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Številka:
Datum: 16. 2. 2022

Z A P I S N I K

35. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v sredo, 16. februarja 2022,
ob 19.oo uri preko aplikacije zoom.

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 34. seje Sveta KS z dne 24.1.2022 in pregled sklepov
2. Poročilo s sestanka s krajani Sočebranove ulice
3. Pregled/izbor ponudb v zvezi z investicijami.
4. Finančna sredstva KS Solkan
5. Javne prireditve v KS Solkan v letu 2022
6. Inventura 2021 – poročilo inventurne komisije
7. Razno

Ad/1
Potrditev zapisnika 34. seje Sveta KS z dne 21.12.2021 in pregled sklepov

Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 34. seje
Sveta KS.

Ad/2
Poročilo s sestanka s krajani Sočebranove ulice

Svet KS je bil seznanjen z vsebino sestanka in sprejel
S K L E P: da podpiramo smernice in rešitve strokovnih služb MONG pri reševanju
problematike EKO otokov v Solkanu.

Ad/3
Pregled/izbor ponudb v zvezi z investicijami.

Svet KS je sprejel
S K L E P: da so ponudbe v procesu izbiranja in dokončen rok je konec marca
2022.
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Ad/4
Finančna sredstva KS Solkan

S K L E P I:

Svet KS je sprejel zaključni račun za leto 2021.
Svet KS je sprejel in potrdil poslovno poročilo za leto 2021.
Svet KS je sprejel
S K L E P :

- Odpišejo se terjatve bivši najemnici v višini 55€.
- Potrdil se odpis knjig.

Svet KS je sprejel plan finančnega načrta za lep 2022.
Svet KS je sprejel
S K L E P : naroči se 20 miz in 80 stolov za prireditveni prostor pri Karavli.

Ad/5
Javne prireditve v KS Solkan v letu 2022

Svet KS je obravnaval javne prireditve in sprejel
S K L E P: pomaga se pri organizaciji in organizira:

- pesem pod Lipo v juniju,
- organizacija krajevnega praznika v septembru,
- predstavitev Goriškega pihalnega orkestra v septembru,
- komemoracija za dan spomina na mrtve.

Ad/6
Inventura 2021 – poročilo inventurne komisije

Svet KS je obravnaval poročilo inventurne komisije in sprejel
S K L E P: potrdi se predlog komisije za odpis materiala.

Ad/7
Razno

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

 Odgovor na prošnjo za podporo MONG na dopis prebivalcev starega jedra
Solkana
Svet KS zavzema stališče, da se staro jedro Solkana postavi v prvotno stanje
in pričakuje od MONG, da pripravi dokončno popravljen predlog o ureditvi
tega prostora.

 Ograja s salonitnimi ploščami pri OŠ Solkan
Svet KS je sprejel pritožbe krajanov o salonitni ograji pri OŠ Solkan
S K L E P: spet bomo opozorili okoliškega inšpektorje in lastnika o
problematiki ograje z zahtevo, da se azbestne plošče odstranijo.
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 Ureditev šolske ulice
Svet KS je dobil vprašanja krajanov o projektiranju Šolske ulice.
S K L E P: povprašali bomo MONG, kaj se trenutno dela na tem projektu.

 Časopis 1001 solkanski časopis
Za naslednjo številko solkanskega časopisa (do konca meseca marca) vsak
član sveta pripravi poročilo o delu na svojem področju in predloge/plan za
naprej.

Seja je bila zaključena ob 21.30.


