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Številka:  
Datum:    24. 1. 2022 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

34. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v ponedeljek, 24. januarja 2022, 

ob 19.oo uri 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 33. seje Sveta KS z dne 21.12.2021 in pregled sklepov 

2. Urejanje ŠRC Karavla (sredstva participativnega proračuna) 

3. Oddajanje dvorane v okviru ŠRC Karavla.  

4. Urejanje ŠC Žogica 

5. Urejanje pokopališča 

6. Internet v mizarski muzejski zbirki v Solkanu 

7. Razno 

 

 

 

Ad/1 
Potrditev zapisnika 33. seje Sveta KS z dne 21.12.2021 in pregled sklepov 

 
Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 33. seje 
Sveta KS. 

 

 
 
Ad/2 

Urejanje ŠRC Karavla (sredstva participativnega proračuna) 

 

Svet KS je sprejel  

S K L E P: da se dela na ŠRC Karavla začnejo v spomladanskem času.  
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Ad/3 

Oddajanje dvorane v okviru ŠRC Karavla.  

 

Svet KS je obravnaval problematiko najema dvorane  
S K L E P: KS bo prevzela oddajanje in upravljanje dvorane. Potreben je dogovor 

z referentko, hišnikom in čistilko o načinu dela. Nabavi se nov števec za vodo, ki 
se ga montira pred dvorano. 

 
 
  

Ad/4 

Urejanje ŠC Žogica 

 
Svet KS je obravnaval urejanje v ŠC Žogica. 
S K L E P: dela so v teku, elektrifikacija se končuje, potrebno je poiskati ponudbe za 

pesek, odbojkarsko mrežo, trakove za črte. Jure bo poiskal najboljše rešitve do 
10.4.2022. 

 

 
 

Ad/5 

Urejanje pokopališča 

 

Svet KS je obravnaval urejenost pokopališča. 
S K L E P: zaradi covid situacije (bolezen in karantena nekaterih članov sveta) se bomo 

v mesecu marcu sestali na MONG in na upravni enoti, da se dogovorimo glede raztrosa 
v Solkanu raztrosa v reko Sočo. 

 
 

 
Ad/6 
Internet v mizarski muzejski zbirki v Solkanu 

 
Svet KS je obravnaval prošnjo RIRDS za pokrivanje stroška interneta v muzejski zbirki. 

S K L E P: RIRDS-u sporočamo, da pri izbiri ponudnika internet storitve niso upoštevali 
zakonodajo in postopke (najmanj trije ponudniki) in sklepali pogodbo brez soglasja sveta 
KS, tega stroška ne moremo pokriti. 

 
 

 
Ad/7 
Razno 

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

 
 Internet 

Družbi Cobit moramo naročiti, da pričnejo s pripravo nove spletne strani. 

 
 Proračun za leto 2022 

Svet KS je sprejel proračun za leto 2022. 
S K L E P: člani sveta morajo do 10.2.2022 pregledati na katere postavke se 
bo razdelilo sredstva iz proračuna.  
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 Zvonjenje v zvoniku 
Že dalj časa se krajani pritožujejo nad dolžino in glasnostjo zvonjenja. 

Svet KS je sprejel  
S K L E P: pripravili bomo dopis krajevnemu župnišču o pripombah glede 
zvonjenja in o želji po sestanku, kjer bi obravnavali možnost o zmanjšanju 

glasnosti in časa zvonenja. 
 

 
 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 odgovornim na MONG in na upravno enoto ponovno pošljemo 

dopise v točkah, ki se nanašajo na aktualne probleme cestnega prometa v 
Solkanu. 

 

 
 Nov otok za zbiranje zelenega odreza 

Svet je obravnaval pritožbe krajanov glede na postavitev kontejnerjev za zeleni 
rez v Sočebranovi ulici. Sestavili bomo dopis, ki ga bomo poslali krajanom 
Sočebranove ulice s ciljem, da poenotimo poglede na problematiko zbiranja 

odpadkov v tistem delu kraja. Predlagali bomo sestanek pri igrišču v četrtek 
10.2.2022 ob 16.oo uri. 

 
  
Seja je bila zaključena ob 21.20. 

 
 

 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PREDSEDNICA  SVETA KS 
Jana Herega 

 

 


