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Številka:  
Datum:    21. 12. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 
 

33. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v torek, 21. decembra 2021, 

ob 19.30 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 32. seje Sveta KS z dne 30.11.2021 in pregled sklepov 

2. Urejanje spletne strani KS Solkan 

3. Problematika ŠRC – Kotalkarska plošča  

4. Predstavitev MONG in sodelavcev MONG glede prometne ureditve v okolici OŠ Solkan 

5. Oblikovanje mnenja in izhodišč KS Solkan v zvezi s prometno ureditvijo 

6. Razno 

 

 

Ad/1 
Potrditev zapisnika 32. seje Sveta KS z dne 30.11.2021 in pregled sklepov 

 
Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 32. seje Sveta KS. 

 
 
Ad/2 

Urejanje spletne strani KS Solkan 

 

Branko je predstavil vsebino sestanka za izdelavo nove internet strani. 

 

Svet KS je sprejel  

S K L E P: da se podjetju za izdelavo internet strani naroči izdelavo nove internet strani.  

 

Ad/3 

Problematika ŠRC – Kotalkarska plošča   

 

Svet KS je obravnaval in sprejel pritožbo KK Perla glede uporabe kotalkarske plošče in sprejel 
S K L E P: da do nadaljnjega KS Solkan ne bo podpisovala dolgoročnih pogodb, le 

kratkotrajne najemne do treh dni. 
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Ad/4 

Predstavitev MONG in sodelavcev MONG glede prometne ureditve v okolici OŠ 

Solkan 

 

Predstavljena je bila vsebina sestanka.  

 
Ad/5 

Oblikovanje mnenja in izhodišč KS Solkan v zvezi s prometno ureditvijo 

 

Svet KS je obravnaval predlog komisije za cestno infrastrukturo in sprejel 
S K L E P: potrjujemo predlog obeh komisij (za infrastrukturo in urbanizem) in predlagamo 
okroglo mizo o problematiki ureditve prometa v Solkanu. 

 
Ad/6 

Razno 
 Od zadnje seje so bile izdane 3 (tri) naročilnice; podpisana ni bila nobena pogodba. 

 

 Priklop električne napeljave v prostorih KS na IX. korpusu 
Svet KS je sprejel 

S K L E P: pošljemo takoj zahtevo za priklop električne napeljave na Elektro.  
 

 Nalepke na informativnih tablah 
Svet KS je sprejel  
S K L E P: se pregleda stanje po oglasnih deskah in nato naroči nove oznake. 

 
 Predlog komisije za javno infrastrukturo 

Davorin je predstavil poročilo in stališča komisije do problemov v Solkanu. 
Svet KS je sprejel   
S K L E P: da bo na naslednji seji podrobneje obravnaval poročilo komisije in sprejel 

dodatne sklepe. 
 

 Informacija o sestanku na MONG glede težav z najemnikom 
Na MONG je bil sestanek glede problematike nepopolne najemne pogodbe. Ker gre 
za kompleksen problem se je v reševanje vključila pravna služba MONG, ki je 

predlagala rešitev s katero je bil najemnik seznanjen.   
 

 Nov otok za zbiranje zelenega odreza 
Svet je obravnaval predlog dopisa za objavo na mestu, kjer bodo postavili dva nova 
zabojnika za zeleni rez (Sočebranova ulica). Vsebino dopisa je svet potrdil, namestilo 

se ga bo ob zabojnika.   
 

 
Seja je bila zaključena ob 22.10 
 

 
 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 


