MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
Služba mestnega sveta
Številka: 062-02-1/2002
Datum: 15. 10. 2003

POROČILO
o izvršenih sklepih 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila
2. oktobra 2003
V Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti:
• odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003,
• program priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Meblo-vzhod,
• program priprava za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Damber III,
• odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Nova Gorica,
• odlok o ukinitvi javnega dobra parc. št. 845/8 k.o. Nova Gorica.
Izdani so bili sklepi:
• pri 5. točki: pristojne službe občinske uprave so dolžne vse postopke v zvezi z gradnjo
športne dvorane voditi tako, da se lahko z deli prične ob koncu šolskega leta 2003/2004;
do naslednje seje mestnega sveta je potrebno za obravnavo na seji pripraviti izčrpno
poročilo o poteku del na solkanski obvoznici ter predstaviti jasne plane in zagotovila o
nadaljevanju in zaključku del,
• o podaji pozitivnega mnenja v postopku imenovanja ravnatelja Vrtca Nova Gorica,
• o imenovanju nadomestnih predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet Javnega
zavoda za šport Nova Gorica,
• o razrešitvi predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svetu Javnega zavoda za šport
Nova Gorica,
• v zvezi z nadaljnjim razvojem visokega šolstva na Goriškem,
• o odložitvi odločanja o predlogu sklepa o nakupu zemljišč, ki so v lasti SGP Gorica,
• o podaji pobude Državnemu zboru RS za sprejem zakona o zagotavljanju pravic
delavcem, ki se jim zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo zmanjšujejo pravice iz
delovnega razmerja,
• o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo šolskega objekta in telovadnice v
Prvačini,
• o sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta Osnovna šola in telovadnica
Prvačina,
• o sprejemu poročila o izvajanju varstva starejših oseb v Mestni občini Nova Gorica,
• o oddaji v brezplačno uporabo za dobo petih let nezasedeno polovico objekta vrtec
Ciciban Slovenskemu združenju za duševno zdravje,
• o nakupu zemljišča parc. št. 178/1 k.o. Nova Gorica,
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•

o potrditvi strokovnega stališča oddelka za okolje in prostor do pripomb in predlogov k
osnutku lokacijskega načrta za dostopno cesto na centralno odlagališče odpadkov, podanih
na javnih obravnavah ter v času javne razgrnitve

Oddelku za družbene dejavnosti je bil v zvezi z obravnavo 12. točke dnevnega reda –
predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo 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.
Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe je bil v zvezi z obravnavo 4.A
točke dnevnega reda – predlog sklepa o nakupu zemljišč v k.o. Nova Gorica, ki so v lasti SGP
Gorica – posredovan sklep mestnega sveta, da se odločanje o omenjenem predlogu sklepa
odloži.
Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani:
•

oddelku za okolje in prostor:
svetnika Andreja Miške – predlog, da se prične s postopkom za ureditev mestnega parka
med Ul. Gradnikove brigade, sodiščem in Jelinčičevo ulico;

•

oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe:
svetnika Andreja Miške:
- predlog, da se pripravi odlok o urejanju mesta, ki bo predpisal potrebna
vzdrževalna dela tudi na javnih površinah v zasebni lasti in bo opredelil način
participacije lastnikov teh zemljišč;
- predlog, da se pripravi odlok o obdavčitvi nepozidanih stavbnih zemljišč;
- predlog o označitvi kolesarskih stez v Mestni občini Nova Gorica;
svetnice Tanje Pipan:
– predlog, da se nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča poveča;
– predloge v zvezi rešitvijo problema stanovanjske stiske mladih in mladih družin;
svetnika Miloša Loziča – vprašanje, kdo je v letu 2003 skrbel za vzdrževanje
spominskega parka na Trnovem in drugih spominskih obeležij ter koliko sredstev od
planiranih v proračunski postavki 13,19 je bilo porabljenih za ta namen, kateri spomeniki
so bili vzdrževani in kdo je bil izvajalec vzdrževanja;

•

uradu direktorja občinske uprave:
svetnika Tomaža Šinigoja (v imenu svetniške skupine SDS) – predlog, da se začne
postopek sprejemanja meril za določitev plač direktorjem javnih zavodov, podjetij,
skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina;

•

oddelku za gospodarstvo:
svetnika Andreja Klanjščka in mag. Davorina Mozetiča (v imenu svetniške skupine
NSi) – več vprašanj v zvezi s Tehnološkim parkom;

•

oddelku za družbene dejavnosti:
svetnika Mihe Mačusa – pobudo, da oddelek za družbene dejavnosti do naslednje seje
poda podroben plan aktivnosti omenjenega oddelka;
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svetnika Mirana Müllnerja – več pobud v zvezi z visokošolsko dejavnostjo na Goriškem
in da se po predhodno realiziranih točkah skliče izredna seja mestnega sveta na temo
ustanovitev visokošolskega središča v Novi Gorici;
•

županu mestne občine:
svetnika Mirana Müllnerja – več pobud v zvezi z visokošolsko dejavnostjo na Goriškem
in da se po predhodno realiziranih točkah skliče izredna seja mestnega sveta na temo
ustanovitev visokošolskega središča v Novi Gorici.

VODJA SLUŽBE MS
Miran Ljucovič
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