MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
Služba mestnega sveta
Številka: 062-02-1/2002
Datum: 15. 9. 2003

POROČILO
o izvršenih sklepih 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila
17. julija 2003
V uradne objave so bili posredovani naslednji dokumenti:
• odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002,
• odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Renče,
• odlok o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena,
• sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1276/1 k.o. Nova Gorica,
• sklep o cenah programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova
Gorica.
Izdani so bili sklepi:
• o zagotovitvi sredstev za dodatni pedagoški kader v prvih razredih devetletke
• o podaji soglasja Javnemu zavodu za šport Nova Gorica za najem kredita za poplačilo
investicij v Športnem parku
• o podaji garancije Javnemu zavodu za šport Nova Gorica za najem kredita za poplačilo
investicij v Športnem parku
• o zadolžitvi načelnice oddelka za družbene dejavnosti, da izbere izvedenca, ki bo
pregledal gradbeno knjigo in končni obračun izvršenih del pri investiciji v Športnem
parku Nova Gorica
• o oprostitvi plačila komunalnega prispevka Mestno občino Nova Gorica v zvezi z
Mostovno
• o oprostitvi plačila komunalnega prispevka KS Gradišče
• o razdelitvi sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva
• o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 v
obdobju 1. 1. – 30. 6. 2003
• o sprejemu poročila komisije za ugotavljanje nepravilnosti pri vodenju investicij v
Športnem parku Nova Gorica z naslednjimi sklepi:
- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ugotavlja na podlagi poročila župana in
komisije, da obstaja utemeljen sum o večjih kršitvah in nepravilnostih pri izvajanju
investicijskih dejavnosti pri Javnem zavodu za šport Nova Gorica;
- Svet zavoda mora pripraviti poročilo o svojem delu in ukrepih v zvezi s prekoračitvijo
investicij;
- Zaradi neukrepanja ob domnevnih nepravilnostih pri vodenju investicij v Športnem
parku se začne postopek za razrešitev predstavnikov mestne občine v svetu zavoda
Javnega zavoda za šport in za imenovanje novih. Do naslednje seje mestnega sveta
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•

mora komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izpeljati postopek za
imenovanje nadomestnih članov v omenjenem svetu zavoda;
- Mestni svet nalaga vsem pristojnim službam in organom, da v zvezi s 1. točko
ukrepajo ob morebitnih odškodninskih odgovornostih;
- Nadzorni odbor in občinsko revizorsko službo se zadolži, da več pozornosti posvetijo
kontroli finančnega poslovanja posrednih proračunskih porabnikov.
o prodaji zemljišča parc. št. 1535/4 k.o. Solkan

Oddelku za družbene dejavnosti je bil v zvezi s 4. točko dnevnega reda – predlog odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka 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.
V zvezi z 8. točko dnevnega reda – predlog sklepa o prenosu ustanoviteljstva PDG Nova
Gorica ter obveznosti in premoženja na RS – je bil oddelku posredovan sklep mestnega sveta,
da se omenjeni sklep umakne iz dnevnega reda.
V zvezi s 5. točko dnevnega reda – predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom-Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica – je bil oddelku posredovan sklep mestnega sveta,
da se o predlogu odloka opravi druga obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe in
mnenja iz razprave. Predlog odloka v drugi obravnavi bo Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica obravnaval šele takrat, ko bodo vse preostale občine zaključile s prvo obravnavo
navedenega odloka.
Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani:
•
-

uradu direktorja občinske uprave:
svetnika Tomaža Šinigoja (v imenu svetniške skupine SDS) – predloga:
do naslednje seje mestnega sveta naj se mestne svetnike seznani s plačami in ostalimi
ugodnostmi direktorjev javnih zavodov, podjetij, javnih skladov in agencij, katerih
ustanovitelj je mestna občina, in
poročila o stanju v teh institucijah naj pripravijo od mestnega sveta imenovani člani
nadzornih odborov v teh institucijah.

•
-

oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe:
svetnika Iva Hvalice – vprašanje, kako občina nadzira pogodbene obveznosti
koncesionarjev v zvezi s kontrolo in vzdrževanjem kurilnih naprav in dimnikov;
svetnika Cvetka Sakside – predlog za ureditev zapornic na železniškem prehodu Saksid.

-

VODJA SLUŽBE MS
Miran Ljucovič
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