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OBČINA VIPAVA
Občinski svet
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV
TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV
27. REDNA SEJA, dne 21.12.2017
Soglasje ustanovitelja k finančnemu planu za leto 2018 javnega zavoda Zavod za turizem
Trg Vipava
Soglasje je bilo poslano Zavodu za turizem Trg Vipava.
(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o določitvi višine najemnine oddane komunalne infrastrukture v najem
Poslan KSD.
(pripravila: Silvana Vitežnik)

Cene komunalnih storitev
- Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo
- Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda
- Sklep o subvencioniranju cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Poslano KSD.
(pripravila: Silvana Vitežnik)

Seznanitev s predstavitvijo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4
Občinskega prostorskega načrta občine Vipava
Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava, skrajšani postopek
Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 2/2018 z dne, 9.1.2018.
(pripravila: Helena Kobal)

Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma,
mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma,
mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 1/2018.
(pripravila: Majda Sever)

Dopolnitev lokalnega programa za kulturo 2016 - 2019 v občini Vipava
Lokalni program za kulturo 2016 - 2019 v občini Vipava je bil dopolnjen.
(pripravila: Majda Sever)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2018, 2. obravnava
Objavljen v Urad. listu 79/2017, 28. 12. 2017, podatki posredovani Ministrstvu za finance.
(pripravila: Silvana Vitežnik)
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Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava
za leto 2018, 2. obravnava
Posredovan zaposlenim v občinski upravi.
(pripravila: Silvana Vitežnik)

Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet javnega zavoda Lekarna
Ajdovščina
Javnemu zavodu Lekarna Ajdovščina je bil poslan sklep o imenovanju, prav tako tudi obema
imenovanima predstavnikoma.
(pripravila: Helena Kobal)

3. IZREDNA SEJA, dne 22.1.2018
Rebalans št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2018, skrajšani postopek
Rebalans ni bil dan v sprejem.
(pripravila: Silvana Vitežnik)

Sklep o spremembi št. 1 Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim
premoženjem Občine Vipava za leto 2018, skrajšani postopek
Ker odloka o rebalansu št. 1 župan ni dal na glasovanje, se tudi sklepa ni obravnavalo in
sprejemalo.
(pripravila: Silvana Vitežnik)

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV

INFORMACIJA O STANJU TEKOČIH PROJEKTOV
Ureditev krožnega križišča pri gasilskem domu v Vipavi
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 se je zagotovilo z rebalansom. Koliko dodatnih sredstev bo
dejansko potrebno, bomo videli šele po končani izvedbi. 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 je bila 12.12.2016. Rok za izvedbo je 240 dni od sklenitve
pogodbe. Izvedba naj bi bila predvidoma zaključena do konca julija 2017. Ker je prišlo do
zapletov pri izgradnji krožišča ( popravilo klančin za invalide, naprave za vodenje slepih in
slabovidnih, varovalnih ograj ) je prišlo do začasne zaustavitve gradnje. Glede na trenutno
stanje izvajanja (neprimerne razmere za barvanje prehodov za pešce in kolesarje), bo
končanje vseh del opravljen do 15.1.2018.Za podaljšanje je podpisan aneks k pogodbi. Krožno
križišče je fizično in finančno zaključeno, ni pa še bilo tehničnega prevzema.
(pripravil: Jože Papež)

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. Otvoritev muzeja je bila za občinski praznik. V letu
2017 je potrebno postaviti še prešo na notranjem dvorišču Lanthierijevega dvorca. Zaščita
okrog nosilnih stebrov je zaključena. Opravljeno je tudi redno servisno vzdrževanje dveh dvižnih
ploščadi. V pripravi je prostor za postavitev preše, ki bo stala na Lanthierijevem dvorišču
zaščitena s stekleno zaščito.
(pripravil: Jože Papež)
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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 je opravljal Jožef Lemut s.p.. Zaradi izredne
burje in mraza je bilo potrebno podaljšati pogodbeni rok. Projekt je bil zaključen 31. maja 2017.
Otvoritev je bila za občinski praznik. Sredstva Fundacije za šport za leto 2017 in 2018 so bila
že nakazana. Sofinancerski del Fundacije za šport je tako v celoti realiziran. Stadion upravlja in
ureja nogometni klub Vipava.
(pripravil: Jože Papež)

