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Številka:  
Datum:    22. 3. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 
 

24. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v ponedeljek, 22. marca 

2021 ob 19.00  uri in je potekala preko aplikacije zoom. 
 

PRISOTNI:  lista prisotnosti je v arhivu, na seji je bil prisoten tudi podžupan MONG, g. 
Sašo Kogovšek. 

 

Sejo je vodila predsednica Sveta KS Jana Herega in predlagala naslednji 
 

d n e v n i    r e d : 
 

 
1. Pregled sklepov  23. seje Sveta KS  z dne 26.2.2021 in potrditev zapisnika. 

2. Odločitev v zvezi neplačevanja najemnine najemnika poslovnega prostora na 
cesti IX. korpusa (čevljar). 

3. Problematika športne cone ''Žogica''. 
4. Ekološki otoki (predstavitev sestanka s krajani, urejanje itd.). 
5. Postavitev tabel z navodili glede sprehajanja psov in pasjih iztrebkov. 

6. Pridobivanje naslovov krajanov, starih 80 let in več (MONG ne želi več 
posredovati naslovov in podatkov zaradi GDPR). 

7. Predstavitev vsebine sestanka z dne 15.3.2021 (predstavniki MONG glede 
urejanja ulic v Solkanu). 

8. Razno. 

 

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red.  
 

 

Ad/1 
Pregled sklepov 23. seje Sveta KS z dne 26. 2. 2021 in potrditev zapisnika  
 
Svet KS je soglasno potrdil sklepe in zapisnik 23. seje Sveta KS. 

 
Ad/2 

Odločitev v zvezi neplačevanja najemnine najemnika poslovnega prostora na 
cesti IX. korpusa (čevljar). 

 
Svet KS je sprejel sklep, da se obvesti MONG in računovodstvo na MONG, da se prekine 
pogodba z najemnikom, ker zaradi neplačevanja najemnine huje krši pogodbe in se 

zahteva izvršba. 
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Ad/3 

Problematika športne cone ''Žogica''. 
 
Svet KS Solkan je sprejel  

S K L E P: potrjujemo že sprejeti 6. (šesti) sklep prejšnje seje, da se najemnika še enkrat 
pisno opozori na kršitve in zahtevamo, da se spremembe v prostoru vrnejo v predhodno 

stanje. Odgovor in realizacijo pričakujemo v roku 7 dni. V nasprotnem primeru 
(neodzivnost najemnika) se bo pristojne službe MONG zaprosilo za usmeritve, pomoč in 
ukrepe pri reševanju hujših kršitev veljavne najemne pogodbe s strani najemnika. 

Izid glasovanja članov Sveta KS Solkan je v arhivu. 
 

Ad/4 
Ekološki otoki (predstavitev sestanka s krajani, urejanje itd.). 
 

Svet KS Solkan je bil seznanjen z dogajanjem glede urejanja ekoloških otokov ; sestanek 
s krajani, dogovor z odgovornimi na MONG, ki so pripravili projekt novega otoka na Stari 

poti, iskanje nove postavitve ECO otoka z novejšo tehnologijo zbiranja odpadkov na 
Vojkovi cesti in splošna problematika zbiranja odpadkov v Solkanu. 
 

 
Ad/5 

Postavitev tabel z navodili glede sprehajanja psov in pasjih iztrebkov. 
 
Svet KS Solkan sprejel 

S K L E P: naročimo izdelavo dveh tabel z obvestilom o pravilih pri sprehajanju psov in 
čiščenjem pasjih iztrebkov (eno postavimo v park pri spomeniku padlim borcem; lokacijo 

druge bomo še naknadno določili). 
 

 
Ad/6 
Pridobivanje naslovov krajanov, starih 80 let in več (MONG ne želi več 

posredovati naslovov in podatkov zaradi GDPR). 
 

Svet KS Solkan je sprejel 
S K L E P: da se povežemo s Rdečim Križem, da nam pomagajo pridobiti naslove. 
 

 
Ad/7 

Predstavitev vsebine sestanka z dne 15.3.2021 (predstavniki MONG glede 
urejanja ulic v Solkanu). 
 

Predstavniki MONG so nam predstavili projekta CVETOČE in ODPRTE ulice v Solkanu in 
nam postavili 48 urni rok za odgovor o sodelovanju na projektu ODPRTE ulice. 

