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Številka:  
Datum:    7. 09. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

29. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v torek, 7. septembra 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. Potrditev zapisnika 28. seje Sveta KS z dne 12.8.2021 in pregled sklepov 

2. Organizacija javnih prireditev v letu 2021. 

3. Prenos zaključkov sestanka s Salonit Anhovo glede kamnoloma. 

4. Urejanje javne razsvetljave v Solkanu. 

5. Prvo vrednotenje in odzivi na delno vzpostavljanje varne šolske poti. 

6. Pritožba in peticija krajanov glede dogajanja na območju kajakaškega RŠC na ulici Pot 
na Breg. 

7. Prekinitev najemne pogodbe za defibrilatorje z zavodom Bernardi Ventrella; 
imenovanje skupine, ki bo prisotna ob vračanju naprav,  

8. Pobuda krajana glede hidrantov na ulici B.Kalina 

9. Razno 
 

  

Ad/1 
Potrditev zapisnika 28. seje Sveta KS z dne 12. 8. 2021 in pregled sklepov 
 

Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 28. seje Sveta KS. 
 

 
Ad/2 

Organizacija javnih prireditev v letu 2021. 

Praznovanje krajevnega praznika in 80.letnice ustanovitve OF v Solkanu  

 

Svet KS je sprejel 

S K L E P: praznovanje bomo organizirali 11.9.2021 na kotalkališču. Za praznovanje 80.letnice 
ustanovitve OF v Solkanu pa čakamo usmeritve vlade glede trenutnih zdravstvenih razmer 

glede Covida. 
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Ad/3 

Prenos zaključkov sestanka s Salonit Anhovo glede kamnoloma. 

Svetu KS so člani, ki so bili prisotni na sestanku, predstavili vsebino sestanka s Salonitom 
glede kamnoloma in njegovega delovanja. V naslednjih dneh bodo (Salonit) organizirali ogled 

kamnoloma in predstavili trenutne investicije za zmanjševanje onesnaženja in vpliva na 
okolico.   

 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: seznanili bomo krajane o posegih, ki so predvideni na območju kamnoloma za 

naslednjih 26 let.  
 
 

Ad/4 

Urejanje javne razsvetljave v Solkanu. 

Svet je ponovno obravnaval problematiko osvetlitve v Solkanu. Posamezniki podajajo na 
MONG pripombe in prošnje o odmiku oziroma ukinitvi določenih svetil. 

 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: ne strinja se z ukinitvijo svetil v ulicah v Solkanu. Predlaga, da posamezniki, ki želijo 

da se luči ukinejo, morajo pridobiti soglasje najbližjih sosedov za odstranitev luči.  
 

 
Ad/5 

Prvo vrednotenje in odzivi na delno vzpostavljanje varne šolske poti. 

Svet KS Solkan je sprejel 
SKLEP : krajane bomo obvestili, da bo javna razprava na problematiko varne poti v šolo 

dne 21.9.2021.   
 
 

Ad/6 

Pritožba in peticija krajanov glede dogajanja na območju kajakaškega RŠC na ulici 

Pot na Breg. 

Svet KS Solkan je sprejel 
SKLEP : da nas upravna enota obvešča oziroma pridobi naše soglasje za izvedbo takih dogodkov 

v Solkanu. 
 

 
Ad/7 
Prekinitev najemne pogodbe za defibrilatorje z zavodom Bernardi Ventrella; 

imenovanje skupine, ki bo prisotna ob vračanju naprav 
Svet KS Solkan je sprejel 

SKLEP : Jana, Vesna , Matej bodo sestavljali ekipo pri predaji defibrilatorjev. 
 
 

Ad/8 

Pobuda krajana glede hidrantov na ulici B.Kalina 

Svet KS Solkan je sprejel 
SKLEP : krajana se napoti na poklicno gasilsko enoto, kjer bo pridobil vse potrebne podatke in 
odgovore o hidrantih na ulici B.Kalina. 
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Ad/9 
Razno 

 
 Od zadnje seje so bile izdane 4 (štiri) naročilnice; podpisana ni bila nobena pogodba. 

 
 Osvetlitev v Športni coni Žogica 

Svet KS je sprejel 

S K L E P:  Potrebno je pridobiti ponudbe za prenovo osvetlitve na igriščih v Športni 
coni Žogica. Rok 1.10.2021. 

 
 Poslovni prostor na cesti XI. korpusa 

Svet KS je sprejel  

S K L E P: da izvedemo javni razpis za najem prostora. Prostor se predhodno prebeli. 
Najemnina bo v višini, ki jo plačuje najemnica sosednjega prostora. 

 
 EKO otoki v Solkanu 

Svet KS je sprejel  

S K L E P: ponovno se apelira na MONG, da se pristopi k postopnem reševanju 
neurejenih ekoloških otokov v Solkanu (na ulici Milojke Štrukelj, pri Solkanskem 

marketu . . . . .). 
 

 Aneks h pogodbi s Strežbo pijač Tjaša Jug 
Pravna služba MONG nas je opozorila, da pripravljen aneks k pogodbi ni v skladu s 
trenutno zakonodajo, zato je 

Svet KS sprejel  
S K L E P: da se pripravi nov aneks, ki bo v skladu z zakonodajo. 

 
 Nespoštovanje pogodbe gospodarske službe s KS 

Svet KS sprejel  

S K L E P: 
Gospodarsko družbo, ki ne spoštuje podpisane pogodbe s KS Solkan, pozovemo, da 

nam posreduje potrebne podatke, ki so potrebni za pravilno izvajanje pogodbe. 
 

 Park za spomenikom 

Pred meseci smo pozvali MONG, da se uredi park za spomenikom v Solkanu. 
Svet KS sprejel  

S K L E P: pozovemo Hortikulturno društvo, da v najkrajšem možnem času sprejme 
odločitev o ureditvi parka, ki že predstavlja nevarnost za obiskovalce parka in 
najbližje sosede.   

 
 

 
Seja je bila zaključena ob 22.00 
 

 
 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 


