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ZAPISNIK
15. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče,
ki je bila v petek, 27. septembra 2013, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Luče.
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Benjamin Robnik, Karel Ajnik, David Špeh, Peter Ribič
OPRAVIČENO ODSOTNI: Jože Vavdi
OSTALI PRISOTNI: župan Ciril Rosc, direktor občinske uprave Klavdij Strmčnik, zapisnikar Aneta Šiljar
Sejo je vodil Benjamin Robnik, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma pozdravil
vse prisotne, ugotovil da so prisotni 4 člani nadzornega odbora in da je odbor sklepčen.
Predsednik NO je seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom seje:
1.
2.
3.

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje
Izvedba nadzora projekta Preko pet mostov
Razno

Na predlagani dnevni red člani nadzornega odbora niso imeli pripomb in so soglasno (s 4 glasovi ZA)
sprejeli dnevni red 15. redne seje NO.
K 1. točki dnevnega reda
Zapisnik 14. redne seje so člani nadzornega odbora prejeli skupaj z vabilom na sejo. Pripomb na
zapisnik ni bilo in nadzorni odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 14. redne seje, z dne 22. 5. 2013.
K 2. točki dnevnega reda
Predsednik NO je predlagal, da pričnejo z nadzorom projekta Preko pet mostov. Uvodoma je
prisotnim prebral pojasnilo Občine Luče, v zvezi z izvajanjem projekta, ki so ga člani nadzornega
odbora prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Nadzorni odbor je zanimalo, kakšna je trenutna situacija v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja.
Direktor občinske uprave je pojasnil, da je Občina Luče po vložitvi vloge za pridobitev gradbenega
dovoljenja, s strani Upravne enote Mozirje prejela poziv za dopolnitev projektne dokumentacije PGD,
s soglasji lastnikov sosednjih objektov, ki so od rekonstruiranega parkirišča in tržnice oddaljeni manj
kot 8 metrov. Pridobivanje zahtevanih soglasij h gradnji je trajalo nekoliko dlje kot pričakovano, saj so
trije izmed mejašev pogojevali izdajo soglasja z različnimi zahtevami.
Težave so uspešno razrešili in v mesecu septembru projektno dokumentacijo dopolnili z manjkajočimi
soglasji, zato v kratkem pričakujejo tudi izdajo gradbenega dovoljenja.

