KRAJEVNA SKUPNOST
SOLKAN
Številka: 900-1/18-21
Datum: 10. 10. 2019

ZAPISNIK
10. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 10. oktobra 2019,
ob 18. uri v Domu KS Solkan, Trg J. Srebrniča 7
PRISOTNI: lista prisotnosti je v arhivu
Odsotnost sta opravičila Davorin Škarabot in Lea Oven
Sejo je vodila predsednica Sveta KS Jana Herega in predlagala naslednji
dnevni red:

1. Pregled sklepov 9. seje Sveta KS z dne 19.8.2019 in potrditev zapisnika
2. RIRDS — menjava ključavnic in ureditev prostora (čiščenje, priprava) ter
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

organizacija razstave v sodelovanju z RIRDS in muzejem
Potrditev objave — namere najema prostora na Soški 29 .
Ureditev pokopališča (ponudbe)
Srečanje starejših krajanov
Časopis — aktualna problematika
Nadstrešek na KS (dokončna odločitev in izvedba)
Dokončanje poseke pri Solkanskem mostu
Razno

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red

Ad/1
Pregled sklepov 9. seje Sveta KS z dne 19. 8. 2019 in potrditev zapisnika
Svet KS je soglasno potrdil zapisnik in sklepe 9. seje z dne 19. 8. 2019.
Do 11. seje sveta KS je potrebno pripraviti pregled in izvrševanje sklepov za leto 2019.
Ad/2
RIRDS — menjava ključavnic in ureditev prostora (čiščenje, priprava) ter
organizacija razstave v sodelovanju z RIRDS in muzejem
Otvoritev razstave tipičnih izdelkov solkanskih mizarjev v sodelovanju s Ptujskim
muzejem 8.11.2019.
Svet KS je sprejel
S K L E P: potrebno je zamenjati pet ključavnic, urediti in očistiti prostor in pripraviti
pogostitev ob otvoritvi razstave.
Ad/3
Potrditev objave — namere najema prostora na Soški 29 .
Svet KS je potrdil objavo - namero o najemu prostora na Soški cesti 29.
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Ad/4
Ureditev pokopališča (ponudbe)
V zvezi ureditve pokopališča in nujnosti zadeve, je g.Winkler zadevo že saniral.
Ad/5
Srečanje starejših krajanov:
Na seji je Svet KS sprejel scenarij in zadolžitve za srečanje starejših krajanov, ki bo
24.10.2019 ob 16.uri na Solkanski Karavli.
Ad/6
Časopis — aktualna problematika
Svet je sprejel odločitev, da je Tomaž Černe od sedaj naprej dodatni član uredniškega
odbora.
Svet je sprejel sklep, da bo naslednja decembrska številka izdana v barvni izdaji na 16
straneh in posamezni članek ima lahko max. 7.000 znakov.
Ad/7
Nadstrešek na KS (dokončna odločitev in izvedba)
Svet KS je 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.
Matej Torkar je nosilec naloge in se bo poskušal dogovoriti z izvajalcem, da bi dela
izvedel do konca meseca novembra 2019.
Ad/8
Dokončanje poseke pod Solkanskim mostom in nadaljnje pogozdovanje
Predlog je bil objavljen v Solkanskem časopisu in glede na pripombe krajanov bodo na
MONG pripravili nadaljnje aktivnosti.
Ad/9
Razno
a) Od 18.8.2019 do današnje seje je bilo izdano 8 naročilnic.
b) Tek treh vrhov 2.11.2019. Potrebno je oglaševanje po oglasnih deskah, na
spletu in FB in pomoč pri varovanju.
c) Pripombe na poslovanje lokala Siliganum caffe wine bar
Pripombe lokalnih prebivalcev na poslovanje lokala; predvsem v nočnem času
prihaja do kršenja nočnega reda in mira.
Svet KS je sprejel
S K L E P : Obvestilo o pritožbi bomo posredovali lastniku lokala in v vednost
MONG ter pritožnikom.
d) Svet KS je obravnaval problematiko hrupa pri bivši tovarni apna, ki ga trenutno
upravlja Pintaršped.
Svet KS je sprejel
S K L E P : na Pintaršped d.o.o. in Dinos d.d. se pisno naslovi pritožbe krajanov
in pričakujemo odgovor v zakonsko določenem času.
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e) Svet je prejel pripombo na ureditev dela pokopališča in sprejel
S K L E P: obvesti se lastnika groba, da uredi zelenje okoli groba.
f) Najem prostora v domu KS
Svet je obravnaval ceno najema prostora (velika sejna soba v domu KS) in je
sprejel
S K L E P: prostor bomo tržili s ceno 50€ + DDV do 8 ur najema.
g) Pogodba med KS Solkan in OŠ Solkan
Svet je sprejel
S K L E P : OŠ Solkan ima možnost brezplačnega koriščenja prireditvenih
prostorov KS Solkan in pogodbe o najemu telovadnice z OŠ Solkan ne
podaljšamo.
h) Spomenik padlim borcem
Svet je prejel:
S K L E P: obvestiti je potrebno MONG, da se zamenja zastava pri spomeniku in
zamenja žarnica na levem reflektorju pri spomeniku padlih borcev.
i) Dan spomina na mrtve
Svet je sprejel
S K L E P: za dan spomina na mrtve je potrebno izvesti govor na pokopališču ob
spomeniku padlih borcev. Govor pripravi predsednica in naročilnica za Goriški
pihalni orkester je bila že poslana.
j) Božični koncert
Svet je sprejel
S K L E P: - Pripraviti je potrebno scenarij za ta dogodek.
k) Decembrsko srečanje z otroki
Svet je sprejel
S K L E P:
Branko bo pripravil zvočno projiciranje za decembrsko srečanje z otroki iz vrtca
Julke Pavletič.
l) Nova dvorana pri Karavli
Svet je sprejel
S K L E P: Omogoči se ŠK (Športni klub) Twist, da pripravijo uraden predlog za
postavitev in ureditev nove dvorane ob pokritem kotalkališču pri Karavli in nam
ga predstavijo.
m) Osvetlitev novega mozaika
Svet je sprejel
S K L E P: Potrebno je zaprositi na MONG, da se osvetli nov mozaik na Soški
cesti.
n) Optika v Solkanu
Svet je sprejel
S K L E P: Na MONG postavimo vprašanje, kako rešujejo postavitev optike v KS
Solkan in kakšen je plan dela za naprej.
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o) Motnje pri delovanju internet povezave na Karavli
Svet je sprejel
S K L E P: moteno je delovanje interneta v ŠRC Karavla, zato na pobudo
aktualne najemnice zaprosimo MONG in pristojnega operaterja, da ojača linijo za
nemoten pretok informacij.
p) Obnova razsvetljave na teniških igriščih pri Žogici
Svet je sprejel
S K L E P: Pri ŽOGICI je potrebno obnoviti razsvetljavo na teniških igriščih, zato
je potrebno izvedeti meritve svetlobe. Jure bo organiziral te meritve.
q) Praznik ''reguta''
Svet je sprejel
S K L E P: Pripravi se predlog za organizacijo ''Praznika sukenskega reguta’’.
Rok: 22.10.2019
Seja je bila zaključena ob 21.30.

Zapisal
Tomaž Černe l.r.
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PREDSEDNICA SVETA KS
Jana Herega l.r.
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