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Številka:
Datum: 7. 9. 2022

Z A P I S N I K
43. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v sredo, 7. septembra 2022,
ob 19.00 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 42. seje Sveta KS z dne 18.8.2022 in pregled sklepov
2. Problematika čiščenja pri ŠRC Žogica
3. Urejanje nadstreška pri teniških igriščih
4. Urejanje in vzdrževanje igrišča za odbojko na mivki
5. Problematika vodovoda pri Oddihu
6. Problematika parkiranja na Ul.B.Kalina (ob OŠ Solkan)
7. Predlogi termina sestanka s Komunalo
8. Razno

Ad/1
Potrditev zapisnika 42. seje Sveta KS z dne 18.8.2022 in pregled sklepov

Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 42. seje Sveta KS.

Ad/2
Problematika čiščenja pri ŠRC Žogica

Svet KS je sprejel
S K L E P: pridobi se ponudba za čiščenje/sanacije odtoka.
- Čiščenje je bilo opravljeno brezplačno (Žogica že tako plačuje pri vodi prispevke za čiščenje
kanalizacije).
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Ad/3
Urejanje nadstreška pri teniških igriščih

Svet KS je sprejel
S K L E P: da najemnik postavi nadstrešek na njegove stroške, v skladu z zgradbo ob kateri bo
postavljen.

Ad/4
Urejanje in vzdrževanje igrišča za odbojko na mivki

Svet KS je sprejel
S K L E P:da do konca mandata dobimo rešitev, ki bo v korist KS. Objavimo novo namero za
oddajo igrišč v ŠRC Žogica.

Ad/5
Problematika vodovoda pri Oddihu

Krajan je obvestil Svet KS Solkan o njegovem dopisu MONG-u, kjer je opisal problematiko
vodovoda na območju Skalniške ceste 5,5a,5b,8 in 10.

Svet KS je sprejel
S K L E P:, da se strinjamo z dopisom krajana, ki je opisal problematiko vodovoda na območju
gostišča Oddih in apeliramo na MONG, da v najkrajšem možnem času reši to problematiko.

Ad/6
Problematika parkiranja na Ul.B.Kalina (ob OŠ Solkan)

Krajni se pritožujejo nad zaparkiranostjo ulice Borisa Kalina v času pouka.

Svet KS je sprejel
S K L E P:da pošljemo dopis ravnatelju šole, da apelira na zaposlene, da naj parkirajo osebne
avtomobile na za to urejenih parkariščih. V kolikor se stanje ne bo uredilo, bo redarstvo
obveščeno in bo moralo ukrepati.
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Ad/7
Predlogi termina sestanka s Komunalo

Svet KS je sprejel
S K L E P: da se sestanemo v drugi polovici septembra v prostorih KS.

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

Seja je bila zaključena ob 21.00.


