KRAJEVNA SKUPNOST
SOLKAN
Številka: 900-1/18-16
Datum: 25. 7. 2019

ZAPISNIK
8. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 25. julija 2019, ob 17. uri v Domu KS Solkan, Trg J.
Srebrniča 7
PRISOTNI: lista prisotnosti je v arhivu
Odsotnost je opravičil Davorin Škarabot
Pri tretji točki prisotna Mirjam Masič Repše
Sejo je vodila predsednica Sveta KS Jana Herega in predlagala naslednji
dnevni red:
1. Pregled sklepov 7. seje Sveta KS z dne 14. 6. 2019 in potrditev zapisnika
2. Krajevni praznik – organizacija
3. Dokončno odločanje glede nadstreška ob Domu KS
4. Reševanje problematike območja ob Soči
5. Dokončanje poseke pod Solkanskim mostom in nadaljnje pogozdovanje
6. Polletno poročilo
7. Potrditev cenika oglaševanja v Solkanskem časopisu
8. Pritožba krajanke zaradi postavljenih otroških igral v parku pri vrtcu Julke Pavletič
9. Razno
Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red s popravkom, da se kot tretjo točko obravnavamo poročilo
komisije za cestno infrastrukturo o sestanku na MONG, ki ga bo predstavila Mirjam Masič Repše.

Ad/1
Pregled sklepov 7. seje Sveta KS z dne 14. 6. 2019 in potrditev zapisnika
Svet KS je soglasno potrdil zapisnik in sklepe 7. seje z dne 14. 6. 2019.

Ad/2
Krajevni praznik – organizacija – prisoten Bojan Strehar – Twitko
Vesna Bašin je predstavila še odprta vprašanja glede organizacije praznika. Skozi razpravo je bilo podanih
večina odgovorov. Vesna pripravi končni zapisnik organizacije Krajevnega praznika Solkan, ki je priloga tega
zapisnika.
Svet KS je potrdil vsebino in scenarij krajevnega praznika, ki bo dne 14.9.2019 na pokritem kotalkališču ob
Karavli:
- 9.30 kolesarjenje
- 10.00 Rusjanov memorial – mednarodni šahovski turnir
- 15.00 otroški program z Damjano Golavšek
- 19.30 Večerni del praznovanja z uradnim delom
- 20.30 Zabava s skupino Zvita feltna
Od 10.00 do 18.00 bodo prodajne stojnice z domačimi izdelki.
1/4

Zapisnik 8.seje Sveta KS Solkan z dne 25.7.2017

V okviru praznovanja bo tudi svečano odkritje skulpture - mozaika, ki je postavljena ob Soški cesti pred
odcepom za pokopališče, ki bo dne 13.9.2019 med 18.oo in 18.45 s kulturnim programom.
Originalni zapis scenarija prireditve je v arhivu.
Ad/3
Poročilo komisije za infrastrukturo o sestanku na MONG.
Mirjam Masič Repše je predstavila ključne točke, ki so jih obravnavali na sestanku na MONG.
1. Varne poti za šolo in ureditev ulic v okolici OŠ Solkan
2. Ureditev kritičnih delov prometa v Solkanu:
- Ul. Ob parku in ulica L. Slokarja – ureditev prometnega režima
- skozi Solkan vzpostavitev prometnega režima prepovedi tranzitnega tovornega prometa,
- nova varianto ureditve ul. IX Korpusa,
- v izvedbo gre ureditev kolesarskih poti na Vojkovi od Milojke Š. do Hermelike,
- MONG bo podal vlogo na DRSI za postavitev dodatne protihrupne ograje od konca
postavljene mimo obstoječih hiš pred križiščem za Brda (Soška cesta)
- urejanje območja ob BUS postajališču nad železniško postajo: parkirišče za avtodome, oddaja
koles; kiosk TIC
- vzdrževanje žive meje – odgovornost lastnikov
Originalni zapis sestanka je v arhivu.

Ad/4
Končno odločanje o nadstrešku v atriju Doma KS
Komisija za urbanizem in investicije KS je potrdila predlog, da se nadstrešek v atriju izvede 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 potrdil že sprejet sklep, da se investicija gradnje
nadstreška izvede s cenejšimi materiali in sicer, da se namesto stekla za streho oz. kritino predvidi
polikarbonat.

