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Številka:  
Datum:    2. 11. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 

31. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v torek, 2. novembra 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 30. seje Sveta KS z dne 14.10.2021 in pregled sklepov 

2. Vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti KS Solkan 

3. Urejanje parkov v Solkanu in ponovno postavitev opozorilnih tabel v zvezi 

sprehajanja psov  

4. Predstavitev zaključnih sklepov pri Testni ureditvi Trga Marka Plenčiča (KD 

prostoRož) 

5. Razno 
 

 

Ad/1 

Potrditev zapisnika 30. seje Sveta KS z dne 14. 10. 2021 in pregled 
sklepov 

 

Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 30. 

seje Sveta KS. 

 

 

Ad/2 

Vzdrževanje poslovnih prostorov v Solkanu   

 

Pri pregledu prostorov na cesti IX.korpusa je bilo ugotovljeno, da je bil leta 2011 
odklopljen električni priključek. Sedaj je potrebno prostore ponovno priključiti na 
električno omrežje.   

Svet KS je sprejet 

S K L E P: da se uredi električni priključek pred naslednjo oddajo prostora. Pri 

inventurah je potrebno natančno pregledati stanje vseh prostorov, ki jih KS 
oddaja. V primeru kršitve pogodb o najemu, se takoj ukrepa, da se postavijo 

prostori v prvotno stanje. 
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Ad/3 

Urejanje parkov v Solkanu in ponovno postavitev opozorilnih tabel v 

zvezi s sprehajanjem psov  

 

Svet KS je sprejel 

S K L E P: da se postavi kovinska tabla v spominski park pri spomeniku padlih 

borcev na cesti IX.korpusa. 

Na Hortikulturno komisijo ponovno pošljemo dopis, v katerem opozarjam na 

potrebo za boljšo splošno urejenost in vzdrževanje parkov v Solkanu z namenom 

povečanja varnosti in urejenosti (zmanjšati gostoto posajenih dreves, zmanjšati 

višino dreves in skrajšati veje, ki rasejo preko meja parkov).  

 

 

 

Ad/4 

Predstavitev zaključnih sklepov pri Testni ureditvi Trga Marka Plenčiča 

 

KD prostoRož je predstavil Svetu KS analizo testne postavitve na Trgu Marka 

Plenčiča. Pri predstavitvi je sodelovala tudi ga. Aleksandra Torbica, ki je predstavila 

še vidik MONG glede zaključkov testne ureditve. 

 

Ad/5 

Razno 
 

 Od zadnje seje so bile izdana 1 naročilnica; podpisana ni bila nobena 

pogodba. 
 

 Javno parkirišče pod nadvozom pri pokopališču – pritožba krajanke 
Svet KS je sprejel  

S K L E P: da se krajanki sporoči, da je to javno parkirišče.  MONG bomo 

predlagali, da postavijo tablo z opozorilom o prioritetnem parkiranju za 

obiskovalce pokopališča.. 

 

 

 Salonitna ograja na naslovu v ulici Milojke Štrukelj  
Svet KS je sprejel  

S K L E P: na MONG naslovimo zahtevo, da na ulici Milojka Štrukelj 

opozori lastnike, da morajo odstraniti zdravju škodljivo salonitno ograjo. 

 

 

 Osvetlitev EKO otokov 
Svet KS je sprejel  

S K L E P: na MONG (Živec Matej) naslovimo opozorilo, da je potrebno 

počistiti zelenje okrog luči, ki ovirajo osvetlitev EKO otokov v Solkanu 

(primer Vojkova cesta 6). 
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  EKO otok v ulici Milojke Štrukelj (na parceli 1121/45) 
Svet KS je sprejel  

S K L E P: na MONG podamo pobudo, da se uredi EKO otok v ulici Milojke 

Štrukelj pri številki 68 na parceli 1121/45 s smetnjaki za zelenje 

(namesto pri Hermeliki na Vojkovi) in s smetnjaki s pločnika na ulici 

Milojke Štrukelj 80. 

  

Seja je bila zaključena ob 21.00. 

 

 

   

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA 
KS 

Jana Herega 

 

 


