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Številka:  
Datum:    23. 1. 2020 

 

Z A P I S N I K 
 

13. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 23. januarja 2020, 

ob 17.30 uri v Domu KS Solkan, Trg J. Srebrniča 7 
 

PRISOTNI:  Opravičeno odsotnosti : Jana Herega, Matej Torkar, lista prisotnosti je v 
arhivu. 
 

Sejo je vodila namestnica predsednice Sveta KS Maja Šinigoj in predlagala naslednji 
 

d n e v n i    r e d : 
 

1. Pregled sklepov 12. seje Sveta KS z dne 18.12.2019 in potrditev zapisnika 

2. Sanacija vdora vode na kotalkališču 

3. Cestna problematika v Solkanu – pregled dokumentacije 

4. Inventura 2019 

5. Razno 

 

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red.  
 

 

Ad/1 
Pregled sklepov 12. seje Sveta KS z dne 18. 12. 2019 in potrditev zapisnika 
 

Svet KS je soglasno potrdil zapisnik 12. seje. 

 
Ad/2 

Sanacija vdora vode na kotalkališču  

Branko Belingar je predstavil problem vdora vode na objektu ŠRC Karavla 

Svet KS je sprejel 
S K L E P:  

a) Poslovna sekretarka pripravi prošnjo za ViK za zmanjšanje stroška porabe vode, 

zaradi počene spojke in posledično do puščanja vode in večje porabe. 
b) Prestaviti je potrebno števec vode v jašek, kjer se voda odcepi proti prostorom 

KK Perla. 
c) O tem posegu je potrebno obvestiti KK Perla (g.Anzeljc) 
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Ad/3 
Cestna problematika v Solkanu – pregled dokumentacije 

Iz MONG smo prejeli opis cestne problematike v okolici OŠ Solkan. Svet se je z 
problematiko seznanil.  
Svet KS je sprejel 

S K L E P: dokumentacijo bomo predali Komisiji za cestno infrastrukturo, ki jo bo 
obravnavala in podala svetu KS mnenje. Rok je 31.1.2020 
 

Ad/4 

Inventura 2019  

Maja Šinigoj je predstavila delo inventurne komisije in je predlagala za odpis osnovna 

sredstva in drobni inventar v vrednosti 735,92€. 
Svet KS je sprejel 

S K L E P:  
Da potrjuje predlog o odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja v predlagani 
vrednosti. 

 
 

Ad/5 
Razno 
 

a) Izdane naročilnice in podpisane pogodbe 

V obdobju 18.12. 2019 do 23.1.2020 je bilo izdanih 8 (osem) naročilnic (tri letne 
naročilnice) in 9 (devet) podpisanih pogodb – osem za blago in storitve . 

 

b) Sanacija strehe na kotalkališču 
Prejeli smo ponudbi za sanacijo strehe na kotalkališču in po pregledu  

         je svet KS sprejel 
         S K L E P: za izvajalca je izbral podjetnika Matej Batagelj s.p. ''Oglaševanje MB   
         EKSTREM''. 

 

c) Nova razsvetljava v Solkanu 
Krajan ja opozoril da na Klancu ni več javne razsvetljave in sprašuje, ali jo bodo 

postavili ali ne. Tudi iz drugih predelov Solkana krajani sprašujejo kako in kaj z 
novo razsvetljavo. 
Svet KS je sprejel 

S K L E P: da se na MONG pošlje dopis z navedenimi vprašanji. 
 

d) Nova dvorana pri Karavli 

ŠK (Športni klub) Twist, je predstavil problematiko glede stavbne pravice na 
objektu ŠRC Karavla zaradi naročila dokumentacije za izdajo gradbenega 
dovoljenja.  

Svet KS je sprejel 
S K L E P: da se izvedejo vse aktivnosti, da se pridobijo rešitve za vpis stavbne 

pravice. 
 

e) Nabava novega ekrana in posodobitev računalniške opreme. 
Svet KS je sprejel 

S K L E P: da se pošlje povpraševanje na POCENI PC. 
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f) Problematika porabe elektrike na prireditvah na ŠRC Karavla 
Svet KS je sprejel 

S K L E P: da je potrebno natančno pregledati pogodbo med KS in KK Perla in nato 
sprejeti dokončno rešitev za ureditev tega problema. 
  

 Dosežen je bil dogovor med predsednico Sveta Jana Herega in 
predsednikom kluba KK Perla Romanom Anzeljcem, da se ob zunanjih 

prireditvah pred in po poteku popišeta stanji števca vode in elektrike. Za 
porabo elektrike za leto 2019 se bo KS Solkan v časopisu 1001 solkanski 
časopis zahvalila klubu KK Perla za sponzorstvo. 

 
g) Pregled vseh pogodb 

Ugotavljamo, da prihaja do težav pri vzdrževanju objektov KS Solkan, ki jih 
uporabljajo podnajemniki. Zato je  
svet KS je sprejel 

S K L E P: potrebno je pogledati vse pogodbe, kako so v njih opisane obveznosti 
med KS Solkan in podnajemniki (ŠRC Karavla,  Pogodba s SENG - Žogica in športni 

objekti, druge pod najemne pogodbe). 
 

h) Osvetlitev pod nadstreškom in priročnega skladišča 

svet KS je sprejel 
S K L E P: izvedemo osvetlitev po podanem predlogu. Izvedel ga bo hišnik. 

 
i) Poseka pri mostu – dovoljenje do 14.3.2020 

Svet KS je sprejel 

S K L E P: potrebno je takojšnje srečanje z županom, da pridobimo informacijo, 
kakšno je stališče MONG do tega posega. Predsednica bo poskusila doseči 

čimprejšnji sestanek.  
 

 V mesecu februarju sta bila izvedena dva sestanka s predstavniki MONG, 
na katerih je bil dosežen dogovor o usklajevanju poteka nadaljnje poseke. 

 

j) Čistoča pri trgovini Mercator market Solkan 
Krajani so podali pritožbo nad čistočo okrog trgovine Market Solkan. 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: potrebno je takoj obvestiti Mercator, da morajo poskrbeti za čistočo v 
okolici trgovine. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 
 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

NAMESTNICA 
PREDSEDNICE  SVETA KS 

Maja Šinigoj  

 
 

 
 

  
 