Ad/5
Reševanje problematike območja ob Soči
Svet KS Solkan je na seji obravnaval problematiko urejenega kopanja na Soči na plaži na ''Jezu'' pod Kajak
centrom.
Svet KS Solkan ugotavlja, da urejenost in delovanje tega področja ni v pristojnosti krajevne skupnosti ampak
koncesionarjev, ki so za to področje odgovorni (SENG in Kajak center). Strinja pa se, da bi bilo potrebno to
območje urediti tako, da bi bilo varno in prijazno do kopalcev, ki se zadržujejo in plavajo v poletnih mesecih
(od maja do septembra).
V prejšnjem tednu je bil izveden raztros pokojnika v Sočo na tem mestu (''Jez''), zato se bo svet KS Solkan pri
pristojnih službah informiral, kaj in kako lahko v bodoče odgovori krajanom, oziroma kam jih lahko napoti, za
morebitne želje raztrosa pokojnikov v reko Sočo.
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Ad/6
Dokončanje poseke pod Solkanskim mostom in nadaljnje pogozdovanje
Svet KS je sprejel
a) S K L E P : da se obvesti lastnika drv pod mostom (g. J.Drašček), da je v roku 15 dni po prejemu
obvestila dolžan odstraniti vsa pospravljena drva s tega področja.
b) S K L E P : da podpira dokončanje poseke pri Žogici s ciljem celovitega pogleda na Solkanski most.
c) S K L E P : da predlaga DRSI premik table Solkanski most iz sedanjega mesta na novo mesto bliže
mostu:
Trenutna

možnost postavitve na novi lokaciji

d) S K L E P : načelniku CZ Nova Gorica predlagati, da se pot od konca pokopališča do Žogice spremeni
v intervencijsko pot.

Ad/8
Polletno poročilo
Predsednica Sveta KS J.Herega je podala polletno poročilo, ki ga je svet KS soglasno potrdil.

Ad/9
Potrditev cenika oglaševanja v 1001 solkanskem časopisu
Svet KS potrjuje cenik oglaševanja, ki je objavljen na internet strani KS Solkan (www.solkan.si):
1 stran: 400€
1/2 strani: 200€
1/4 strani: 100€
1/8 strani: 50€
manjši oglasi: 25€
Oblikovanje oglasa: dodatnih 50%
Svet KS je sprejel
S K L E P : da sta v eni številki časopisa lahko največ dva (2) članka enega avtorja.
Svet KS je še enkrat potrdil
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S K L E P : 1001 solkanski časopis izhaja na dvanajstih (12) barvnih straneh in se ga tiska v nakladi 1.400
izvodov.
Svet KS je sprejel
S K L E P : da se v časopisu črna barva namenjena za razna obvestila zamenja z eno od barv znaka Solkana –
barvo naj izbere urednica z oblikovalcem.
Ad/10
Pritožba krajanke zaradi postavljenih otroških igral v parku pri vrtcu Julke Pavletič
Svet KS je pritožbo krajanke obravnaval in sprejel
S K L E P : da bo predlagal na MONG, da poskrbi in uredi obveščanje občanov in krajanov o javnem redu in
miru na javnih površinah.
Ad/11
Razno
a) Med obema sejama od 23. 5. do 14. 6. 2019 sta bili izdani 2 naročilnici in podpisani 2 pogodbi.
b) Komisija za priznanja je obravnaval tri predloge za nagrade ob krajevnem prazniku in sprejela:
S K L E P:
a. nagrado se za življenjsko delo pri učenju in promoviranju šaha v KS Solkan podeli Flaviju
Nardinu;
b. za večletno delo na promoviranju Solkana, delo v društvu RIRDS, TD, zbiranju starin in
organiziranju različnih razstav v Solkanu in bližnji okolici se podeli nagrado Zdravku Gruden.
c) Do konca meseca je potrebno opraviti primopredaja pokopališča med sedanjim skrbnikom in novim
urejevalcem, ki bo prevzel delo s 1.8.2019.
d) Svet KS je sprejel
S K L E P : da se na Longobardski ulici obvesti lastnika (g. P.Drašček), da uredi okolico v skladu z
zakoni – obreže in počisti živo mejo, ki sega preko meje parcele.
e) Tomaž Černe mora preverit, kdaj bo Kajak klub Soške elektrarne uredil prostor pri Mercator marketu
v Solkanu, kjer je stala skulptura v čast kajakašem.
f)

Na predlog krajanke je svet KS sprejel
S K L E P: na MONG se poda predlog, da se v parku za Petrolom ob vrtcu Julke Pavletič postavi
priključek s pipo za tekočo pitno vodo (kot pri domu KS na ''Placu) in se uredi javno razsvetljavo na
tem mest.

g) Na Komunali imajo na zalogi dva smetnjaka za pasje iztrebke. T.Černe napiše predlog na MONG
(g.Marjanu Jugu) za postavitev :
 Enega na Pot na Breg v bližino železniškega prehoda
 Drugega na ulico Milojke Štrukelj od krožnega križišča proti tovarni Gostol.
h) Naslednja seja sveta KS bo v ponedeljek 19.8.2019 ob 18h v prostorih KS Solkan.

Seja je bila zaključena ob 20.30.
Zapisal
Tomaž Černe l.r.
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PREDSEDNICA SVETA KS
Jana Herega l.r.
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