
Cvetoče ulice Solkana
Novice o solkanskih trgih, ulicah in urbanih vizijah



Solkan v prihodnosti? 
Živ in privlačen za lokalne prebivalce in turiste

Idej in pobud, kako urediti in izboljšati staro jedro Solkana, ne manjka. 
Sredi aprila so predstavniki solkanskih organizacij in nekaterih podjetij, ki 
delujejo v starem jedru Solkana, na delavnici potrdili vizijo, o kateri so 
prebivalci razpravljali že lansko leto: staro jedro naj bo živo - z ljudmi, lokali 
in trgovinami - in privlačno tako za lokalne prebivalce kot tudi za turiste.

Pomembne pobude: 
odkup Vina Gorica, solkanska tržnica in oživitev obeh trgov

Pobude z največ glasovi (aprilska delavnica Cvetoče ulice)

Predstavniki lokalnih organizacij in 
podjetij so kot najpomembnejšo 
pobudo izbrali občinski odkup 
bivšega Vina Gorica na Trgu M. 
Plenčiča. Druge pomembne 
pobude so še predlog za solkansko 
tržnico, oživitev dogajanja na obeh 
glavnih trgih, še posebej na Trgu M. 
Plenčiča, ureditev enosmernih ulic, 
manj prometa in bolj varna hoja po 
obeh trgih, začasen oder in tribune 
pred krajevno skupnostjo, 
kolesarske steze, kakšno novo 
drevo in selitev knjižnice v pritličje 
Krajevne skupnosti Solkan. 

Lansko leto februarja so prebivalci 
na podobni delavnici za staro jedro 
poleg tega izpostavili še ureditev 
prostora za druženje ob kapelici Sv. 
Ane.

Nekatere pobude so enostavne za 
izvedbo, druge za uresničitev 
zahtevajo čas in večji finančni
vložek. Z vsemi pobudami, zbranimi v 
letošnjem in lanskem letu v okviru 
projekta Cvetoče ulice, se je že 
seznanil župan Klemen Miklavič in 
vodstvo Mestne občine Nova Gorica.

Na Trg M. Plenčiča poleti prihaja kiosk Mobilet!

1. Odkup Vina Gorica
2. Solkanska tržnica 
3. Oživiti dogajanje na glavnih trgih 
4. Oživitev trga Marka Plenčiča za druženje 
5. Enosmerne ulice 
6. Manj prometa in varna hoja po obeh trgih
7. Začasen oder / amfiteater in tribune pred KS 
8. Kolesarske steze 
9. Kakšno novo drevo
10. Selitev knjižnice v pritličje KS 
11. Izkoristiti prostor okrog fontane na trgu J. Srebrniča 
12. Urediti c. IX korpusa (kolesarska steza, manj parkirišč) 
13. Oživiti pergolo ob spomeniku 
14. Izkoristiti prazne prostore v lasti KS 
15. Prenova klopi 
16. Gledališče / dvorana 
17. Urediti parking drugje 
18. Javna galerija 
19. Več soodločanja 
20. Streha za dogodke na trgu Marka Plenčiča  
21. Dostop do igrišča z vozički

Ceste, ulice in trgi Solkana so 
zanimive javne površine, ki pa so 
premalo izkoriščene. Zaradi slikovite 
cerkve Sv. Štefana, čudovitih lip in 
razgleda na Sabotin ima Trg Marka 
Plenčiča velik potencial, da postane 
živahno središče Solkana. 

Zagotovo pa trg potrebuje več 
dogajanja, večjo varnost za pešce 
in dober razlog, da bodo ljudje na 
trg sploh prišli.

Neprofitni urbanistični studio 
Prostorož bo zato na trgu testno, 
poleti in jeseni, postavil nov kiosk 
Mobilet. Kiosk, ki bo poleti in jeseni 
stal na Trgu M. Plenčiča in trg 
obogatil z javnim programom, je 
nova atrakcija za lokalne prebivalce 
in obiskovalce ter hkrati naslavlja 
več pobud prebivalcev in lokalnih 
organizacij. 

Zakaj kiosk?
Ker prinaša dogajanje na Trg Marka 
Plenčiča.
Ker spodbuja turizem, lokalno 
podjetništvo in kulturno dogajanje.
Ker odgovarja na številne pobude 
prebivalcev in lokalnih organizacij.
Ker ustvarja javni program na trgu, 
kjer ga primanjkuje.
Ker je začasen: pozimi ga lahko 
pospravimo, naslednje leto 
prestavimo na drugo lokacijo ali 
pa odpeljemo iz Solkana, če se bo 
letos izkazal za slabo idejo. 
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Kaj pa parkiranje?
Na trgu bo med avgustom in 
septembrom veljal začasen, testen 
režim parkiranja. Število uradnih 
parkirnih mest bo ostalo enako.

