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Številka:
Datum: 30. 9. 2022

Z A P I S N I K
44. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v petek, 30. septembra 2022,
ob 19.00 uri v Domu KS Solkan, Trg J. Srebrniča 7.

PRISOTNI: lista prisotnosti je v arhivu.

Sejo je vodil podpredsednik Sveta KS Jaka Rijavec in predlagala naslednji

d n e v n i r e d :
1. Potrditev zapisnika 43. seje Sveta KS Solkan in pregled sklepov

2. Potrditev namer za sklenitev najemnih pravnih poslov
3. ŠRC Karavla

4. Urejanje športne cone »Žogica«
5. Prenos zaključkov sestankov, ki so se jih udeležili člani sveta KS
6. Razno

Ad/1
Potrditev zapisnika 43. seje Sveta KS z dne 7.9.2022 in pregled sklepov

Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 43. seje Sveta KS.

Ad/2
Potrditev namer za sklenitev najemnih pravnih poslov

Svet KS je sprejel
S K L E P: da se objavijo namere za sklenitev najemnih pravnih poslov.

Ad/3
ŠRC Karavla

Svet KS je sprejel
S K L E P: - predlog pogodbe med KS in KK Perlo obravnavamo 11.10.2022
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Ad/4
Urejanje športne cone ’’ Žogica’’

Najemnik teniških igrišč Marko Černe je predstavil videnje razvoja v ŠRC Žogica s
postavitvijo šotora, kjer bi bilo omogočeno igranje tenisa preko celega leta. Priložil je pisni
predlog z njegovim videnjem.
Svet KS je sprejel
S K L E P: da bomo preverili statut, če dovoljuje sklepanje dolgoročne pogodbe.

Ad/5
Prenos zaključkov sestankov, ki so se jih udeležili člani sveta KS

Svet KS je sprejel
S K L E P: poročila s sestankov, kjer so bili udeleženi člani Sveta KS Solkan.

Predstavitev filma o gradnji cestnega solkanskega mosta
Na MONG je bila v veliki dvorani predstavitev kratkega filma o gradnji cestnega solkanskega

mosta, ki povezuje Novo Gorico z Goriškimi brdi. Organizator je podaril predstavniku KS
Solkan KS Solkan zunanji pomnilnik - USB ključ s filmom. KS Solkan ima vsa pooblastila in

pravice, da zunanji pomnilnik - USB ključ uporablja za vse svoje namene neomejeno. USB
ključ bo shranjen v prostorih KS Solkan.

Ad/6
Razno

 COBIT - razširitev ponudbe informacij na ekranu na pokopališču. Svet se strinja, da
pridobimo ponudbo s strani Cobita.

 Pot do Žogice, ki se jo že popravlja in ureja, je Svet KS Solkan potrdil odobrena dodatna
finančna sredstva za dokončanje projekta.

 Potrjujemo nastop GPO na komemoraciji 1.11.2022.

Od zadnje seje je bilo izdanih šest (6) naročilnic; podpisane so bile tri (3) donatorske pogodbe.

Seja je bila zaključena ob 21.00.


