MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
Služba mestnega sveta
Številka: 062-02-1/2002
Datum: 3. 12. 2003

POROČILO
o izvršenih sklepih nadaljevanja 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova
Gorica, ki je bila 27. novembra 2003 in 11. redne seje, ki je bila 27. novembra 2003
V Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti:
• Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003,
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 1276/3 k.o. Nova Gorica.
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2246/21 k.o. Renče,
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2246/22 k.o. Renče,
• Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra zemljišča parc. št. 492/2 k.o. Renče,
• Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra zemljišča parc. št. 494/4 k.o. Renče.
Izdani so bili sklepi:
• o sprejemu sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe Mestne storitve, družba za
urejanje mesta, d.o.o. Nova Gorica,
• o neimenovanju direktorja Kulturnega doma Nova Gorica,
• o imenovanju dodatnega zunanjega člana komisije za razvoj kmetijstva s strani
Kmetijsko-gozdarske zbornice – Zavod Gorica, svetovalna služba,
• o sprejemu izhodišč za visokošolsko središče v Novi Gorici,
• o sprejemu informacije o projektih, ocenjenih kot strateški razvojni projekti občine,
• o sprejemu vizije družbe HIT d.o.o. z naslovom Goriška turistična destinacija,
• v zvezi s pripravo Razvojnega programa podeželja,
• o nakupu zemljišča del parc. št. 1384/3 k.o. Nova Gorica;
dodatni sklep: do naslednje seje mestnega sveta je potrebno pripraviti pregled zemljišč v
lasti SGP Gorica in pripraviti strategijo odkupov teh zemljišč,
• o prodaji zemljišča parc. št. 1276/3 k.o. Nova Gorica,
• o zamenjavi zemljišča parc. št. 494/4 za parc. št. 2246/21 in o zamenjavi zemljišča parc.
št. 492/2 za parc. št. 2246/22 vse k.o. Renče,
• o nakupu zemljišč delov parc. št. 741/3, 741/4 in 741/10 k.o. Banjšice,
• o oprostitvi plačila komunalnega prispevka Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova
Gorica,
• o izdaji soglasja KS Solkan k prodaji zemljišča del parc. št. 2676 k.o. Solkan,
• o odkupu poslovnega prostora v lasti Zavarovalnice Triglav v objektu na MMP Vrtojba,
• pri pripravi zazidalnega načrta (občinski lokacijski načrt) ob železniški postaji v Novi
Gorici se meja urejevalnega območja premakne 70 m južneje zaradi razreševanja
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problematike najemnikov poslovnih prostorov, ki so v lasti Slovenskih železnic na
Prvomajski ulici.
Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe je bil v zvezi z obravnavo 8. točke
dnevnega reda – predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica – posredovan sklep mestnega
sveta, da se o predlogu odloka 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 Mirana Müllnerja – predlog za preimenovanje Goriške knjižnice Franceta
Bevka Nova Gorica v Univerzitetno goriško knjižnico Franceta Bevka.

•

oddelku za gospodarstvo:
svetnika Marka Fileja (v imenu svetniške skupine SMS) – vprašanje, kje se pojavljajo
operativni problemi oz. kdaj bo Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške začel
delovati skladno z zakonom o javnih skladih kot Javni sklad malega gospodarstva
Goriške.

•

oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe:
svetnika Iva Hvalice – vprašanje, kako poteka načrtovana izgradnja vodovoda v Ravnici,
pri čemer ga še posebej zanima vodovodni priključek za hišo Ravnica št. 1.

VODJA SLUŽBE MS
Miran Ljucovič
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