Številka:
Datum: 18. 12. 2019

ZAPISNIK
12. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v sredo, 18. decembra 2019,
ob 18. 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
dnevni

red:

1. Pregled sklepov 11. seje Sveta KS z dne 19.11.2019 in potrditev zapisnika
2. Pregled ponudb na objave za podpis pogodb za leto 2020 (čiščenje, vzdrževanje
– hišnik, poslovni sekretar, vzdrževanje pokopališča, najem prostora)
3. Božični koncert
4. Problem neplačila najemnikov
5. Pregled finančnega poročila KS do 30.11.2019
6. Razno
Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red.
Ad/1
Pregled sklepov 11. seje Sveta KS z dne 19. 11. 2019 in potrditev zapisnika
Svet KS je soglasno potrdil zapisnik 11. seje.
Ad/2
Pregled ponudb na objave za podpis pogodb za leto 2020 (čiščenje,
vzdrževanje – hišnik, poslovni sekretar, vzdrževanje pokopališča, najem
prostora)
Svet KS je pregledal prispele prijave na objave, ki so bile objavljene na oglasni deski KS
Solkan.
Prejeli smo:
o za čiščenje – 1 ponudba,
o za hišnika – 2 ponudbi,
o za poslovnega sekretarja – 1 ponudba,
o za vzdrževanje pokopališča – 2 ponudbi,
o za najem prostora na Soški 29 – 2 ponudbi,
in sprejel
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S K L E P: za vse razpisane ponudbe podpišemo pogodbe za obdobje enega leta (od
1.1.2020 do 31.12.2020)
 podaljšamo pogodbo za čiščenje z Mravljica – Dajana Sosič s.p.,
 za hišnika sklenemo pogodbo z Viljem Ninin (Vilma Ninin s.p.),
 za poslovnega sekretarja podaljšamo pogodbo z Vilma Ninin s.p.,
 za vzdrževanje pokopališča podaljšamo pogodbo z Damjanom Winkler s.p.,
 za najem poslovnega prostora sklenemo pogodbo s Tatjano Komel s.p.
Ad/3
Božični koncert
Člani sveta so poiskali ponudnike za izvajanje kulturnega programa.
Svet KS je sprejel
S K L E P: Potrdili smo program na koncertu 26.12.2019 v cerkvi Sv. Štefana v Solkanu.
KS Solkan poskrbi za zakusko za nastopajoče in povabljene.
Ad/4
Problem neplačila najemnikov
Svet KS je sprejel
S K L E P:
Trenutnemu neplačniku bomo izdali zadnji opomin pred prekinitvijo pogodbe in izvršbo.
Ad/5
Pregled finančnega poročila KS do 30.11.2019
Podano je bilo finančno poročilo do 30.11.2019. Glede na izkazano stanje Svet KS je
sprejel :
SKLEP:
 Solkanski časopis izdajamo v obsegu med 16 in 20 stranmi – glede na ponudbo
člankov in ponudbe reklame.
 Z vsemi dosedanjimi dobavitelji materiala podaljšamo pogodbe za obdobje
enega leta.
Ad/5
Razno
 V obdobju 19.11. 2019 do 18.12.2019 je bila izdana 1 naročilnica in ena pogodba.
 Tomaž je predstavil vsebino sestanka o proračunu na MONG z dne 13.12.2019.
Svet KS je sprejel
S K L E P:
 Potrjujemo komisijo za inventuro osnovnih sredstev, ki bo nalogo opravila do
31.1.2020.
 Članici sveta bosta do 24.12.2019 opravili obisk VDC v Solkanu.
 Ne odobri se prošnji gledališke skupine FACE za najem prostora na kotalkališču,
ker ima KK Perla pravno veljavno listino (pogodbo), kar ne omogoča predaje
prostora v najem in ne omogoča varovanja prostora.
 ''Sukenski regut'' – aktivnosti se nadaljujejo, vendar zaradi slabe letine, bodo
aktivnosti načrtovane za leto 2021.
 Čistilno napravo pri Žogici moramo s pomočjo MONG predati v upravljanje ViK
Nova Gorica.
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 Problematiko borovega prelca in krajšanja vej na objektu ŠRC Karavla bo reševal
Branko Belingar. Rok je 20.1.2020.
 Da poiščemo novega cenilca za ugotavljanje vložka DU (društva upokojencev),
ker je dosedanja cenitev zastarala.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal
Tomaž Černe
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