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SVET OB INE VIPAVA

INFORMACIJA O GRADNJI KROŽIŠ A V VIPAVI

Med Ob ino Vipava in Ministrstvom za promet in zveze je 28.11.2000 prišlo do
dogovora, ki je dolo al, da se uredi prometni režim glavne ceste G-1-12 skozi
Vipavo. Dolo al je, da se preplasti cestiš e ter uredi križiš e v Vipavi.
Glede na to, da so študije, ki jih je delala Direkcija republike Slovenije za ceste
glede ureditve križiš a ugotovila, da je najprimernejša ureditev krožiš a, je
projektna naloga, ki jo je pripravila DRSC to tudi predvidela.
Na podlagi projektne naloge je DRSC razpisala zbiranje ponudb za ureditev
ceste in krožiš a skozi Vipavo.
Projekte izdeluje Projektni Biro Lunar d.o.o. iz Kranja.
Po zadnjih informacijah, ki smo jih pridobili so projekti v zaklju ni fazi in v
nekaj tednih naj bi jih projektant izro il DRSC-ju. Nosilec projekta s strani
DRSC-ja je g. Božo Kordin. Sredstva za izvedbo so zagotovljena v prora unu
RS za leto 2008 in 2009.

Pripravil:
Jože Papež

Župan
mag. Ivan Princes, l.r.

DOGOVOR
med obdino Vipava in Ministrstvom za promet in zveze

Na podfagisestanka,ki je bil v ObdiniVrpava dne 24.7.2O0O,
med predstavniki
obcineVipava,Ministrstvaza prometin zveze, DirekcijeRepublikeSlovenijeza
ceste,DruZbeza avtocestev RepublikiSloveniji,d.d. in poslancemaDr2avnega
zbora RepublikeSlovenije,g. Hvalicoin g. TomaZidem,
v ztteziz izgradnjohitre
ceste skozi vipavskoobdino,sklenetaObdinaVipava in Ministrstvoza prometin
zvezenaslednjidogovor:
1. Kri2i5de
ob zakljudkuodsekahitrecesteLog-Vipava
prifaimi se dokoncav cetoti,
je
piedvideno
kot
in ne samo kot zadasniianoz.Za izvedbote tega je trebaiti
takojv dodatenrazpiszaizvedboprojektain gradbenihdel. Taizvedborazpisaje
zadollenaDruZbaza avtocestev RepubtikiSloveniji.
2. Uredise prometnireZimglavneceste G1-12skoziVipavo.Preplastise cesti5de
od farme do Zemona.Uredi se kri2iScav Vipavi in ostale potrebnezadeve.
ProjektepripraviDirekcijaRepublikeSlovenijeza ceste.Kontaktnaosebaje g.
Papler.
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