Mobilet podpirata KS Solkan in 
Mestna občina Nova Gorica.

Mobilet išče najemnike : javni poziv za brezplačen najem

Info točka? Pop-up trgovina? 
Izhodišče za pohode, teke in druge 
športne dejavnosti? Za degustacijo 
vina, za pripravo frtalje ali za prodajo 
lokalnih pridelkov? Lokacija za 
promocijo Solkana in testiranje 
novih podjetniških idej? Prostor za 
dogodke, debate in druženje?

Kiosk Mobilet bo avgusta, 
septembra in oktobra 2021 stal na 
Trgu Marka Plenčiča in v tem času 
ga lahko organizacije, društva, mali 
podjetniki in vsi ostali z dobro idejo 
brezplačno najamejo.

Cena: brezplačno. 
Čas najema: najmanj 1 dan, največ 
1 mesec, od avgusta do oktobra 
2021.
Pogoj za najem: najemnik mora v 
času najema kiosk aktivno 
uporabljati, skrbeti za kiosk in za 
urbano opremo, ki mu pripada.
Izbor najemnikov: najemnike 
bomo izbrali glede na termine, v 
katerih želijo najeti Mobilet, in glede 
na to, kakšen program bodo 
ustvarjali na Trgu M. Plenčiča. Več 
kot se dogaja, bolje bo! Prednost 
bodo imeli najemniki iz Solkana.

Letos se bo začelo dogajati na Trgu M. Plenčiča

Kapacitete in oprema: Mobilet 
bo opremljen z elektriko. V njem 
bo manjši hladilnik in manjši 
shrambeni prostor. H kiosku 
spadajo tudi štirje kompleti 
zložljivih vrtnih miz in stolov ter 
oglasna tabla.
Koordinacija in promocija: 
Program Mobileta v l. 2021 
koordinira Prostorož, ki bo 
najemnikom pomagal tudi pri 
promociji programa.
Najem in dodatne informacije:
Naja Kikelj / Prostorož
info@prostoroz.org / 0590 19 088



Junij na solkanskih trgih 

Na Solkanske trge se po dolgem letu korona-zatišja 
vračajo kultura, petje, razstave in pogovori. 

Sobota, 12. 6. / 19:00
Razstava štirih primorskih ilustratork: 
Anja Kranjc / Ana Maraž / Tina Volarič / 
Ana Zavadlav
Trg Marka Plenčiča (dvorišče KS Solkan)

Mesto knjige in Prostorož kot odziv na epidemijo koronavirusa 
razstavo iz kulturnih prizorišč prestavljata ven, v prelepo središče 
Solkana. Na razstavi bodo predstavljene ilustracije štirih imen 
slovenske ilustracije, vse štiri prihajajo iz goriške regije. 
Otvoritev bo spremljal pogovor z avtoricami.

Nedelja, 20. 6. / 17:00
Primorska poje
Trg Jožeta Srebrniča

Pri fontani pojejo Mešani pevski zbor Slavec Solkan, Ženski pevski 
zbor Stmica Rožna dolina, Mešani pevski zbor Nova Gorica, 
Ženski pevski zbor Rože Nova Gorica in Mešani pevski zbor Motiv. 

Sobota, 26. 6. / 20:30
Pesem pod lipo: Slovesnost ob 30. 
obletnici Dneva državnosti
Trg Marka Plenčiča

Tradicionalna prireditev se vrača pod lipo. Tokrat sodelujejo Radoš 
Bolčina, učenca Osnovne šole Solkan, mešana pevska zbora Slavec 
Solkan in Motiv Nova Gorica, okteta Gallus Ribnica in Ljutomer, 
vokalna skupina LIJAK 1883 Vogrsko in moški pevski zbor 
Ludvik Zorzut Medana. Program povezuje Vesna Bašin.

Solkanski občasnik uredil: 
Prostorož
Avtorici ilustracij: 
Veronika Zelko in Vesna Skubic
Pomoč pri koordinaciji 
programa: Jakob Jurkas 
Soavtor arhitekturne rešitve: 
Matic Hlede

Pri izvedbi programa v juniju 
sodelujejo KS Solkan, festival 
Mesto knjige in KD Slavec 
Solkan.

Akcije za staro jedro Solkana so 
del projekta Cvetoče ulice / 
Thriving streets, v katerem 
sodeluje Mestna občina Nova 
Gorica. Sofinancirane so s 
sredstvi EU programa URBACT III.  

Akcije v l. 2021 koordinira 
neprofitni urbanistični studio 
Prostorož. 

Ideja, pobuda, vprašanje?
info@prostoroz.org
0590 19 088

Letos junija se pevci vračajo na oba solkanska trga.

V Solkanu se bodo predstavile ilustratorke 
Anja Kranjc, Ana Maraž, Tina Volarič in Ana Zavadlav.


