OBČINA LUČE
NADZORNI ODBOR
Luče 106
3334 Luče

Telefon: 03/839-35-50,
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03/839-35-51,

Datum:

E-mail: obcina@luce.si
Internet: www.luce.si

sreda, 27. november 2013

ZAPISNIK
16. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče,
ki je bila v sredo, 27. novembra 2013, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Luče.
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Benjamin Robnik, David Špeh, Peter Ribič
OPRAVIČENO ODSOTNI: Jože Vavdi, Karel Ajnik
OSTALI PRISOTNI: 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 3 člani NO ter da je odbor sklepčen.
Predsednik NO je seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom seje:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje NO
2. Nadaljevanje nadzora projekta Preko 5 mostov (pregled gradiva in obrazložitve občinske uprave
v zvezi z izgradnjo avtobusnih postajališč, zaključek nadzora)
3. Priprava osnutka Poročila o nadzoru
4. Plan nadzorov za leto 2014
5. Razno
Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejeli dnevni red
16. seje NO.
K 1. točki dnevnega reda
Zapisnik zadnje seje so člani NO prejeli skupaj z vabilom. Na zapisnik ni bilo pripomb in NO je soglasno
(s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 15. redne seje, z dne 27. septembra 2013.
K 2. točki dnevnega reda
Predsednik NO je pozval direktorja občinske uprave, da predloži manjkajočo dokumentacijo in poda
dodatne obrazložitve glede izvedbe pločnikov ter izgradnje avtobusnih postaj na zgornji vasi.
Klavdij Strmčnik je v uvodu članom Nadzornega odbora najprej sporočil, da je Občina Luče, 11.
novembra 2013, pridobila gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo pokritega parkirišča in gradnjo
tržnice, ki je bil predmet razprave na prejšnji seji NO. Nato je na kratko povzel vsebino predloženega
gradiva, v zadevi izvedbe pločnikov in avtobusnih postaj. Gradivo je priloga zapisnika.
Pojasnil je, da je Občina Luče v letu 2008 pri podjetju Projektiranje in druge tehnične storitve, Jože
Plaznik, s. p., naročila projektno dokumentacijo za Ureditev parkirišč in pločnika v kraju Luče. Zaradi
lažje izvedbe del ob regionalni cesti in čim manjšega oviranja prometa je bila izgradnja načrtovana v

štirih fazah. Odgovorni projektant Jože Plaznik je s strani Občine dobil pooblastilo za urejanje
dokumentacije in pridobivanje vseh potrebnih soglasij v zvezi z izvedbo projekta.
Prvi problem se je pojavil že pri usklajevanju lokacije avtobusnih postaj, saj po takratni zakonodaji le-ti
nista smeli stati vzporedno. Projektant je pripravil idejni projekt, v katerem je bila predvidena izgradnja
postajališča za smer Solčava pred Zadrugo, za nasprotno smer pa za odcepom na Kumrovo njivo. Po
predstavitvi na Direkciji za ceste je bila predlagana rešitev zavrnjena, o čemer je Jože Plaznik nato
obvestil Občino, ki je sklicala sejo Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor je na 4. seji, 9. septembra 2008, obravnaval osnutek projekta in nanj podal pripombe, med
drugim tudi to, da je treba avtobusno postajo iz smeri Solčava prestaviti na vhod v Luče in podaljšati
pločnik do postajališča, na mestu takrat predvidene postaje pa urediti bočna parkirišča.
Na tej osnovi je bil pripravljen nov predlog lokacije avtobusnih postajališč – pred ovinkom na vstopu v
Luče, na nasprotni strani pa med Barom Moličnik in trgovino Mercator.
V projektu je prvotno bila načrtovana tudi izgradnja bočnih parkirišč ob pokopališču in izvedba pločnika
od križišča za Kumrovo njivo do Matijovca, ki bi potekal po privatnih zemljiščih. Ker je prišlo do zapletov
z lastniki zemljišč, ki so nasprotovali predlagani izvedbi pločnika, je Odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami na naslednji seji, 21. maja 2008, zavzel stališče, da ni smiselno
vztrajati z izvedbo pločnika na levi strani v smeri Solčave in naj se zato pločnik izvede samo na desni
strani, na levi pa se cestišče uredi do parcelne meje.
Glede na pripombe odbora je bil projekt ustrezno dopolnjen in ponovno predstavljen na Direkciji za
ceste, ki je na predlagano rešitev tudi izdala soglasje.
V letu 2008 se je tako izvedla 2. faza projekta, torej izvedba pločnika od križišča za Kumrovo njivo do
konca Luč, ureditev parkirišč na prostoru tedanjega postajališča ter izgradnja nove avtobusne postaje.
V letu 2009 je prišlo do spremembe situacije, saj se je Občina s podjetjem ZKZ Mozirje dogovorila o
možnosti odkupa njihovega skladišča za tehnično trgovino, kjer bi nato lahko uredili javna parkirišča.
Občinski svet Občine Luče se je z aktualnimi spremembami seznanil na 13. redni seji, 26. marca 2009, in
v okviru sprejemanja proračuna predlagan odkup zemljišča tudi potrdil.
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je nato na 8. seji, 10. junija 2009,
ponovno obravnaval projekt izgradnje pločnika glede na nove okoliščine in dogovor z Zgornjesavinjsko
kmetijsko zadrugo o odkupu zemljišča. Odbor je sprejel sklep, da se projekt popravi, in sicer, da se os
ceste prestavi proti pokopališču, kjer se opustijo bočna parkirišča in se pločnik izvede na obeh straneh
ceste.
Po dokončani izgradnji pokritega parkirišča pred Občino je bil v letu 2011 izveden tehnični pregled
objekta, na katerem sta bili prisotni tudi predstavnica Direkcije za ceste ter inšpektorica za promet.
Razprava je tekla tudi okrog problematične lokacije nove avtobusne postaje in ob tej priložnosti je
predstavnica Direkcije za ceste omenila, da je v aprilu pričel veljati nov Zakon o cestah, ki dopušča
možnost, da lahko postajališča v posebnih primerih ležijo tudi vzporedno.
Na podlagi tega je bila, 12. novembra 2011, sklicana 3. seja Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Na podlagi novih dejstev je odbor sprejel sklep, da se pristopi k
pripravi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo pločnika in spremembo lokacije avtobusne postaje.
Občina Luče je speljala vse potrebne postopke in za omenjeno spremembo tudi pridobila soglasje
Direkcije za ceste.
Nadzorni odbor je zanimalo, kolikšen je bil dodaten strošek izvedenih del zaradi spremembe
avtobusnih postajališč.