 
Ker Svet KS Solkan v tako kratkem času ni bil sposoben pridobiti mnenja krajanov o 
sodelovanju (projekt Odprte ulice) na tako pomembnem dogodku, ni podal soglasja k 

izvedbi projekta. 
 

Glede sodelovanja pri projektu Cvetoče ulice se bomo dogovorili po seznanitvi in 
sestanku članov Sveta KS Solkan preko spletne aplikacije Zooma – rok za odgovor na 
MONG je 1.4.2021. 
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Ad/9 
Razno 

 
 Od zadnje seje je bila izdana ena naročilnica; podpisana je bila ena pogodba. 

  

 Dopis Društva TSC 
Prejeli smo dopis Društva graditeljev gorsko kolesarskih poti TCS za ureditev 

Športnega parka Solkan in izgradnja kolesarskega poligona. 
              Svet KS je sprejel 

S K L E P: da se od dopisa distancira / oddalji, ker o tem predhodno nismo bili 

obveščeni in za KS Solkan napisani sklepi niso obvezujoči. 
 

 Društvo Element 
Svet je sprejel 
S K L E P : da s spremembo naslova športnega društva Element, ker bo sedež 

društva v Solkanu, bo društvu omogočena brezplačna vadba na kotalkališču v 
dogovoru z dejavnostmi drugih društev, ki koristijo to lokacijo (o tem se 

dogovarjajo društva med seboj) in z upoštevanjem prednostnega koriščenja 
lokacije za potrebe aktivnosti in oddajanja KS Solkan. Društvo Element je tako 
kot ostala društva, ki delujejo na območju Solkana, v primeru potreb KS Solkan 

(javne prireditve), zavezano k morebitni brezplačni pomoči KS Solkan pri 
prireditvah (promocija, pomoč pri redarski službi itd.) 

 
 Glasbena skupina v večnamenski dvorani v kompleksu »Karavla« 

Svet je sprejel   

     S K L E P : Glasbeni skupini Vivid mind? omogočamo brezplačno vadbo v  
večnamenski dvorani v kompleksu »Karavla« ob prostih terminih ob pogoju, 

da v  primeru potrebe KS Solkan po glasbenem izvajalcu omenjena glasbena 
skupina brezplačno nastopa za potrebe KS Solkan v času mandata tega Sveta 

KS (do konca 2022). 
 
 KK Soške elektrarne so podali predlog za podelitev občinskega 

priznanja Branku Brezigarju. 
Svet KS potrjuje predlog KK Soških elektrarn. 

 
 Onesnaževanje s strani kamnoloma. 

Svet je sprejel   

S K L E P : Potrebno je opraviti pregled na licu mesta in ugotoviti, zakaj prihaja     
do prašenja, kljub prejemu dopisa iz podjetja Salonit, da se držijo vseh 

potrebnih ukrepov za preprečevanje le-tega. 
 

 Dopis krajana zaradi obnova cestišča med hidrocentralo in Mrzlekom 

Svet je preučil dopis in sprejel   
S K L E P : obvestili bomo DRSI z vprašanjem občana in jih zaprosili za odgovor. 

Dopis bo posredovan v vednost tudi na MONG. 
 

 Cena storitev za pogrebne storitve 

Na 18. seji sveta smo sprejeli naslednji sklep: 
Problematika plačevanja stroškov ozvočenja, uporaba WC in so organizacija 

pogreba ob novih ukrepih pri pojavu Korona virusa. 
Svet KS je sprejel 
S K L E P:  svojcem pokojnika zaračunamo usluge v vrednosti 50% od cenika. 
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Ker v ceniku nimamo uradno potrjenih popustov s strani MONG je Svet KS 
sprejel 

SKLEP: od 1.4.2021 dalje svojcem pokojnika zaračunavamo polno ceno uslug 
po veljavnem ceniku. 
 

 
 Dopis krajana o električni napeljavi na Vojkovi cesti 

Krajan nas je opozoril, da bi lahko ob predvideni rekonstrukciji Vojkove ceste 
uredili napeljavo, ki je trenutno napeljana preko drogov, pod zemljo. S 
krajanom se strinjamo, zato bomo posredovali dopis na potrebne naslovnike 

(Elektro Primorska - Tomaž Kompara; Telekom, MONG v vednost). 
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

 
   

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 


