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Številka:  
Datum:    19. 6. 2020 

 

 

Z A P I S N I K 
 

17. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v petek, 19. junija 2020, 

ob 07.00 uri v Domu KS Solkan, Trg J. Srebrniča 7 
 

PRISOTNI:  Opravičeno odsotni : Maja Šinigoj 
lista prisotnosti je v arhivu. 
 

Sejo je vodila predsednica Sveta KS Jana Herega in predlagala naslednji 
 

d n e v n i    r e d : 
 

1. Pregled sklepov 16. seje Sveta KS z dne 4.5.2020 in potrditev zapisnika 

2. Teniška igrišča Solkan – pregled ponudbe 

3. Oddaj ŠRC Karavla 

4. Seznanitev z načrti Pošte v Solkanu 

5. Javne prireditve v KS 

6. Ureditev območja vile Bartolomei 

7. Razno 

 

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red.  
 

 

Ad/1 
Pregled sklepov 16. seje Sveta KS z dne 4. 5. 2020 in potrditev zapisnika 
 

Svet KS je soglasno potrdil sklepe in zapisnik 16. seje Sveta KS. 

 

 
Ad/2 

Teniška igrišča Solkan – pregled ponudbe 

 

Prejeli smo eno ponudbo za najem igrišč. 
Svet KS je sprejel  

S K L E P: edinemu prijavljenemu na nameri o sklenitvi neposredne najemne pogodbe 
za igrišča v ŠC Žogica, damo pozitiven odgovor, v kolikor je pripravljen pogodbo skleniti. 
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Ad/3 

Oddaj ŠRC Karavla 

 
S strani najemnice smo prejeli dopis o sodelovanju na ŠRC Karavla.    
Svet KS, ki je sprejel 

S K L E P:   
 najkrajšem možnem času (30 dni) organiziramo sestanek s podnajemnico, 

 oddajanje dvorane :   
- do 5 ur 50€ + DDV 
- nad 5 ur do 12 ur 80€ + DDV 

- vsaka dodatne ura je 10€ + DDV 
- ob vsakem najemu je dolžan najemnik plačati predujem v višini 20€. 

 
 
 

Ad/4 

Seznanitev z načrti Pošte v Solkanu 

 
Na sestanku predstavnikov Pošte Slovenija in članov sveta KS Solkan, je bila podana 
informacija, da pošta v Solkanu ostane, vendar iščejo primernega najemnika. 

Svet KS, ki je sprejel 
S K L E P: po prejemu obvestila o pogojih najema in delovanja s strani Pošte, bomo to 

javno objavili na oglasnih deskah, internet strani www.solkan.si in facebook strani. 
 
 

 
Ad/5 

Javne prireditve v KS 

 

Prireditev Pesem pod lipo bo v sredo 24.6.2020. Organizator KD Slavec je Svet KS Solkan 
zaprosil za pomoč pri so organizaciji dogodka. 
Svet KS, ki je sprejel 

S K L E P: da KS Solkan pomaga pri soorganiziranju dogodka. 
 

 
 
Ad/6 

Ureditev območja vile Bartolomei 

 

Glede na problematiko stanovalcev glede dostopnosti na območju vile Bortolomei in 
njihovo prošnjo za pomoč pri reševanju te težave 
je Svet KS sprejel 

S K L E P:  na MONG pošljemo naše soglasje, da se čimprej pristopi k reševanju 
dostopnosti na tem območju.  
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Ad/7 
 

Razno 
 
 

 na namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe z dne 2.6.2020 se je v 
roku prijavil en interesent, zato je 

Svet KS, ki je sprejel 
S K L E P: s in se podpiše pogodba za čas od 1.9.2020 do 30.6.2021. Koristnik 
bo dvorano uporabljal od ponedeljka do petka popoldan. Najemnina je v višini 

250€ + DDV + stroški. 
 

 Društvo osteoporoza je zaprosilo za uporabo Kotalkališča za izvajanje 
njihovega programa telovadbe. 
Svet KS, ki je sprejel 

S K L E P : dovoljujemo uporabo Kotalkališča v jutranjem času do max. 11.00h, 
v kolikor ga KK Perla ne uporablja (dogovor z g. Anzeljc).   

 
 Društvo Element je zaprosilo za uporabo Kotalkališča med šolskimi počitnicami. 

Svet KS, ki je sprejel 

S K L E P:  tedenska najemnina je 45€ + DDV. 
 

 Izobraževanje o varstvu pri delu za delavce zaposlene na KS Solkan. 
Svet KS je sprejel 
S K L E P: da se omogoča izobraževanje zaposlenim.   

 
 Čebelarsko društvo in potreba KS po prostoru 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: zaradi povečane potrebe po prostoru v KS pripravimo za podpis 

aneks o souporaba prostora in posledično znižanje najemnine (na 75€) 
 

 V času od prejšnje seje do danes je bilo izdanih 5 naročilnic. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 09.00 uri. 
 

   

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA 

KS 
Jana Herega 

 

 

  

 

  
                                                                                           

                                                                  