Direktor občinske uprave je pojasnil, da so dodatni stroški nastali zaradi prestavitve robnikov ter
ponovnega asfaltiranja pločnika in so znašali približno 1.500 €.
Nadzorni odbor je po obširni razpravi soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z dodatno dokumentacijo ter izjavo projektanta glede poteka
projektiranja pločnikov in avtobusnih postaj v Lučah – dokumentacija je priloga zapisnika.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil celoten potek projektiranja usklajen z Odborom za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Prestavitev avtobusnih postaj je potekala skladno z
zakonodajo, projektnimi pogoji in soglasji.
V povezavi z rekonstrukcijo pokritega parkirišča in gradnjo tržnice je nadzorni odbor soglasno (s 3
glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s predloženim gradbenim dovoljenjem za rekonstrukcijo
pokritega parkirišča in gradnjo tržnice št. 351-349/2012-2013-19, ki je bilo izdano 11. novembra
2013.
Po tej točki je direktor občinske uprave zapustil sejo nadzornega odbora.
K 3. točki dnevnega reda
Predsednik NO je predlagal, da za vse tri opravljene nadzore pripravijo skupen Osnutek poročila o
nadzoru, glede na to da je nadzorovana oseba pri vseh treh nadzorih Občina Luče.
Člani NO so se tekom razprave dogovorili o vsebini in bistvenih sestavinah osnutka poročila. Čistopis
osnutka poročila o nadzoru bo pripravila sodelavka občinske uprave in ga posredovala v pregled in
dopolnitev članom NO. Osnutek poročila bodo člani NO potrdili korespondenčno, preko elektronske
pošte. Predlog poročila o nadzoru bodo nadzorovani osebi posredovali v čim krajšem času.
Glede na to, da ima nadzorovana oseba pravico vložiti ugovor v roku petnajst dni od prejema predloga
poročila, lahko končno poročilo sprejmejo še do konca leta.
Nadzorni odbor je soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP: Osnutek poročila o nadzoru se pošlje članom nadzornega odbora v pregled in potrditev preko
elektronske pošte.
K 4. točki dnevnega reda
Predsednik NO je predlagal članom, da do naslednje seje razmislijo o morebitnih predlogih nadzorov za
leto 2014. Po krajši razpravi so se člani NO dogovorili, da podrobneje pregledajo rebalans proračuna, ki
je bil sprejet na zadnji seji občinskega sveta in se o konkretnem planu nadzorov za leto 2014 dogovorijo
na prihodnji seji.
K 5. točki dnevnega reda
Pod točko razno je predsednik NO poročal o dogajanju na zadnji seji občinskega sveta, ki je bila 29.
oktobra 2013.
Seja zaključena ob 19:30.
Zapisala:
Aneta Šiljar

Predsednik Nadzornega odbora
Benjamin Robnik

Priloge:
- pojasnilo Občine Luče v zvezi z izgradnjo avtobusnih postajališč [27. november 2013]
- zapisnik 4. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami [9. april 2008]
- izsek iz zapisnika 5. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami [21. maj 2008]
- izsek iz zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Luče [14. oktober 2008]
- izsek iz zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Luče [26. marec 2009]
- izsek iz zapisnika 8. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami [10. junij 2009]
- zapisnik 3. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami [12. oktober 2011]
- izjava projektanta Jožeta Plaznika v zadevi projektiranja pločnikov in avtobusnih postaj v Lučah [november 2013]
- izsek iz situacije izvedbe pločnikov in avtobusnih postaj [april 2008]
- izsek iz situacije izvedbe pločnikov in avtobusnih postaj [avgust 2008]

