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Številka:  
Datum:    26. 2. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 
 

23. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v petek, 26. februarja 2021, 

ob 19.30 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  22. seje Sveta KS  z dne 28.1.2021 in potrditev zapisnika. 
2. Potrditev zaključnega računa 2020.   

3. Potrditev naročila digitalizacije pokopališča. 
4. Problematika najemnika poslovnega prostora na cesti IX. korpusa (čevljar) glede 

neplačila najemnine. 
5. Mizarski muzej (ureditev statusa in poraba sredstev pridobljenih s 

participativnim proračunom). 

6. Športna cona Solkan; predstavitev sestanka med MONG, VIK, SENG in KS. 
7. Obletnica (80 – letnica) osvobodilne fronte v Solkanu (prva nedelja v oktobru 

2021). 
8. Naročilo tlačilke za kolesa. 
9. Razno. 

 

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red.  
 

 

Ad/1 
Pregled sklepov 22. seje Sveta KS z dne 28. 1. 2021 in potrditev zapisnika  
 
Svet KS je soglasno potrdil sklepe in zapisnik 22. seje Sveta KS. 

 
Ad/2 

Potrditev zaključnega računa 2020  
 

Svet KS je potrdil zaključni račun za leto 2020. 
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Ad/3 
Potrditev naročila digitalizacije pokopališča. 

 
Svet KS je potrdil naročilo digitalizacije pokopališča. 
 

 
Ad/4 

Problematika najemnika poslovnega prostora na Cesti IX. korpusa (čevljar) 
glede neplačila najemnine. 
 

Svet KS Solkan sprejel 
S K L E P: pisno se pošlje opomin na naslov, kjer čevljar opravlja obrt (Cesta IX. 

korpusa). Rok odgovora 15.3.2021. 
 
 

Ad/5 
Mizarski muzej (ureditev statusa in poraba sredstev pridobljenih s 

participativnim proračunom). 
 
Svet KS Solkan sprejel 

S K L E P: v sredo 3.3.2021 bo sestanek med predstavniki RIRDS, KS in MONG za 
ureditev statusa in porabe sredstev iz participativnega proračuna. 

 
 
Ad/6 

Športna cona Solkan; predstavitev sestanka med MONG, VIK, SENG in KS. 
 

Svet je bil seznanjen z vsebino sestanka med MONG, VIK, SENG in KS o problematiki 
čistilne naprave pri Žogici. 

 
Seznanjen je bil tudi s ''črno gradnjo'' v območju Športne cone Solkan.  
 

Svet KS Solkan je sprejel 
S K L E P: ugotavljamo veliko kršitev najemne pogodbe med najemodajalcem (KS 

Solkan) in najemnikom (Sašo Golob s.p.). 
Brez odobritve Sveta KS Solkan in tudi lastnika SENG so bili narejeni naslednji posegi: 

- Odstranitev ograje na kotalkališču. 

- Postavitev pralnice na  igrišču za odbojko na mivki. 
 

Najemnika pozovemo k takojšnjem prenehanju kršenja pogodbe in vzpostavitev 
prejšnjega stanja v roku 14. dni in pisnega odgovora, zakaj je prišlo do tega kršenja.  
Po prejemu odgovora pa bo KS sklicala skupni sestanek za razrešitev težav in planiranje 

bodočih vlaganj. 
 

 
Ad/7 
Obletnica (80 – letnica) osvobodilne fronte v Solkanu (prva nedelja v oktobru 

2021). 
 

Svet KS Solkan je sprejel  
S K L E P: da se Svet pridruži pri organizaciji praznovanja 80 obletnice ustanovitve OF. 
Davorin se je ponudil, da vsak, ki bo obiskal njegovo hišo, kjer je bil OF ustanovljen, bo 

deležen kozarca vina. 
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Ad/8 

Naročilo tlačilke za kolesa. 
 
Bo obravnavana pod točko razno. 

 
 

Ad/9 
Razno 
 

 Od zadnje seje so bile izdane 3 naročilnice; ni bila podpisana nobena pogodba. 
  

 Namera za vzdrževanje in upravljanje igrišč 
              Svet KS je sprejel 

S K L E P: izda se namera za vzdrževanje in upravljanje teniških igrišč za 

obdobje do konca našega mandata (oktober 2022). Cena mesečnega najema 
v aktivnih mesecih je najmanj 140€. 

 
 Obeležitev obletnice vrtca  

Svet KS je bil povabljen na sestanek za organizacijo proslave ob obletnici vrtca, 

ki se ga bosta udeležili Vesna Bašin in Lea Oven. 
 

 Prošnja za pomoč pri organizaciji Pesem pod lipo 
Svet je bil seznanjen s prošnjo Olge Srebrnič za pomoč pri organizaciji 
prireditve Pesem pod lipo in obletnico pevskega zbora predvidoma v mesecu 

juniju in avgustu; odobreno zaprosilo. 
 

 Skill Park TSC - kolesarstvo 
Jure je predstavil projekt   

Svet je sprejel: 
S K L E P : da se nabavijo dve tlačilki za kolesa, ki ju bomo postavili v Solkanu. 
 

 Problematika ECO otoka na križišču Stara pot – Vojkova cesta. 
Svet je bil seznanjen s problematiko postavitve ECO otoka na Stari poti.  

     S K L E P : svet podpira izgradnjo novega ECO otoka in uvajanjem novih       
     tehnologij pri zbiranju odpadkov v naseljih. 

 

 
 

 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
   

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 
 


