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Številka:
Datum: 18. 8. 2022

Z A P I S N I K
42. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 18. avgusta 2022,
ob 19.30 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 41. seje Sveta KS z dne 6.7.2022 in pregled sklepov
2. Priprava na krajevni praznik
3. Tekoča problematika
4. Razno

Ad/1
Potrditev zapisnika 41. seje Sveta KS z dne 6.7.2022 in pregled sklepov

Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 41. seje Sveta KS.

Ad/2
Priprava na krajevni praznik

Svet KS je sprejel
S K L E P: potrebno je pripraviti pogodbo za celotno organizacijo z organizatorjem MR-NG
d.o.o. (gostinsko in zabavni del programa, pogostitev vabljenih in nastopajočih)

- Priznanja:
- skupini, ki je zaslužena za postavitev in delovanje mizarskega muzeja
- Skupina Face
- gospa Vida Železnik
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- Organizacija:

Zabava za otroke ob 16.00 - napihljiv grad

Pričetek: ob 19.30 z uradnim delom praznovanja
Pozdravni nagovori: predsednica KS in župan MONG
Nastopajoči:
- mladinski pevski zbor OŠ Solkan
- vokalni ansambel Reunion
- Ana Šuligoj, harmonika
Podelitev priznan: tri priznanja (3) za zasluženo delo v KS Solkan

Pričetek zabavnega programa ob 20.30 - Koktelsi in DJ Jacobsen

V okviru praznovanja krajevnega praznika bo organiziran balinarski turnir in šahovski
Rusjanov in Nardinov memorial.

Ad/3
Tekoča problematika

 Društvo upokojencev (DU) - prošnja DU za pomoč pri organizaciji turnirja v balinanju
Svet KS je sprejel
S K L E P: da omogočamo nakup pokalov za bližnji turnir v balinanju in vodo v skupni
vrednosti 60€

 Društvo upokojencev (DU) - prošnja DU za pomoč pri prebarvanju in zamenjavi desk
Svet KS je sprejel
S K L E P: najemnica je priskrbela barvo in DU naj poskrbi izvajalca del

 KK Perla - ponudba za nastop na krajevnem prazniku
Svet KS je sprejel
S K L E P: zaradi zasedenosti plošče s klopmi, nastop ta dan ni mogoč, zato lahko
organizirajo nastop pred pričetkom programa (naj predlagajo termin . . .)

 Odgovor DRSI-JA
Svet KS je sprejel seznanitev z odgovorom DRSI-ja (v arhivu).

 Sestanek s solastnikoma zgradbe na naslovu Cesta IX.korpusa 46
Svet KS je sprejel
S K L E P: da se dobimo na sestanku v mesecu septembru 2022, da se dogovorimo o
zamenjavi obrob in vzdrževanju objekta.
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 Integralni akcijski načrt Nova Gorica
Svet KS je sprejel
S K L E P: predlagamo gos. Aleksandri Torbica, da predstavi akcijski načrt Svetu KS Solkan
in pristojnim komisijam.

 Parkirišče pri Kajak Centru
Svet KS je prejel informacijo o urejanju parkirišča pri Kajak centru.
Sestanek bo organiziral podžupan Rosič s svetom KS.

 Čistilna naprava pri Žogici
Svet KS je sprejel
S K L E P: na naslednjem sestanku se bomo dogovorili, kako bomo nadaljevali z reševanjem
problematike čistilne naprave.

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

Seja je bila zaključena ob 22.15.


