glede motenja nočnega miru na območju 
       pri Hidrarni, kjer ima Pintaršped parkirane kamione. 
       Po razpravi je bilo predlagano naj krajani podajo pisno peticijo. 
 
14. V zvezi z problematiko onesnaževanja okolja psov se predlaga naj se določijo lokacije s peskovniki 

za pse. 
 
15. Jaka Rijavec je podal obrazložitev k pripombi glede nabave pizz za prireditev Noč knjige. 
 
16. Podano je bilo tudi mnenje na včerajšnjo sejo s predstavniki MONG. 
 
17. Na seji je bilo tudi dogovorjeno, da bo po upokojitvi uslužbenke po 1. 7. zapisnike pisal 
       Tomaž Černe. 
 
18. Na seji je bilo tudi predlagano, da se na Karavli zamenja stare poškodovane klopi kar  
       s prenosnimi starimi klopmi. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30. 
 
 
Zapisala:                                                                                      PREDSEDNICA  SVETA KS 
Nevenka Bratuž  l.r.                                                                               Jana Herega l.r. 
 
 
 
 
 
 
  
 


