KRAJEVNA SKUPNOST
SOLKAN
Številka: 900-1/10
Datum: 24. 1. 2012
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15. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v torek, 13. decembra 2011, ob 17.30 v
domu KS Solkan
Dnevni red:
1. Pregled sklepov 14. seje Sveta KS z dne 21. 10. 2011
2. Razprava in sklepanje o prodaji poslovnega prostora v pritličju objekta na C. IX. Korpusa
46 v Solkanu
3. Razprava in sklepanje o podaljšanju najemne pogodbe z Gostinstvom Saša Golob s.p. –
gostinski lokal Žogica v športni coni
4. Imenovanje inventurne komisije
5. Razprava in sklepanje o uskladitvi najemnih pogodb z inflacijo za poslovne prostore
6. Vprašanja in predlogi
7. Razno

Ad/1
Vsi sklepi 14. seje Sveta KS Solkan so bili realizirani. Soglasno je bil sprejet
1.SKLEP: Potrdi se zapisnik 14. seje Sveta KS Solkan.
Ad/2
V zvezi s prodajo poslovnega prostora v pritličju objekta IX. Korpus 46 v Solkanu je bil
soglasno sprejet
2. SKLEP: Izvede se javna dražba za prodajo poslovnega prostora v pritličju objekta
na C. IX. Korpusa 46 v Solkanu, po izklicni ceni 42.200 eur, ki jo je določil
sodni cenilec.
Ad/3
Z Gostinstvom Saša Golob s.p. imamo sklenjeno najemno pogodbo. Na celotnem kompleksu
je KS pridobila od SENG stavbno pravico do konca leta 2041 z možnostjo podaljšanja. Ker
moramo narediti poračun vlaganj, je bil soglasno sprejet
3. SKLEP: Podaljša se najemna pogodba z Gostinstvom Saša Golob s.p. za objekt Žogica
do 30. 6. 2012.
Ad/4
Soglasno je bil sprejet
4. SKLEP : - Imenuje se inventurna komisija za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja,
terjatev in obveznosti ter sredstev in virov sredstev, v sestavu:

Doroteja Golob – predsednica
Majda Šturm – član
Franko Korečič – član
- Popis mora biti opravljen do 31. 1. 2012, popis terjatev in obveznosti ter
sredstev in virov sredstev pa do 21. 2. 2012.
Ad/5
Soglasno je bil sprejet
5. SKLEP : Vsem najemnikom, s katerimi ima KS sklenjene najemne pogodbe se poviša
najemnina za poslovne prostore za 2,7 %, kar predstavlja stopnjo inflacije v letu
2011.
Le najemna pogodba z najemnikom Zvezo SABS ostane nespremenjena.
Ad/6 in Ad/7
Pod točko predlogi in vprašanja so bili soglasno sprejeti:
6. SKLEP: Podpira se aktivnost krajanov Žabjega kraja, pri vili Bartolomei, da se po
opravljenih delih za Goriški muzej, vzpostavi stanje kot je bilo dogovorjeno
na zboru krajanov.
7. SKLEP: Opravi se prerazporeditev proračunskih postavk po predlogu.
8. SKLEP: Do konca letošnjega leta in ob Kulturnem prazniku se izvede aktivnosti po
programu.
9. SKLEP: Člani Sveta so se seznanili z idejno zasnovo projekta Solkanski športni park.
10. SKLEP: Člani Sveta so se seznanili z analizo prašnih delcev v okolici Livarne, ki jo
je opravil ZZZV Nova Gorica. Splošna ugotovitev je, da se stanje izboljšuje,
analiza se objavi v Solkanskem časopisu.
11. SKLEP: Člani sveta so predlagali, da se MONG predlaga sprejetje odloka o urejanju
hiš, ki so v zelo slabem stanju in ogrožajo prebivalce.
12. SKLEP: Članom Sveta je bila predstavljena nova spletna stran Solkana.

PREDSEDNIK SVETA KS
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