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Številka:  
Datum:    22. 04. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 
 

25. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 22. aprila 2021, 

ob 19.00 v Domu KS Solkan, Trg J. Srebrniča 7 
 

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 24. seje Sveta KS z dne 22.3.2021 in potrditev zapisnika 

2. Problematika športne cone ''Žogica'' – reševanje in poročilo s sestanka z MONG 

3. Poročilo s sestanka z društvom TCI. 

4. Odločitev v zvezi neplačevanja najemnine najemnika na Cesti IX.korpusa 
UNITRADE PLANINA 

5. Oddaja teniških igrišč ŠC Žogica – potrditev. 

6. Pobuda za ureditev prostora za raztros pepela na solkanskem pokopališču 

7. Razno 

 

  

Ad/1 
Pregled sklepov 24. seje Sveta KS z dne 22. 3. 2021 in potrditev zapisnika 

 
Svet KS je soglasno potrdil sklepe in zapisnik 24. seje Sveta KS  
 

 
Ad/2 

Problematika športne cone ''Žogica'' – reševanje in poročilo s sestanka z 

MONG 

Sašo Golob s.p. je predstavil problematiko in razvoj športne cone ''Žogica''. Povedal je , 

da je postavil vse v prejšnje stanje. 

S K L E P: je povezan s točko 5 današnjega sestanka. 
 

 
 

Ad/3 

Poročilo s sestanka z društvom TCI. 

 

Predsednica je predstavila vsebino sestanka. 
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Svet KS je sprejel 
S K L E P: da se društvu pomaga pri uresničevanju njihovih ciljev. 

 
 
Ad/4 

Odločitev v zvezi neplačevanja najemnine najemnika na Cesti IX. korpusa 
UNITRADE PLANINA 

 

Svet KS je sprejel 
S K L E P:  da se izda izjemna odpoved najemne pogodbe zaradi neplačevanja najemnine. 

 
 

Ad/5 

Oddaja teniških igrišč ŠC Žogica – potrditev. 

 

Po pregledu prejetih vlog je Svet KS Solkan sprejel 
SKLEP : aktualno namero (po posvetu z MONG) prekinemo in na novo objavimo dve novi 

nameri : za teniškega igrišča in ostala igrišča.  
Sprememba namembnosti igrišč ni dovoljena. 
 

 
Ad/6 

Pobuda za ureditev prostora za raztros pepela na solkanskem pokopališču 

 
Svet KS je obravnaval pobudo za raztros pepela in je sprejel sklep, da se pristopi k 

pridobivanju dovoljenj in dokumentacije. 
Obravnavali smo tudi predlog za digitalizacije pokopališča ponudnika Telemach s ceno 

17,21 + DDV (montaža mesec maj) in realizacijo naloge sprejeli. 
Podan je bil predlog za nabavo 10 kos solarnih luči (cca.40€ na luč) in ga je svet tudi 

soglasno potrdil. 
Potrebna je sanacija stopnic in svet je potrdil popravilo v mesecu maju. 
 

 
 

 
Ad/7 
Razno 

 
 Od zadnje seje sta bili izdani dve naročilnici; podpisana ni bila nobena pogodba. 

 
 

 Problematika znižanja najemnine za Judita Turel s.p. 

Če bi želeli znižati, bi morali ponovno izvesti razpis/namero za najem prostora 
in potem najboljšemu ponudniku oddati prostor. 

S K L E P: najemnici sporočimo, da znižanje najemnine ni možno.  
 
 

 Nepremičnina na cesti IX. Korpusa 32 – MONG sprašuje mnenje za prodajo 
Svet KS je sprejel  

S K L E P: da se strinja s prodajo navedene nepremičnine.  
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 Civilna iniciativa za Sočo 
CI predlaga zbiranje podpisov za peticijo proti sprejemu akta o spremembah 

uredbe o kopalnih vodah, ki bi spremenila da Soča pri Solkanu ne bi bila več 
kopalna voda. 
 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: da se strinjamo z zahtevo civilne iniciative in se pristopi k zbiranju 

podpisov za peticijo v prostorih KS v uradnih urah (ponedeljek, sreda in 
četrtek).   

 

 Goriško društvo za osteoporozo  
Naproša za uporabo prostora na Karavli za vadbo. 

Svet KS je sprejel 
S K L E P : da se omogoča uporabo kotalkališča pri Karavli.   

 

 Označba za prepoved sprehajanja psov   
Svet KS je sprejel 

S K L E P : da se v spominski park postavi tabla o prepovedi vodenja psov. 

 

 Luč na Langobardski – pritožba krajanke 

Svet KS je sprejel 
S K L E P : pritožbo krajanke bomo poslali v reševanje na MONG (Matej Živec 

– matej.zivec@nova-gorica.si 
 

 Vožnja tovornjakov na gradbišče Soške Vile 

Svet KS je sprejel 
S K L E P :  pritožbo pošljemo na MONG z opozorilom, da se vožnja tovornjakov 

po Poti na breg prepove. 
 

 Lenassijev park   
Svet KS je sprejel 
S K L E P : da se sestanka udeleži Davorin Škarabot in predlaga ureditev zvočne 

prepreke. 
 

 OPN za izvajanje dejavnosti kamnoloma v Solkanu   
Svet KS je sprejel 
S K L E P : da se zaprosi na oddelek za okolje in prostor za opis OPN za izvajanje 

dejavnosti koriščenja dobrin v kamnolomu v Solkanu. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 21.00. 
 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 
 
 


