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POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV
TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV
1. REDNA (konstitutivna) SEJA, dne 13.12.2018
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana
Imenovanim članom (članicam) je bil po pošti poslan sklep o imenovanju v komisijo.
(pripravila: Helena Kobal)

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
Izvoljenim občinskim svetnikom je bil po pošti poslan sklep o potrditvi mandata.
(pripravila: Helena Kobal)

Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Županu je bil posredovan sklep o ugotovitvi izvolitve župana.
(pripravila: Helena Kobal)

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Imenovanim članom (članicam) je bil po pošti poslan sklep o imenovanju v komisijo.
(pripravila: Helena Kobal)

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
Sanacija jaška fekalne kanalizacije v strugi potoka v Podnanosu.
Na izvajalca Gineks d.o.o. je bila poslana urgenca za sanacijo pokrova jaška. Sanacija jaška je
urejena.
(pripravil: Jože Papež)

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
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križišče je fizično in finančno zaključeno, ni pa še bilo tehničnega prevzema. Prevzem je bil
8.3.2018 in je potekal brez bistvenih zadržkov. Od ministrstva za infrastrukturo smo 24.4.2018
prejeli dovoljenje za izročitev krožnega križišča v začasno omejeno uporabo in sicer do
30.6.2018. V tem času mora investitor odpraviti pomanjkljivosti, ki so bile opažene pri
prevzemu. Vse pomanjkljivosti so bile odpravljene, tako, da je krožišče predano v uporabo.
(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. Postavljena je bila preša na Lanthierijevem dvorišču. V pripravi so postopki za QR
kodo, ki bo omogočala ogled vsebin muzeja preko pametnih telefonov. Naprava za branje QR
kode je nameščena v muzeju, ni pa še naložena vsa vsebina in sama QR koda.
(pripravil: Jože Papež)

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. Pripravlja se dokumentacija za ureditev priključitve na elektriko in
s tem razsvetljavo stadiona. Glede na dodatno opažene pomanjkljivosti pri izvedbi, je bil
izvajalec pozvan k odpravi napak oz. pomanjkljivosti. Glede na dodatno opažene pomanjkljivosti
pri izvedbi, je bil izvajalec pozvan k odpravi napak oz. pomanjkljivosti. Izvajalec je opravil ogled
in odpravil pomanjkljivosti.
(pripravil: Jože Papež)

Asfaltiranje ceste Dobrava - Veliki most
Na javnem razpisu je bil kot najugodnejši ponudnik izbran Asfalti Ptuj d.o.o za ceno 57344,59€.
Nadzor nad izvajanjem del bo opravljal Jožef Lemut. Pričetek del je 17.9.2018. Zadeva še ni
prevzeta, ker je treba odpraviti določene pomanjkljivosti (bankine, odvodnjavanje, ureditev
okolice). Potrebno je bilo opraviti dodatna dela (odvodnjavanje, ureditev brežin, zatravitev).
(pripravil: Jože Papež)

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.
3.4.2018
Podpisan je aneks za podaljšanje roka.
23.5.2018
Gradnja poteka v skladu z novim terminskim planom.
22.6.2018
Izvajalec ne bo uspel zgraditi objekta v pogodbenem roku in je podal vlogo za podaljšanje roka.
12.9.2018
Izvajalec je podal izjavo o zaključku del. Bil je opravljen kvalitativni pregled. Izvajalec odpravlja
pomanjkljivosti.
4.1.2019 Izvedena je bila parcelacija parcel, kjer so zgrajeni objekti. Pridobiva se uporabno
dovoljenje.
(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.
3.4.2018
Izvajalec je bil uveden v delo in pričel je z gradnjo. Izvedenih je cca 30% del.
23.5.2018
Podpisan je aneks za podaljšanje roka. Gradnja poteka v skladu z novim terminskim planom.
22.6.2018
Izvajalec ne bo uspel zgraditi objekta v pogodbenem roku in je podal vlogo za podaljšanje roka.
12.9.2018
Izvajalec je podal izjavo o zaključku del. Bil je opravljen kvalitativni pregled. Izvajalec odpravlja
pomanjkljivosti.
4.1.2019 Pridobiva se uporabno dovoljenje.
(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Popravilo občinskih cest 2018
3.4.2018
Tudi v letošnjem letu bodo sredstva pridobljena po 23. člena ZFO-1 porabljena za izboljšavo
cestne infrastrukture. Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca. Komisija pregleduje in ocenjuje
ponudbe.
23.5.2018
Podpisana je pogodba z izvajalcem Komus d.o.o. Postojna.
22.6.2018
Izvajalec je bil uveden v delo. Gradnja se izvaja.
12.9.2018
Gradnja poteka v skladu z terminskim planom.
4.1.2019
Sredstva v višini 169.163,00 eur, ki pripadajo občini po 23. člena ZFO-1 so bila uspešno
pridobljena. Zaradi dodatno naročenih del se dela niso še v celoti zaključila.
(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Gradnja kanalizacije na Slapu 2. faza
3.4.2018
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za nadaljevanje gradnje kanalizacije na Slapu. Kljub
pridobljenemu gradbenemu dovoljenju predvidena gradnja kanalizacije v celotnem obsegu ne
bo možna, ker se ni uspelo pridobit vseh potrebnih služnosti.
Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca. Do roka so bile oddane štiri ponudbe. Komisija za
izbiro izvajalca je v fazi pregleda ponudb.
Prejete so bile štiri ponudbe. Komisija je pregledala ponudbe in ugotovila, da je najugodnejši
ponudnik Pondus d.o.o. Objavljena je odločitev o oddaji del.
22.6.2018
Župan občine Vipava in direktor podjetja Pondus d.o.o. sta podpisala pogodbo o gradnji.
12.9.2018
Izvajalec je bil uveden v delo. Gradnja se izvaja.
4.1.2019
Gradnja poteka v skladu z terminskim planom. Trenutno izvajalec ne zamuja z izvedbo del.
(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo kompresorske postaje na industrijski čistilni
napravi v Vipavi.
4.1.2019
Izdelani so projekti za izvedbo del.
(pripravil: Božidar Lavrenčič)

ŽUPAN
Goran KODELJA, l.r.
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