Župan je povedal, da je Občina Luče pred pričetkom gradnje tržnice vse lastnike sosednjih objektov o
tem tudi obvestila in se z njimi dogovorila glede poteka in izvajanja del. Vsi mejaši so takrat tudi
podali ustno soglasje k rekonstrukciji parkirišča in gradnji tržnice.
Predsednika NO je zanimalo, ali je dejansko stanje po rekonstrukciji objekta in parkirišč kaj bistveno
drugačno glede na staro stanje objekta.
Direktor občinske uprave je pojasnil, da so stanovalci objekta Luče 80 že v preteklosti imeli na
zemljišču pred objektom pokrita parkirišča. Vsako stanovanje je imelo v uporabi tudi drvarnice ob
nekdanjem skladišču Zadruge, ki so bile odstranjene zaradi izgradnje parkirišča. Občina se je s
stanovalci dogovorila, da bo drvarnice namestila na drugo primerno lokacijo. Ker niso uspeli pridobiti
soglasja za gradnjo drvarnic za objektom Luče 80, so drvarnice umestili pod platojem. Novozgrajena
parkirišča in drvarnice so na občinskem zemljišču, zato je občinski svet na 2. izredni seji, 12.
novembra 2012 določil, da se oddajo v najem stanovalcem objekta Luče 80 za 1 EUR na teden za
posamično parkirišče.
Nadzorni odbor je po razpravi presodil, da je pojasnjeno zakaj je prišlo do problemov in zamude pri
pridobivanju gradbenega dovoljenja. Občini Luče so predlagali, da v bodoče vsa potrebna dovoljenja
in soglasja pridobiva pravočasno in se tako izogne podobnim zapletom.
Člani NO so razpravljali tudi o problematiki postavitve avtobusnih postaj v naselju Luče.
Davida Špeha je zanimalo, kako je z dokumentacijo glede izgradnje avtobusnih postaj in ali obstaja
pisna zavrnitev prvotno predlagane lokacije avtobusnih postaj, s strani Direkcije RS za ceste, ki je
botrovala izgradnji avtobusne postaje pred ovinkom na vstopu v Luče s solčavske strani.
Direktor občinske uprave je razložil, da je bil projekt za izvedbo pločnika ob regionalni cesti
pripravljen že v letu 2008. Skladno s takrat veljavno zakonodajo Direkcija RS za ceste ni dovolila
izgradnje para avtobusnih postaj vzporedno, kot je bilo prvotno načrtovano, zato je bilo potrebno
poiskati drugo rešitev. Eden izmed predlogov je bila tudi umestitev avtobusne postaje za smer
Solčava na zemljišču pred Gostilno Kmet, ki pa se je kasneje izkazala za neustrezno, zaradi bližine
uvoza na novozgrajeno parkirišče na prostoru nekdanjega skladišča Zadruge.
Po večkratnih usklajevanjih s predstavniki Direkcije za ceste se je izkazalo, da je edina dopustna
varianta izgradnja postaje pred ovinkom na vstopu v Luče, za katero je bilo nato tudi izdano soglasje.
Novi Zakon o cestah, ki je bil sprejet v letu 2010, je omogočal izjeme glede ureditve avtobusnih postaj
v naseljih. Občina Luče je tako v letu 2012 sprožila postopke za spremembo lokacije in uspešno
pridobila novo soglasje za ureditev avtobusnih postaj na današnji lokaciji.
Predsednik NO je prebral določbe, ki določajo način postavitve avtobusnih postajališč iz Pravilnika o
tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na
glavnih in regionalnih cestah iz leta 2003 ter Pravilnika o avtobusnih postajališčih iz leta 2011.
Pripomnil je, da se določbe obeh pravilnikov bistveno ne razlikujejo in da je potrebno razloge za
izgradnjo obeh avtobusnih postaj utemeljiti z pisno dokumentacijo.
Peter Ribič je pripomnil, da sicer ne vidi nobenega interesa Občine za postavitev avtobusne postaje
pred Lučami, vendar je potrebno zadevo dodatno utemeljiti z dokazili. V primeru, da pisna
dokumentacija o usklajevanju z Direkcijo RS za ceste ne obstaja, naj odgovorni projektant poda pisno
izjavo, v kateri bo obrazložil postopek in razlog za spremembo lokacije avtobusne postaje za smer
Ljubno.

David Špeh je predlagal, da Občina Luče v tej zadevi pripravi vso gradivo in sledeča pojasnila: kdaj je
bil projekt naročen, kdaj so bili izdani projektni pogoji ter zakaj je bila rešitev takšna kot je. Priloži naj
tudi oba izdana soglasja k projektnim rešitvam za izvedbo pločnikov in prestavitev avtobusnih postaj.
Direktor občinske uprave je potrdil, da bo Občina Luče pripravila vso razpoložljivo dokumentacijo v
zvezi z avtobusnimi postajališči. Dodal je, da je bil projekt Preko pet mostov v mesecu juniju 2013
uspešno zaključen in da je Občina že prejela vsa nepovratna sredstva za izvedbo projekta.
Nadzorni odbor je po obširni razpravi soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z izvedbo projekta Preko pet mostov in želi dodatna pojasnila
glede projekta za izvedbo pločnika ob regionalni cesti. Občina Luče naj do prihodnje seje
nadzornega odbora pripravi vso potrebno gradivo in obrazložitve v zvezi z izgradnjo avtobusnih
postajališč v naselju Luče.
K 3. točki dnevnega reda
Pod točko razno so prisotni razpravljali o aktualnem dogajanju v občini.
Seja zaključena ob 19:45.
Zapisala:
Aneta Šiljar

Predsednik Nadzornega odbora
Benjamin Robnik

