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Številka:
Datum: 16. 6. 2022

Z A P I S N I K
40. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 16. junija 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 39. seje Sveta KS z dne 16.5.2022 in pregled sklepov
2. Prenos zaključkov sestankov, ki so se jih udeležili člani Sveta KS Solkan
3. Krajevni praznik (pri tej točki vabljen organizator javnih prireditev in koncertov )
4. Urejanje ŠRC Karavla in ŠC Žogica
5. Razno

Ad/1
Potrditev zapisnika 39. seje Sveta KS z dne 16.5.2022 in pregled sklepov

Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 39. seje Sveta KS.

Ad/2
Prenos zaključkov sestankov, ki so se jih udeležili člani Sveta KS Solkan
Sestanek glede ureditve prostora ob Kajak klubu (Čolnarna)
Svet KS je sprejel
S K L E P: da se opozori MONG, da je potrebno urediti makadmski del parkirišča.

 Pogovori na MONG glede “Vino Gorica”
MONG-u je CI z lastnikom predstavila celoten objekt in predlagano vsebino v bodočnosti.
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Ad/3
Krajevni praznik

Predstavniki MR-NG d.o.o. so predstavili predlog zabavnega programa za krajevni
praznik:
- glasbena skupina Koktails band in DJ

Svet KS je sprejel
S K L E P: potrjujemo predlagan program, razdelitev del, aktivnosti in okvirne stroške
prireditve.

KS je zadolžena za :
- reditelji (3 + 3)
- priprava klopi in miz
- SAZAS in IPF prijava
- ambulantno vozilo - v kolikor je za tako prireditev potrebna prisotnost
- parking (Pintar) in usmerjevalne table

Naslednji sestanek za organizacijo krajevnega praznika je 6.7.2022 ob 19.00 uri.

Ad/4
Urejanje ŠRC Karavla in ŠC Žogica

ŠRC Karavla je v končni fazi. Potrebna je še obnova osvetlitve balinišča in dobava športnih
rekvizitov.
ŠRC Žogica - igrišče za odbojko na mivki - dela so v teku.

Ad/5
Razno

 Prošnja RIRDS za pomoč pri izdaji biltena
Svet KS je sprejel
S K L E P: da se poda pomoč v višini 200 € + DDV

 Čiščenje pločnika na Šolski ulici - pritožba krajana
Svet KS je sprejel
S K L E P: da pošljemo pritožbo krajana glede čiščenja Šolske ulice na MONG - g. Marjanu
Jugu.

 Internet
Editor - prenos domene na Cobit.
Jana pošlje na Editor pismeno odstopno izjavo in zaprosi za backup/varnstno kopijo
trenutne internet strani.
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 Razvoju ene od tehnologij zelenega programa
Dobili smo predlog g.Grapulina o razvoju ene od tehnologij zelenega programa.
Svet KS je sprejel
S K L E P: Potrjujemo, da svet podpira predloge nadaljnjega razvoja tehnologij zelenega
programa v naši KS in se ta sklep posreduje g. Grapulinu.

Od zadnje seje je bilo izdanih osem (8) naročilnic; podpisana ni bila nobena pogodb.

Seja je bila zaključena ob 21.45.


