MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
Služba mestnega sveta
Številka: 062-02-1/2002
Datum: 10. 11. 2003

POROČILO
o izvršenih sklepih korespondenčne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki
je bila 14. oktobra 2003, 10. redne seje, ki je bila 28. oktobra 2003 in 2. izredne seje, ki je
bila 10. novembra 2003

V Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti:
•
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 7/1 k.o. Rožna Dolina
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 820/1 k.o. Rožna Dolina
•
•
Program priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva - podaljšek
Izdani so bili sklepi:
• o podaji pozitivnega mnenja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica k prijavi
projekta »Gradnja vodovoda Voglarji« na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz
programa SAPARD,
• o podaji pozitivnega mnenja v postopku imenovanja ravnatelja OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče,
• o razrešitvi predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda OŠ Solkan,
• o imenovanju nadomestnih predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda OŠ
Solkan,
• o podpori Mestne občine Nova Gorica v prizadevanjih, da bi prireditev, ki se bo odvijala
30. 4. 2004 na železniški postaji v Novi Gorici, postala vsedržavna prireditev ob vstopu
Slovenije v Evropsko unijo,
• o odkupu zemljišč za potrebe izgradnje obvoznice Renče,
• o dopolnitvi letnega programa prodaje premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu
2003,
• o sprejemu poročila in dodatnih sklepov v zvezi s projektom Otroški parlament,
• o sprejemu poročila in dodatnih sklepov v zvezi s projektom Otrokom prijazno Unicefovo
mesto,
• o potrditvi investicijskega programa Kajakaški center Solkan,
• o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo Kajakaškega centra,
• o razširitvi članstva v komisiji za razvoj kmetijstva z dodatnim zunanjim članom,
• o potrditvi Razvojnega programa celostnega razvoja podeželja in obnove vasi za naselja
Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje ter Osek,
• o nakupu zemljišč parc. št. 355/16 in 355/17 k.o. Bukovica,
• o zavrnitvi izdaje soglasja KS Solkan za prodajo zemljišča del parc. št. 2676 k.o. Solkan,
• o dodelitvi subvencij v kmetijstvu za leto 2003,
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o prodaji zemljišča parc. št. 7/1 k.o. Rožna Dolina,
o zamenjavi zemljišča parc. št. 820/1 in parc. št. 272 k.o. Rožna Dolina,
o nakupu zemljišča parc. št. 355/2 in parc. št. 355/18 k.o. Bukovica,
o nakupu zemljišča parc. št. 587/2 k.o. Rožna Dolina,
o nakupu zemljišča parc. št. 82/44 k.o. Stara Gora,
o prodaji zemljišča parc. št.162/5, 163/15 in 413/62 k.o. Rožna Dolina,
o zamenjavi zemljišča parc. št. 43/8 k.o. Rožna Dolina,
o podaji soglasja KS Solkan za prodajo poslovnih prostorov v Solkanu, IX. Korpusa 46,
o nakupu tolikšnega deleža zemljišč parc. št. 1910 in 1991 k.o. Nova Gorica, kolikor je
potrebno za izgradnjo kolesarske steze,
do naslednje seje Mestnega sveta MONG naj se pripravi seznam neplačnikov nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč in se ga tudi finančno ovrednoti,
o potrditvi strategije gospodarskega razvoja Mestne občine Nova Gorica.

Oddelku za gospodarstvo je bil v zvezi z obravnavo 15. točke dnevnega reda – poročilo o
gospodarskem stanju MOLNG – posredovan sklep mestnega sveta, da se omenjeno poročilo
sprejme v vednost, na naslednji seji mestnega sveta pa se opravi temeljita razprava na to temo,
in sicer tako, da se obravnava skupaj strategija gospodarskega razvoja MONG in poročilo o
gospodarskem stanju MONG.
Oddelku za finance je bil v zvezi z obravnavo 2. točke dnevnega reda (izredne seje) –
predlog sklepa o sprejemu načrta razvojnih programov MONG za obdobje 2004-2007 –
posredovan sklep mestnega sveta, da se o predlogu sklepa opravi druga obravnava in se pri
tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.
Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani:
•

oddelku za gospodarstvo:
svetnice Dejane Baša – vprašanje, kaj so do sedaj opravile in kako pomagajo pristojne
občinske službe v zvezi z razreševanjem problematike najemnikov poslovnih prostorov na
območju železniške postaje, saj se jim bo najemna pogodba kmalu prekinila.

•

oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe:
svetnika Gregorja Veličkova – pobuda, da naj za naslednjo sejo mestnega sveta direktor
Stanovanjskega sklada pripravi poročilo o poteku investicije pri izgradnji stanovanjskih
blokov – stari dijaški domovi;
svetnice Tanje Pipan – pobudo, da Stanovanjski sklad MONG pripravi analizo oz.
raziskavo stanovanjskega primanjkljaja v občini, upoštevajoč podatke zadnjega popisa
prebivalstva in ostale podatke, ki vplivajo na potrebe po stanovanjih;
predlog, da naj se na območju mestne občine zagotovi zadostno število gradbenih parcel,
namenjenih stanovanjski gradnji;
svetnika Mirana Lovriča – vprašanji: v skladu s kakšnimi kriteriji se pripravlja vrstni
red in vrednost investicij za posodabljanje cestnega omrežja in prometne ureditve, in
zakaj do današnjega dne ni bil izdelan elaborat vodenja prometa do pomembnejših
objektov skladno z zakonom o javnih cestah;
svetnika Cvetka Sakside – pobudo za odkup potrebnih zemljišč za otroško igrišče in
ureditev kontejnerskega mesta;
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svetnika Anton Kosmačina (v imenu svetniške skupine SDS) – pobudo za dokončanje
spominskega parka, posvečenega pesniku Simonu Gregorčiču in slikarju Josipu Tomincu
na Gradišču;
svetnika Valterja Vodopivca – vprašanje, ali in če kdaj, bodo pristojne službe opozorile
izvajalce oz. investitorje, da so dolžni sanirati posledice izgradnje plinovodnega omrežja.
•

oddelku za družbene dejavnosti:
svetnika Antona Kosmačina (v imenu svetniške skupine SDS) – pobudo, da se
financiranje VVO in VVE odvija po enakem sistemu kot se financirajo osnovne šole s
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport;
svetnice Tanje Pipan in svetnika Tomaža Horvata – pobudo za preselitev
metadonskega centra;
svetnice Tanje Pipan – vprašanja v zvezi z Mladinskim centrom Nova Gorica;
svetnika mag. Davorina Mozetiča – pobudo v zvezi z ureditvijo otroškega igrišča na
Cankarjevi ulici v Novi Gorici.

VODJA SLUŽBE MS
Miran Ljucovič
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