OBČINA VIPAVA
OBČINSKA UPRAVA
Datum : 27.3.2013
OBČINA VIPAVA
Občinski svet
Poročilo o izvajanju sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter
odgovori na vprašanja in pobude svetnikov
1. Pogodba o zakupu in uporabi prostorov in zemljišča obnovljenega rezidenčnega
poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi z Univerzo v Novi Gorici je bila podpisana
dne 15.2.2013, za obdobje 85 let.
2. Dogovor o sobivanju med Občino Vipava in Univerzo je še v pripravi.
3. Za Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava je bila opravljena prva
obravnava in je pripravljen za drugo obravnavo.
4. Na podlagi sprejetega sklepa o letnem programu športa v Občini Vipava za leto 2013
je bil objavljen razpis za sofinanciranje društev s področja športa.
5. Na podlagi sprejetega sklepa o letnem programu kulture v Občini Vipava za leto 2013
je bil objavljen razpis za sofinanciranje društev in drugih kulturnih programov.
6. Sklepi o cenah komunalnih storitev: Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, Sklep o cenah ravnanja z odpadki, Sklep o cenah storitev oskrbe s
pitno vodo in Sklep o subvencioniranju cene čiščenja odpadnih voda za
gospodinjstva so bili objavljeni v Uradne listu in se uporabljajo pri zaračunavanju
komunalnih storitev od 1.3.2013 dalje.
7. Sklep o potrditvi dokumenta Investicijski program (IP) za projekt »Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1« se uporablja v nadaljnjih
postopkih.
8. Za sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 3097/1 k.o. Podnanos je bila
izdana odločba ter podan predlog za vpis v zemljiško knjigo.
9. Sklep o odkupu parc. št. 2020/1 k.o. Podnanos je bil realiziran.
10. Dopis za ureditev podvoza pod Zemonom (poplavljanje in zastajanje vode), ter
ureditev podvoza pri tankovskih garažah je bil poslan na Dars. Odgovora še nismo
prejeli.
11. Dopis za reševanje telefonije na Slapu in v Podragi je bil poslana na Telekom
Slovenije. Odgovora še nismo prejeli.
12. Za potrjeno prometno ureditev Glavnega trga v Vipavi poteka postopek izbire
izvajalca za prometno ureditev trga.
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13. Postopek javnega razpisa za ureditev javne razsvetljave še ni zaključen. Državna
revizijska komisija si je podaljšala rok za odločitev.

Pripravili:
Jože Papež
Silvana Vitežnik
Majda Sever
Božidar Lavrenčič

ŽUPAN
mag. Ivan PRINCES, l.r.
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