Gradnja kanalizacije na Slapu
Izvajalec SGP Zidgrad d.o.o. je pričel z deli. Tekoča problematika se rešuje sprotno. Izvajalec je
dostavil vzorce materialov, ki jih vgrajuje.
10.5.2017
Gradnja poteka po terminskem planu in v okviru pogodbenih določil. Lastnica parcele št. 457/1
k.o. Slap ga. Vladimira Volk nam je sporočila zahtevo, da se na parceli št. 57/1 k.o. Slap zgradi
del kanala, ki v tej fazi ni bil predviden z utemeljitvijo, da kasneje ne bo dovolila gradnje. Gre za
cca 55 m kanala. Gradnja tega kanala v celotni dolžini je predvidena za kasnejšo fazo, vendar
glede na zahtevo, se bo ta del kanala zgradil sedaj. Navedeno delo predstavlja več dela.
15.6.2017
Po velikih naporih. tako občine, KS Slap in Mitje Volka, je prišlo do dogovora med Telekomom
Slovenije in izvajalcem SGP Zidgrad d.o.o. za sočasno gradnjo TK omrežja in kanalizacije.
13.9.2017
KS Slap je dne 13.7.2017 na podlagi zahteve skupine krajanov vložila pobudo za ponovno
projektiranje dela ceste v strnjenem delu naselja in sicer na višino, ki je bila pred prvo
asfaltacijo ceste - na višino makadama. Pobuda je bila dana, ko je izvajalec že pričel s pripravo
zgornjega ustroja ceste. Župan je pobudo podprl in naročeni so bili novi projekti in po
predstavitvi občanom tudi potrjeni. Zaradi vsega naštetega je prišlo do prekinitve del, ki se je
podaljšala tudi zaradi trgatve. Izvajalec je dal zahtevo za plačilo dodatnih del in podaljšanja roka
gradnje.
8.11.2017
Po usklajevanju je župan podpisal aneks za dodatna dela in podaljšanje roka. Nov rok za
dokončanje del je 21.12.2017. Izvajalec je pričel z nadaljevanjem del 2.11.2017.
6.12.2017
Izvajalec je z današnjim dnem pričel z asfaltacijo.
(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Popravilo občinskih cest 2017
8.11.2017
Tudi v letošnjem letu bodo sredstva pridobljena po 23. člena ZFO-1 porabljena za izboljšavo
cestne infrastrukture. Investicija je potekala v Vrhpolju in Podragi. Izvajalec del je podjetje Zides
d.o.o.. Kljub pravočasnim opozorilom nadzora in investitorja, da izvedba poteka prepočasi,
izvajalec ni povečal intenziteto izvajanja del, je prišel v situacijo, da del ni izvedel v roku. Pri tem
so največje breme nosili prebivalci, ki so več časa imeli slabe razmere v vasi in otežen dostop
do svojih nepremičnin. Zamuda ni vplivala na črpanje sredstev. Zahtevek je bil pravočasno
oddan.
6.12.2017
Izvajalec je zaključil z deli. V postopku je primopredaja del.
(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Vodovod Vrhpolje - Vodohrani
8.11.2017
Najugodnejši ponudnik, ki je bil tudi izbrani in uveden v delo, je bilo podjetje Kolektor CPG
d.o.o., vendar je delo skoraj v celoti dalo v izvedbo podjetju Godina d.o.o.. Trenutno se izvajajo
betonska dela. Rok za končanje del je konec januarja 2018.
6.12.2017
Zaradi dokaj neugodnih vremenskih razmer izvajalec z deli kasni in jih po vsej verjetnosti ne bo
končal v pogodbenem roku.
(pripravil: Božidar Lavrenčič)
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Vodovod Vrhpolje – navezava na Budanje
6.12.2017
V postopku objave javnega naročila izgradnje vodovodne povezave v dolžini cca 800 m, elektro
priključka in vseh elektro del v vodohranu smo prejeli štiri ponudbe. Ponudbe so v pregledu,
podpis pogodbe bo predvidoma še v tem mesecu.
(pripravil: Božidar Lavrenčič)

ŽUPAN
mag. Ivan PRINCES, l.r.
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