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Številka:
Datum: 21. 4. 2022

Z A P I S N I K
38. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 21. aprila 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 37. seje Sveta KS z dne 29.3.2022 in pregled sklepov
2. Priprava na krajevni praznik
3. Prenos zaključkov sestankov, ki so se jih udeležili člani Sveta KS Solkan
4. Urejanje ŠRC Karavla
5. Parkirna politika v Solkanu
6. Izbira ponudnika spletnih storitev
7. Časopis 1001 SČ
8. Razno

Ad/1
Potrditev zapisnika 37. seje Sveta KS z dne 29.3.2022 in pregled sklepov

Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 37. seje Sveta KS.

Ad/2
Priprava na krajevni praznik

Svet KS je sprejel
S K L E P: da bo solkanski praznik 10.9.2022. Vesna je odgovorna za izvedbo kulturnega
programa, Jure pridobi ponudbe Twitkota glede hrane in pijače in zabavnega ansambla.
V prvih dneh v maju se bomo sestali na temo organizacije in do takrat pridobimo ponudbe.
(Jure, Branko, Tomaž, Vilma).
Sestanek bo v sredo 4.maja 2022.
Komisija pripravi razpis za priznanja posameznikom, ki se ga objavi na socialnih omrežjih.
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Ad/3
Prenos zaključkov sestankov, ki so se jih udeležili člani Sveta KS Solkan

 Pokopališče
Svet KS je sprejel
S K L E P: da čakamo z odločitvijo MONG.

 Zvonenje v zvoniku
Svet KS je sprejel poročilo s sestanka pri solkanskem župniku z upanjem, da se bodo zgodile
nekatere spremembe.

 Sestanki glede postavitve ECO otokov v delu Solkana

Na sestankih s krajani na Sočebranovi ulici, Ulici Josipa Makuca in zaprtem kraku ulice

Milojke Štrukelj smo krajanom ponudili različne lokacije za EKO otoke, ki pa jih niso na
nobenem srečanju sprejeli. Na zadnjem sestanku so kategorično rekli NE za nove EKO otoke.

Predlagali so, da ima vsako gospodinjstvo po tri kante (mešani, plastika in papir), ki jih
koncesionar ločeno pobira. Naloga strokovnih služb MONG in koncesionarja (Komunala) pa
je, da odobri tako rešitev ali pa ponudi drugo alternetivo.

S K L E P: Svet bo predlagal strokovnim službam MONG, naj odmaknejo otok na ulici Milojke
Štrukelj in naj krajane obvesti o odstranitvi in kam bodo po novem odnašali odpadke.

 Hortikulturna komisija
Pripravili bomo dopis - pritožbo na podano odločbo o poseku oziroma ne poseku dreves pri
parku padlih borcev.

 Prestavitev ECO otoka v starem delu Solkana, ureditev ECO otoka pri Sv.Ani in ureditev
klopi v starem jedru
Svet KS je sprejel
S K L E P: da potrjujemo predlagane posege v starem jedru Solkana. Občinske strokovne
službe naj nam po pridobitvi vseh soglasij še enkrat poročajo o končnih odločitvah.

Ad/4
Urejanje ŠRC karavla

Svet KS je sprejel
S K L E P: aktivnosti se izvajajo v sodelovanju s KK Perla.

Ad/5
Parkirna politika v Solkanu

Svet KS je bil seznanjen s predstavitvijo parkirne politike v Novi Gorici in Solkanu, ki je bila
predstavljena v javnih sredstvih obveščanja.
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Ad/6
Izbira ponudnika spletnih storitev

Pridobili smo ponudbo za novo spletno stran in Svet KS je sprejel
S K L E P: potrjujemo predlagano ponudbo in postavljamo rok, da do 30.6.2022 dokončno
pripravi stran za objavo.

Ad/7
Časopis 1001 SČ
Predlog urednice za dodatnega člana v uredniški odbor, je svet soglasno zavrnil.

Ad/4
Razno

 Sodelovanje s KK Perla
Svet KS je sprejel
S K L E P: pri obnovi kotalkališča s KK Perla kontaktirata in imata vsa pooblastila s strani
Sveta za dogovore Jure Antler in Branko Belingar.

 Jana gre k sitotisku z naročilom za nove nalepke na oglasnih deskah KS Solkan.

 Ventili za vodo v ŠRC Žogica bodo urejeni in popravljeni na stroške KS Solkana.

 Dobili smo predlog g.Grapulina o razvoju ene od tehnologij zelenega programa. Potrjujemo,
da nam tematiko predstavi in ga prosimo, da nam gradivo pošlje v elektronski obliki.

 TD bo organiziralo pohod “Treh mostov” in Svet potrjuje sodelovanje KS Solkan pri dogodku.

Od zadnje seje je bila izdana 5 (pet) naročilnic; podpisana ni bila nobena pogodb.

Seja je bila zaključena ob 21.30.


