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Številka:  
Datum:    28. 1. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 
 

22. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 28. januarja 2021, 

ob 19.00 in je potekala preko aplikacije zoom 
 

PRISOTNI:  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  21. seje Sveta KS  z dne 9.12.2020 in potrditev zapisnika. 
2. Pregled rezultatov glasovanja participativnega proračuna. 

3. Inventura 2021 (poročilo inventurne komisije). 
4. Sklenitev pogodbe z MONG za pridobivanje potrebnih podatkov krajanov v zvezi 

delovanja KS (prireditve, voščila itd.). 
5. Potreba administracije po računalniškem programu za digitalno vodenje arhivov 

in spisov KS.  

6. Predlog urejanja digitalizacije solkanskega pokopališča. 
7. Obravnava aktualne problematike kamnoloma in čistilne naprave v ŠRC Žogica. 

8. Razno. 
 

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red.  
 

 

Ad/1 
Pregled sklepov 21. seje Sveta KS z dne 9. 12. 2020 in potrditev zapisnika  
 

Svet KS je soglasno potrdil sklepe in zapisnik 21. seje Sveta KS. 

 
Ad/2 
Pregled rezultatov glasovanja participativnega proračuna 
 

Svet KS se je seznanil z rezultati participativnega proračuna. 
 

 
Ad/3 
Inventura 2021 (poročilo inventurne komisije) 

 
Svet KS je potrdil poročilo inventurne komisije in sprejel sklep o odpisu osnovnih sredstev 

in drobnega inventarja. 
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Ad/4 
Sklenitev pogodbe z MONG za pridobivanje potrebnih podatkov krajanov v 

zvezi delovanja KS (prireditve, voščila itd.) 
 
Svet KS Solkan sprejel 

S K L E P: da se z MONG sklene pogodbo za pridobivanje potrebnih podatkov krajanov v 
zvezi delovanja KS. 

 
 
 

Ad/5 
Potreba administracije po računalniškem programu za digitalno vodenje 

arhivov in spisov KS  
 
Svet KS Solkan sprejel 

S K L E P: potrjuje nakup računalniškega programa za digitalno vodenje arhivov in spisov 
KS v vrednosti do 500€. 

 
 
Ad/6 

Predlog urejanja digitalizacije solkanskega pokopališča 
 

 
Svet KS Solkan sprejel 
S K L E P: da se za urejanje digitalizacije in ostalo urejanje pokopališča ( poti, osvetlitev, 

zelenje . . .) nameni 10.000 €.                                               
 

 
Ad/7 

Obravnava aktualne problematike kamnoloma in čistilne naprave v ŠRC Žogica 
 
Svet KS Solkan sprejel 

S K L E P: da Svet KS skliče sestanek v februarju z MONG, VIK in SENG, glede 
problematike čistilne naprave pri Žogici.  

 
Problematika  Kamnoloma: seznanili smo g. podžupana s problematiko in pričakujemo 
pogovor z MONG in Salonitom za reševanje težav. 

 
 

Ad/8 
Razno 
 

 Od zadnje seje je bilo izdanih 0 naročilnic; ni bila podpisana nobena pogodba. 
  

 Člani sveta smo z minuto molka počastili spomin na preminule sodelavce naše 
KS : predsednika DU Pavla Mermoljo, bivšega predsednika Sveta KS Mihaela 
Ravnika in dolgoletnega hišnika Franka Korečiča.  

 
 Problematika pločnikov na Trgu Jožeta Plenčiča in Soški ulici. Domačin je opisal 

problematiko. 
Svet KS sprejel 
S K L E P: da zaprosimo krajana za dopolnilo vloge. 

 
 Svet KS je bil seznanjen s pritožbo krajana iz ulice Borisa Kalina. 
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 Svet se je seznanil z vsebino sestanka glede parkirne politike s Centrom za 

pomoč na domu. 
 

 Svet je sprejel: 

S K L E P : odobri se zmanjšanje najemnine Kemična čistilnica Edita Turel s.p. 
na višino 200€ s 1.2.2021. 

 
 Svet je sprejel  
     S K L E P : ponovno naj se postavi ogledalo na Soški cesti 28/a, ker je izhod  

     na cesto iz dvorišča nepregleden. 
 

 
 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


