OBČINA VIPAVA
OBČINSKA UPRAVA
Datum: 10.11.2008

Svet občine Vipava

Poročilo o izvajanju sklepov 17. redne seje ter odgovori na
vprašanja in pobude
Izvajanje sklepov 17. redne seje:
1. Strategija nadaljnjega razvoja dejavnosti ravnanja z odpadki za obdobje 20082015 – Sklep je bil poslan na KSD. d.o.o. Ajdovščina.
2. Odlok o spremembi odlok o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave občine Vipava je bil objavljen v Ur.l.št. 90 dne 22.9.2008.
3. Izgradnja komunalne infrastrukture za območje objekta Center starejših
občanov v Vipavi in ostalih površin - sklep je bil poslan na DRSC v Novo
Gorico.
4. Na podlagi sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra je bila izdana odločba o
ukinitvi statusa javnega dobra; zemljiškoknjižni predlog je bil na zemljiško
knjigo posredovan 15.10.2008.
5. Na seji imenovani novi član komisije za spremljanje gradnje HC g. Herman
Lozej je bil z imenovanjem seznanjen in je že sodeloval na sestanku komisije.
Pobude in vprašanja svetnikov:
1. Informacija o poteku projekta Gradiška tura – kamp – je priloženo v gradivu
te točke.
2. Informacija o obisku inšpekcije za sistem javnih uslužbencev – je priložena
gradivu te točke.

3. Pobude, ki so se nanašale na urejanje vodotokov so bile predstavljene na
sestanku s predstavniki Hidrotehnika in MOP-a iz Nove Gorice.
Zaradi pomanjkanja denarja bodo reševali le zadeve, ki so nujne. V letu 2009
naj bi namenili sredstva za saniranje struge Močilnika v Porečah.
4. Pobuda, da se pošlje poziv javnim ustanovam, da uporabljajo parkirišče na
Frnaži je bil poslan na javne ustanove v Vipavi.
5. Glede postavitve prometnih znakov na križišču za Poreče in Orehovico je
imel g. Lemut razgovor z g. Roso.
6. Za izvedbo projekta komunalnega opremljanja con V1, V2 in V3 v Vipavi je
bil sprejet investicijski program.
Na podlagi investicijskega programa je ministrstvo za lokalno samoupravo in
regionalno politiko odobrilo evropska sredstva za cone v višini do 812.000€. Na
podlagi istega investicijskega programa so bile z investitorji v conah V1, V2 in
V3 podpisane pogodbe o udeležbi pri sofinanciranju komunalne opreme v V1,
V2 in V3.
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