MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
Služba mestnega sveta
Številka: 062-02-1/2002
Datum: 12. 3. 2004
POROČILO
o izvršenih sklepih 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19.
februarja 2004

V Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti:
• Odlok o spremembi območja naselja Grgarske Ravne in o imenovanju novega naselja
Dragovica,
• Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica,
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2249/17 k.o. Renče.
Izdani so bili sklepi:
• o zamenjavi zemljišča parc. št. 664/4 in 664/5 za zemljišče parc. št. 2249/17 k.o. Renče
• o odkupu solastniškega deleža zemljišča parc. št. 1910 in 1911 k.o. Nova Gorica
• o nakupu zemljišč parc. št. 408, 409, 410, 411, 412/1 in 412/2 k.o. Nova Gorica
• o prodaji zemljišča parc. št. 1327/38 k.o. Nova Gorica
• o nakupu zemljišča parc. št. 1227 k.o. Kromberk
• o zamenjavi zemljišč del parc. št. 1183, 1196/3 in 3609/18 k.o. Vrtojba za ustrezen
solastniški delež na bodočem objektu, v kolikor se župan mestne občine in G.I.Z. Sontius
kot predstavnik konzorcija do naslednje seje mestnega sveta ne dogovorita o primerni
lokaciji na območju Nove Gorice
• o prodaji lastniškega deleža MONG v podjetju MIP
• k 6. točki: župana in občinsko upravo se zadolži, da so sprejema občinskega lokacijskega
načrta ob železniški postaji v Novi Gorici s Slovenskimi železnicami dogovorijo ustrezno
rešitev problema sedanjih najemnikov prostorov na Prvomajski ulici v Novi Gorici in
ostale elemente partnerstva pri izvedbi celotnega projekta.
O razreševanju problematike najemnikov prostorov na Prvomajski ulici bo Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica redno informiran
• k 7. točki: skladno z 10. členom pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v
MONG bo župan imenoval komisijo za izbiro programov športa, ki bo že v letu 2004
sodelovala pri dodeljevanju sredstev na podlagi sprejetega pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa
• o imenovanju odbora za prireditve ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo.
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Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani:
•

županu mestne občine:
- svetnika Rudolfa Šimaca – pobudo v zvezi z izgradnjo večnamenskega centra za
pomoč starejšim na območju Upravne enote Nova Gorica in da naj se na eni izmed
prihodnjih sej obravnava poročilo, kako se na območju mestne občine uresničuje
razvojni program varstva starejših oseb na področju socialnega varstva v Sloveniji do
leta 2005;
več vprašanj v zvezi s čezmejnim sodelovanjem.

•

kabinetu župana:
- svetnika Mihe Mačusa – pobudo, da se grb Občine Šempeter-Vrtojba odstrani iz
odštevalne table, ki visi na stavbi mestne občine.

•

oddelku za družbene dejavnosti:
- svetnika Rudolfa Šimaca – pobudo v zvezi z izgradnjo večnamenskega centra za
pomoč starejšim na območju Upravne enote Nova Gorica in da naj se na eni izmed
prihodnjih sej obravnava poročilo, kako se na območju mestne občine uresničuje
razvojni program varstva starejših oseb na področju socialnega varstva v Sloveniji do
leta 2005;
- svetnika Marka Fileja – vprašanje, kako je prišlo do razkoraka med sredstvi,
predvidenimi v načrtu razvojnih programov za izgradnjo telovadnice z dejanskimi
sredstvi, ki jih bo država namenila za omenjeno investicijo in so bila objavljena v
Poročevalcu DZ;
- svetnika Mihe Mačusa – več pobud in vprašanj v zvezi z Goriško knjižnico Franceta
Bevka Nova Gorica.

•

oddelku za splošne zadeve:
- svetnice Tanje Pipan – predlog, da se izdela poslovnik za delovanje delovnih teles
mestnega sveta.

•

uradu direktorja občinske uprave:
- svetnika Mihe Mačusa – pobudo, da se sejnina, ki so jo prejeli člani komisije za
razvoj kmetijstva v januarju, vrne v proračun Mestne občine Nova Gorica.

•

oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe:
- svetnice Tanje Pipan – predlog za izdelavo kriterijev za postavitev objektov, ki
služijo umirjanju prometa in preprečevanju nastajanja hrupa na cestiščih;
- svetnika Valterja Vodopivca – več vprašanj v zvezi s sanacijo asfaltnih površin zaradi
znižanih izkopov, do katerih je prišlo po opravljeni plinifikaciji Rožne Doline.

•

oddelku za gospodarstvo:
- svetnice Tanje Pipan – predlog, da se na internetni strani mestne občine pod
gospodarstvo doda internetne povezave do internet strani vseh gospodarskih subjektov
na območju mestne občine.
VODJA SLUŽBE MS
Miran Ljucovič
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