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POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV
20. REDNA SEJA, dne 22.12.2016
Soglasje ustanovitelja k Statutu javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava
Soglasje je bilo sprejeto in poslano javnemu zavodu Zavod za turizem Trg Vipava.
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vipava, 2. obravnava
Odlok je bil sprejet in je bil poslan v objavo v Uradni list RS.
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2017, 2. obravnava
Odlok je bil sprejet in je bil poslan v objavo v Uradni list RS.
Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava
za leto 2017, 2. obravnava
Sklep je bil sprejet in je sestavni del Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2017.
Sklep o letnem načrtu prodaje finančnega premoženja Občine Vipava za leto 2017
Sklep je bil sprejet in je sestavni del Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2017.
Sklep o posameznem načrtu prodaje finančnega premoženja Občine Vipava za leto 2017
Sklep je bil sprejet in je sestavni del Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2017.
Informacija o sofinanciranju skupnih aktivnosti promocije turistične destinacije Vipavska
dolina
Občinski svet se je z informacijo seznanil.
ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
Urejanje Slapenskega potoka
Odgovora Ministrstva za okolje in prostor ter Agencije RS za okolje še nismo prejeli.
Ureditev stavbe objekta bivšega gostinskega objekta Adria v središču Vipave.
Dopis z vprašanjem, kaj lastniki predvidevajo z navedeno stavbo z navedbo, da objekt grdo
propada in zato kvari izgled centra Vipave ter da v prid razvoja turizma, moramo poskrbeti tudi
za ustrezen videz objektov, je bil poslan enemu izmed solastnikov. Želeli smo pisni odgovor, ki
pa ga nismo še prejeli.
INFORMACIJA O STANJU TEKOČIH PROJEKTOV
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Varovanje porečja reke Vipave
Čistilna naprava je zgrajena, zaključeno je tudi poskusno obratovanje. Izvajalec mora odpraviti
še nekaj pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji. Zaključilo se je obdobje za reklamacije.
Pred iztekom je bil opravljen pregled. Izvajalec je bil pozvan k odpravi novo ugotovljenih napak.
Odprava reklamacij je v teku, izvajalec zamuja.
2.2.2017 Izvajalec napak ni odpravil v roku, zato smo mu dali nov zadnji rok. Po tem roku bo
unovčena bančna garancija in bomo odpravo napak naročili drugemu izvajalcu.
Nova čistilna naprava je pridobila uporabno dovoljenje in obratuje v skladu s projektnimi
zahtevami, vendar še ne s polno obremenitvijo, ker ni dovolj priključenih. Upravljanje čistilne
naprave izvaja Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina.
Gradnja kanalizacije je končana. V juniju je bil izveden tehnični pregled objekta. Dela so
zaključena in pridobljena so uporabna dovoljenja za vse odseke. Izvajalec mora odpraviti še
nekaj pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji.
Zaključilo se je obdobje za reklamacije. Pred iztekom je bil opravljen pregled. Izvajalec je bil
pozvan k odpravi novo ugotovljenih napak. Odprava reklamacij je v teku, izvajalec zamuja.
2.2.2017 Izvajalec napak ni odpravil v roku, zato smo mu dali nov zadnji rok. Po tem roku bomo
odpravo napak naročili drugemu izvajalcu. Kot finančno garancijo bomo dobili izvršnico.
Ureditev krožnega križišča pri gasilskem domu v Vipavi
Izdelava novelacije projekta PZI za krožišče v Vipavi na R2-444, odsek 1473 Vipava –
Ajdovščina, je naročen. Izvedlo se bo stalno krožno križišče, ne pa montažno. Sredstva so
zagotovljena v državnem proračunu in proračunu Občine Vipava, ki bo sofinancirala izvedbo.
Sporazum o sofinanciranju je že podpisan. V sporazumu so glede na projekt predvidena višja
sredstva kot jih imamo v proračunu. Manjkajoča sredstva bo potrebno zagotoviti z rebalansom,
oziroma v proračunu za naslednje leto. Koliko dodatnih sredstev bo dejansko potrebno, bomo
videli šele po javnem razpisu, ki ga bo izvedla Direkcija RS za infrastrukturo. Sporazum o
sofinanciranju je bil priložen gradivu za 14. sejo občinskega sveta. Projekti so pripravljeni.
Izbrani izvajalec je CPG d.d. Nova Gorica. Uvedba v delo bo predvidoma 12.12.2016. Rok za
izvedbo je 240 dni od sklenitve pogodbe. Fizična izvedba se je že pričela.
Muzej vinarstva v dvorcu Lanthieri
Dela so se začela izvajati konec novembra 2016. Dostavljene so bile muzejske vitrine. Priprave
muzeja s strani Goriškega muzeja so v teku.
Preplastitev atletske steze s tartanom na vojaškem stadionu v Vipavi
Izbrani izvajalec je Fit šport d.o.o., Linhartova cesta 33, Mengeš. Pogodba z izbranim
izvajalcem je bila podpisana 25.11.2016. Nadzor bo opravljal Jožef Lemut s.p.. Zaradi izredne
burje in mraza bo verjetno potrebno nekoliko podaljšati rok izvedbe.
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