Številka:
Datum: 27. 2. 2020

ZAPISNIK
14. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 27. februarja 2020,
ob 18.00 uri v Domu KS Solkan, Trg J. Srebrniča 7
PRISOTNI: Opravičeno odsotnosti : Matej Torkar,
lista prisotnosti je v arhivu.
Sejo je vodila predsednica Sveta KS Jana Herega in predlagala naslednji
dnevni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

red:

Pregled sklepov 13. seje Sveta KS z dne 23.1.2020 in potrditev zapisnika
Investicije v leto 2020
Oddaja teniških igrišč
Nujne investicije v športni coni
Potrditev ponudbe za cenitev
Imenovanje delovne skupine za sodelovanje z MONG pri projektu ''Cvetoče ulice''
Zapuščena vozila v Solkanu
Ureditev problematike v okviru kompleksa ''Karavla''
Razno

Svet KS je soglasno potrdil predlagan dnevni red.
Ad/1
Pregled sklepov 13. seje Sveta KS z dne 23. 11. 2020 in potrditev zapisnika
Svet KS je potrdil, z določenimi dopolnili, zapisnik 13. seje Sveta KS.
Ad/2
Investicije v letu 2020
Svet KS je sprejel
S K L E P:
a) Čakamo ponudbo Mateja Batagelja s.p. ''Oglaševanje MB EKSTREM '' za dokončno
sanacijo strehe na Kotalkališču.
b) Hišnik ima nalogo, da poišče najboljšo ponudbo za en komplet vrat s podboji za
sanacijo v objektu Karavla.
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Ad/3
Oddaja teniških igrišč
Prejeli smo eno neveljavno vlogo za najem igrišč. Ponudniku se pisno odgovori, da vloga
ni popolna.
Svet KS je sprejel
S K L E P: da se namera za najem še enkrat ponovi in javno objavi.
Ad/4
Nujne investicije v športni coni
V športni coni pri Žogici so bila opravljena nujna vzdrževalna dela.
Ad/5
Potrditev ponudbe za cenitev:
- Ocena dejanske vrednosti objekta na sedanji parceli 2676/1 KO Solkan
- Ocena vlaganj in amortizacije
- Ocena najemnine za določen del objekta na tej parceli
Pridobili smo ponudbo za cenitev podjetja KF Finance d.o.o. iz Ljubljane, ki ga je
predlagala MONG.
Svet KS je sprejel
S K L E P: potrjujemo prejeto ponudbo za izvedbo. Cenitev bo opravljena v roku dvajsetih
delovnih dni po podpisu pogodbe.
Ad/6
Imenovanje delovne skupine za sodelovanje z MONG pri projektu ''Cvetoče
ulice''.
Svet KS je sprejel
S K L E P: - predlagali smo dve skupini za sodelovanje pri projektu ''Cvetoče ulice'' in
''Razvoj športa, turizma in kulturna dediščine v Solkanu''. Imena bodo posredovana na
MONG.
Ad/7
Zapuščena vozila v Solkanu
Svet KS je sprejel obrazložitev MONG, da bodo problematiko zapuščenih vozil
obravnavali na eni od nadaljnjih sej mestnega sveta.
Ad/8
Ureditev problematike v okviru kompleksa ''Karavla''.
Svet KS je bil seznanjen o nepravilnostih pri delovanju pravnega subjekta.
S K L E P: o nepravilnostih bo Svet obvestil MONG in zaprosil za nadaljnje reševanje
problematike. O vlogi samostojnega podjetnika, glede izjave lastnika objekta na podlagi
tretjega odstavka 74. člena ZGD – 1, trenutno ne moremo dati soglasja.
Ad/9
Razno
a) Izdane naročilnice in podpisane pogodbe
V zadnjem obdobju ni bila izdana nobena naročilnica. .
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b) Sejnine za člane sveta KS
S K L E P: potrjujemo izplačilu sejnin za leto 2020 (članica ni dobila izplačila sejnine
za mesec januar 2020).
c) Poslovno poročilo
Svet KS je obravnaval in sprejel poslovno poročilo za leto 2019.
d) Popis terjatev in obveznosti do virov sredstev
Komisija je popisala terjatve in obveznosti in ni predlagala nobenih odpisov.
Neplačnikom se pošlje opomine.
e) Pritožbe občanov
Svet KS je pritožbe obravnaval in bo sprejel vse ukrepe za odpravo vseh pritožb.
f) Obdarovanje ob dnevu žena
Zaradi trenutne zdravstvene situacije (korona virus) glede javnega zdravja, bomo
obdarovankam poslali samo čestitke.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisal
Tomaž Černe
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PREDSEDNICA SVETA KS
Jana Herega
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