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Številka:
Datum: 16. 5. 2022

Z A P I S N I K
39. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v ponedeljek, 16. maja 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 38. seje Sveta KS z dne 21.4.2022 in pregled sklepov
2. Prenos zaključkov sestankov, ki so se jih udeležili člani Sveta KS Solkan
3. Krajevni praznik
4. Urejanje ŠRC Karavla
5. Javna prireditev v maju
6. Razno

Ad/1
Potrditev zapisnika 38. seje Sveta KS z dne 21.4.2022 in pregled sklepov

Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 38. seje Sveta KS.

Ad/2
Prenos zaključkov sestankov, ki so se jih udeležili člani Sveta KS Solkan

 Pokopališče - raztros - arhitekt bo pripravil osnutek prostora za raztros.

 Računi za uporabo poslovne dvorane in WC prostorov pri pogrebih -
Svet KS je sprejel
S K L E P: da se dogovori sestanek z direktorjem Komunale in odgovornim za pogrebe, na
katerem se točno dogovori cenik uslug na solkanskem pokopališču.
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 Pogovor v župnijskem uradu.
Nadaljevali smo pogovore o času, dolžini in moči zvonenja v zvoniku. Predvidena je
sprememba jutranjega zvonenja, ki se premakne iz 6.00 na 7.00 uro. To naj bi se
spremenilo v tednu po objavi v solkanskem časopisu ( predvidoma v tednu do 24.6.2022).

 Pogovori na MONG glede “Vino Gorica”
Sklepi:

 ovrednotiti premoženje KS Solkan.
 MONG bo pripravil anketo o predvidenih vsebinah v objektu, ki jo predstavimo v

Solkanskem časopisu in zaprosimo krajane, da jo izpolnijo in vrnejo na KS.

Ad/3
Krajevni praznik

Šah turnir
Turnir v balinanju
Pikado

Svet KS je sprejel
S K L E P:

 Pripraviti luči za balinišče
 Prehrana - Twitko
 Glasbeni ansambel Primavera

Naslednji sestanki glede krajevnega praznika 31.5.2022 ob 19.uri.

Ad/4
Urejanje ŠRC Karavla

Priklopljena je centralna premična mreža in osvetlitev na kotalkališču je končana.

Ad/5
Javna prireditev v maju 2022

Javšnik Matjaž - Striptiz
Za prireditev je vse poskrbljeno.
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Ad/6
Razno

 Ulica Ob parku in Slokarjeva ulica

Svet KS je sprejel
S K L E P: da potrjujemo odločitev iz preteklih sej o enosmerni ulici s prometom v nasprotni
smeri urnega kazalca

 Internet
Editor - prenos domene na Cobit.
Branko in Tomaž

 Odbojkarsko igrišče
Na pripombo krajana o sklepu iz 28. seje o ureditvi odbojkarskega igrišča v ŠRC Žogica, smo
obravnavali to problematiko.
V tem tednu moramo poiskati vse možnosti za postavitev igrišča do konca meseca.

 Senzor na križišču Soške in regionalne ceste
Na pripombo krajanke smo obravnavali to problematiko.

Obvestili bomo DRSI, naj postavi na vse semaforje obvestilo o delovanju semaforjev na
senzor.

Od zadnje seje je bila izdana ____ (___) naročilnic; podpisana ni bila nobena pogodb.

Seja je bila zaključena ob 21.30.


