
1/3                                                                                   Zapisnik 32.seje Sveta KS Solkan z dne 30.11.2021 

 
Številka:  
Datum:    30. 11. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 
 

32. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v torek, 30. 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 predlagal naslednji 
 
d n e v n i    r e d : 

 

1. Potrditev zapisnika 31. seje Sveta KS z dne 3.11.2021 in pregled sklepov 

2. Aktualne investicije v letu 2021 

3. Izdaja mnenja KS k podaljšanemu obratovalnemu času lokala v Solkanu  

4. Prenos zaključkov sestanka na MONG v zvezi pošte v Solkanu 

5. Dopis najemnice objekta v lasti KS Solkan 

6. Pobuda skupine krajanov glede objekta bivšega Vino Gorica. 

7. Določitev in potrditev inventurne komisije 

8. Trenutna problematika ekoloških otokov (premik otoka in lokacija zabojnikov za zeleni 

9. Pobuda krajanke, ki je prijavila zaraščenost zelenja v ulici preko pločnika na 

cesto  

10. Razno 

 

 

Ad/1 
Potrditev zapisnika 31. seje Sveta KS z dne 3.11.2021 in pregled sklepov 

 
Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 31. seje Sveta KS 

s dopolnilom: 

Svet KS je sprejel 

S K L E P: da se v objektu na cesti IX. Korpusa pripravi in popravi električni priključek, ki 

je bil odklopljen od 22.6.2011 in se po priklopu preda v najem bodočemu najemniku. 

 
 
Ad/2 

Aktualne investicije v letu 2021 

 

 Jure je predstavil investicijo fizične zamenjave reflektorjev na igriščih v ŠRC Žogica, 
zaradi starosti razsvetljave in zmanjševanja stroškov porabe električne energije. Dela 
so v zaključni fazi. 

 Branko je predstavil posege za ureditev ceste od pokopališča do ŠRC Žogica in končne 
ureditve poseke za ŠRC Žogica. 
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Ad/3 

Izdaja mnenja KS k podaljšanemu obratovalnemu času lokala v Solkanu  

 

Lastniki gostinskega lokala (naslov je v arhivu KS Solkan) so zaprosili za podaljšanje 
obratovalnega časa.  

Svet KS je prošnjo obravnaval in sprejel 
S K L E P: glede na pritožbe stanovalcev, ki so jih predstavili in naslovili na KS in MONG,  

prosilcem ne odobrimo podaljšanja delovnega časa do 23.00 ure. 
 
 

Ad/4 

Prenos zaključkov sestanka na MONG v zvezi pošte v Solkanu  

 

Svet je obravnaval zaključke sestanka v zvezi s pošto v Solkanu in sprejel  

SKLEP: da potrjuje sklep sestanka ki je bil, da do nadaljnjega delovanje pošte v Solkanu 

ostane nespremenjeno.  

 
 

Ad/5 

Dopis najemnice objekta v lasti KS Solkan 

 

Svet KS je obravnaval zavrnitev računa najemnice objekta v lasti KS Solkan in sprejel 
S K L E P: da v tajništvu pregledamo vse dosedanje oddajanje dvorane (javljeno preko maila) 

in glede na dejanske podatke se na novo obračuna stroške najema dvorane in najemnici pošlje 
popravljen račun. 
 

 
Ad/6 

Pobuda skupine krajanov glede objekta bivšega Vino Gorica. 
 

Vesna je predstavila pobudo skupine krajanov Civilne pobude za preporod Solkana (CP) glede 

nakupa objekta bivšega Vino Gorica. 
Lastnik s 1.12.2021 objekt prodaja oziroma oddaja v najem za najemnino 5.000€/mesečno. 
 

Po dolgi razpravi je svet KS je sprejel 
S K L E P: da podpira CP k prizadevanju za nakup objekta s ciljem ureditve starega dela Solkana 

in zadovoljiti širše potrebe krajanov v Solkanu (dvorana, knjižnica, razstavni prostor . . .). 
 
 

Ad/7 

Določitev in potrditev inventurne komisije 

 

Svet KS je sprejel 
S K L E P:  

Inventurno komisijo sestavljajo: predsednica Maja Šinigoj in člana Branko Belingar in Jure 
Antler. 
 

 
Ad/8 

Trenutna problematika ekoloških otokov (premik otoka in lokacija rjavih zabojnikov 
za zelen odrez) 
 

Svet KS je obravnaval trenutno največjo problematiko ECO otokov v Solkanu: otok na pločniku 
v ulici Milojke Štrukelj in pomanjkanje rjavih zabojnikov za zelen odrez. Glede na trenutno 
možnost postavitve je svet KS sprejel 
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S K L E P: podpiramo umestitev rjavih zabojnikov: dva zabojnika v Sočebranovo ulico na parcelo 
1121/44 ob ograji igrišča in en zabojnik v ulico Josipa Makuca na parcelo 1107/14 za poskusno 

obdobje enega leta. 
 

 

Ad/9 
Pobuda krajanke, ki je prijavila zaraščenost zelenja v ulici Borisa Kalin preko pločnika 
na cesto 
 

Svet KS je obravnaval prijavo krajanke o zaraščenost v zelenja v ulici Boris Kalina in sprejel 
S K L E P: da se obvesti odgovorne na MONG (Marjan Jug in Jaka Fabjan), da obvestijo 

koncesionarja, da problematiko na terenu uredi. 
 

 
Ad/10 
Razno 

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

 Predlog krajanke o premiku preveč praznih klopi z Vojkove k marketu 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: da se dve klopi premaknejo k pokritemu parkirišču pri Marketu Mercator – 
dogovor z Mercatorjem. Klančine za invalide po Solkanu pa se bodo urejale s celovito 

rešitvijo cestne problematike v Solkanu.  
 

 Tek ''La corsa della bora'' iz 8 na 9 januar 2022 

Svet KS je sprejel  
S K L E P: da se omogoči organizatorju uporaba velike sejne dvorane za potrebe 

tekmovalcev. 
 

 Onesnaževanje Livarne 

Svet je sprejel  
S K L E P: da se prejme pobuda krajanov, da pridobimo podatke o škodljivosti 
delovanja Livarne. 
 

 Kamnolom 
Svet je sprejel  

S K L E P: da pošljemo v Salonit pobudo o srečanju v Kamnolomu (možnost sobote).  
 

 KS Solkan – Ureditev ulic v okolici šole v Solkanu 

Svet je sprejel  
S K L E P: da se sestanka na temo ureditev ulic v okolici šole v Solkanu udeležita 

Matej in Jana. V četrtek 2.12.2021 to sporočimo na MONG – Nataša Rijavec. 
 

 Internet 

Branko se bo dogovoril s ponudnikom za predstavitev predloga nove internet strani. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.10 
 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 




