MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
Služba mestnega sveta
Številka: 062-02-1/2002
Datum: 7. 1. 2004

POROČILO
o izvršenih sklepih 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 16.
decembra 2003

V Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti:
• Stanovanjski program Mestne občine Nova Gorica,
• Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Nova Gorica,
• Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine
Nova Gorica,
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št.39/2 k.o. Rožna Dolina,
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2243/8 k.o. Renče,
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3537/18 k.o. Mravljevi.
Izdani so bili sklepi:
• o razveljavitvi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, št. 350-17/2002 z dne
27. 11.2003, da se pri pripravi zazidalnega načrta (občinski lokacijski načrt) ob železniški
postaji v Novi Gorici meja urejevalnega območja premakne 70 m južneje zaradi
razreševanja problematike najemnikov poslovnih prostorov, ki so v lasti Slovenskih
železnic na Prvomajski ulici,
• o imenovanju vršilke dolžnosti direktorice Kulturnega doma Nova Gorica,
• o sprejemu koledarja dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto
2004 in januar 2005,
• v zvezi s Stanovanjskim programom MONG:
naredi naj se vse potrebno, da bo Mestna občina Nova Gorica uveljavljala predkupno
pravico z namenom pridobitve čim večje površine stavbnih zemljišč na območju
ureditvenega načrta ob železniški postaji v Novi Gorici, za potrebe Stanovanjskega sklada
Mestne občine Nova Gorica;
aktivnosti Stanovanjskega sklada naj se usmerijo tudi v prenovo starih naselbinskih
jeder;
Stanovanjski sklad naj prevzame aktivno vlogo pri pripravi prostorske dokumentacije za
potrebe stanovanjske gradnje,
• o nakupu zemljišč parc. št. 2670 in 2671/1 k.o. Grgar,
• o zamenjavi zemljišča parc. št. 3537/18 za zemljišče parc. št. 2871/2 k.o. Mravljevi,
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o nakupu zemljišča parc. št. 489/242 k.o. Stara Gora,
o prodaji zemljišča parc. št. 2243/8 k.o. Renče,
o odstopu zemljišč parc. št. 420/252, 378/4 za zemljišče parc. št. 379/6 k.o. Kromberk in o
poravnavi revaloriziranega neplačanega zneska komunalnega prispevka,
o odkupu zemljišča parc.št.378/1 k.o. Kromberk,
o podaji soglasja za prodajo kapitalskega deleža Mestne občine Nova Gorica v podjetju
MIP.

Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe je bil v zvezi z obravnavo 11. točke
dnevnega reda – predlog odloka o komunalnih taksah – posredovan sklep mestnega sveta, da
se o predlogu odloka opravi druga obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe in
mnenja iz razprave.
Oddelku za finance je bil v zvezi z obravnavo 6. točke dnevnega reda – predlog odloka o
proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004 – posredovan sklep mestnega sveta, da se
o predlogu odloka opravi druga obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe in
mnenja iz razprave.
Oddelku za družbene dejavnosti je bil v zvezi z obravnavo 9. točke dnevnega reda – predlog
pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica –
posredovan sklep mestnega sveta, da se o predlogu pravilnika opravi druga obravnava in se pri
tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani:
•

županu mestne občine
svetnika Marka Fileja – predlog, da se Mestna občina Nova Gorica dogovori s
Telekomom, da v najkrajšem možnem času omogoči priklop ADSL priključka na
celotnem področju občine.

•

oddelku za gospodarstvo:
svetnika Antona Kosmačina – pobudo, da se pripravijo poročila o poslovanju turističnih
društev ter njihov promet z nepremičninami in zemljišči.

•

oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe:
svetnika Antona Kosmačina – pobudo za preverbo preoblikovanja Stanovanjske
zadruge Gorica v Urbano d.o.o.;
svetnika Andreja Miške – pobudo o postavitvi vsaj zaščitne ograje na nevarnih odsekih
ceste št. 608/1067 na relaciji Solkan-Ravnica in ceste 607/5723 na relaciji GrgarČepovan.

•

oddelku za splošne zadeve:
svetnika Marka Fileja – predlog za pripravo analize zaposlenih v občinski upravi ter
vseh javnih zavodih v lasti MONG, upoštevaje starost in izobrazbo.
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Statutarno-pravni komisiji:
svetnika Viljema De Bree – pobudo za obvezne razlage 57., 64. in 2. odstavka 67. člena
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.

VODJA SLUŽBE MS
Miran Ljucovič
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