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Datum: 12.1.2015
ZAPISNIK
1. SEJE KRAJEVNEGA ODBORA LETUŠ, ki je bila v petek, 9. januarja 2015, ob 17.30 v
sejni sobi Kulturnega doma Letuš.
Prisotni člani odbora: Marjan Zdolšek, Štefan Obal, Darko Žerdoner, Urban Jager, Robert
Dimec, Peter Šmon, Denis Anclin, Danilo Arčan, Amalija Klančnik, Franjo Volk, Janez Arlič,
Eva Mogel in Jože Pirečnik
Ostali prisotni: župan Branimir Strojanšek, direktor OU Milan Šoštarič, podžupanja Danica
Tajnšek, Renata Marolt, Jasmina Roter Jager in Josip Ivanovič.
Odsotni: /
AD 1) Župan je uvodoma pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je na seji prisotnih 13 članov
Krajevnega odbora Letuš, kar pomeni, da se seja lahko nadaljuje.
V nadaljevanju je prisotne seznanil s svojim pogledom na sodelovanje občine in Krajevnega
odbora Letuš. Povedal je, da bo podžupanja Danica Tajnšek tista, ki bo posebej zadolžena
za prenos informacij med KO in županom oziroma občinsko upravo.
AD 2) Župan je prisotne pozval k predlogom za predsednika krajevnega odbora. Povedal je
še, da je funkcija predsednika KO volonterska in je zato še bolj cenjena.
Marjan Zdolšek je vprašal ali obstaja kakšen poslovnik za delo krajevnih odborov?
Župan je odgovoril, da posebnega poslovnika ni in da se smiselno uporabljajo določila
poslovnika občinskega sveta.
Darko Žerdoner je postavil vprašanje glede števila članov krajevnega odbora. Potrjenih je
bilo 15 članov, po odstopu dveh jih je 13. Ali to lahko predstavlja kakšen problem.
Župan je odgovoril, da je to še vedno v okviru minimalnega števila sedmih in maksimalnega
števila petnajstih članov, zato ni nobenega zadržka, da KO ne bi mogel normalno delovati.
Ker predloga za predsednika ni bilo, je glede na pretekle izkušnje in sodelovanje v
občinskem svetu in delovnih telesih, za predsednika predlagal Danila Arčana.
Franjo Volk je za predsednika predlagal Štefana Obala, ki se je kandidaturi odpovedal.
Ker drugega predloga ni bilo je župan je predlog dal na glasovanje predlog, da se za
predsednika ko imenuje Danila Arčana.
Danilo Arčan je povedal, da sam ne bo glasoval.
SKLEP: ZA Danila Arčana je glasovalo 5 članov krajevnega odbora, PROTI pa 7 članov
krajevnega odbora. Predsednik KO ni bil izvoljen.
AD 3) Ker predsednik KO ni bil izvoljen, je sejo še naprej vodil župan in predstavil proračun
za leto 2015. Povedal je, da ima občina zelo veliko zakonskih obveznosti in kar nekaj
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investicij v teku. Žal nas v letošnjem letu čaka poplačilo nekaj odškodnin kot posledica
zapletov s prostorskim aktom. Predlog proračuna je bil že obravnavan na sejah delovnih
teles, na katerih so bile opravljene zelo konstruktivne razprave.
Sledila je razprava.
Urban Jager je vprašal kako je s hidroelektrarno v Kulturnem domu Letuš?
Župan je pojasnil, da je bil objavljen javni poziv za oddajo prostora, ki je v naravi strojnica, v
najem po izhodiščni ceni 4 EUR za m2. Prijavljena sta dva kandiata. Podjetje Vodosil iz
Laškega in Uroš Černevšek iz Letuša. Če bodo pogoji ustrezni, se bo z enim od kandidatov
sklenila najemna pogodba. Predvideva se, da bi se v občinski proračun stekal tudi določen
odstotek od prodaje električne energije. V primeru morebitnega prihodka, bo ves denar
porabljen izključno za obnovo doma.
Štefan Obal je povprašal o statiki objekta, Franjo Volk pa o morebitnih posegih v dom.
Župan je odgovoril, da statika ni sporna, v dom pa se tudi ne bo posegalo.
V nadaljevanju je Darko Žerdoner navedel aktivnosti, ki se krajanom zdijo nujne. Nujna je
prenova električnih inštalacij v domu in ureditev sanitarij. Nujna se jim zdi tudi ureditev
prehoda za pešce pri Agipu, ker je trenutno tisti del Letuša brez urejenega prehoda čez
cesto. Malo manj nujno pa vendar zelo zaželeno pa je, da bi se v tem mandatnem obdobju
uredile sanitarije in manjša kuhinja pri obnovljeni žagi ter tlakovalo dvorišče pred Kulturnim
domom Letuš. Izpostavil je tudi javno razsvetljavo na cesti proti Zgornjim Gorčam, ki je bila
odstranjena, nihče pa ne ve zakaj. Podobno se je zgodilo tudi z lučjo v pruhu. Še posebej pa
ga je zanimalo, kako je z izgradnjo kanalizacije v Letušu.
Župan je odgovoril, da se bo dom poskušalo urejati v povezavi z najemom strojnice. Za žago
se tudi ve, da še nima potrebnih spremljajočih prostorov. Ve se, da so nujni, ne da se pa
obljubiti, da bodo sanitarije in kuhinja urejena v kratkem.
Milan Šoštarič je podal pojasnilo glede prehoda za pešce. Povedal je, da je projekt v fazi
izdelave. Glede javne razsvetljave je pojasnil, da so bile luči postavljene na črno. Ob
polaganju električnih vodov v zemljo, so bile odstranjene tudi te luči. Na zahtevo občine so
bila postavljena stojna mesta. S tem v zvezi je potrebno preveriti, ali je v tem delu naselja
prižigališče. V kolikor je, potem se lahko javna razsvetljava izgradi na lokacijsko informacijo.
V kolikor prižigališča ni, je potrebno izdelati celoten projekt, kar bi še dodatno podražilo
investicijo. Javno razsvetljavo bo potrebno izgraditi na novo. Izgrajena bo, ko bodo
zagotovljena sredstva. Tudi razlog za odstranitev luči v pruhu je enak. Tudi tu bo potrebno
preveriti kako je s prižigališčem.
Glede kanalizacije je Milan Šoštarič povedal, da je vrstni red izgradnje odvisen od
aglomeracij oziroma števila populacijskih enot. V prvi fazi mora biti izgrajena kanalizacija v
naseljih Parižlje, Braslovče in Rakovlje, sledijo naselja Grajska vas, Gomilsko in Kamenče v
drugi fazi v tretji fazi pa ostala naselja. Letuška kanalizacija se deli na levi in desni breg.
Kanalizacija za desni breg je pripravljena do faze vložitve vloge za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Pri kanalizaciji za levi breg ta trenutek manjka še nekaj služnostnih pogodb.
Franjo Volk je vprašal, ali je možno dobiti podatek katere pogodbe še manjkajo in zakaj se
kanalizacija ne veže v Šmartno kot je bilo prvotno predvideno?
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Župan je odgovoril, da sta obe opciji odprti. Izbrana bo najugodnejša varianta.
Jože Pirečnik je vprašal ali se ob izgradnji kanalizacije predvideva tudi obnova
infrastrukture?
Milan Šoštarič je odgovoril, da se ob izgradnji kanalizacije obnovi vodovod in zgradi javna
razsvetljava. Glede manjkajočih služnostnih pogodb je povedal, da je do problema prišlo, ker
je v času priprave projekta prišlo do nekaterih sprememb v lastništvu.
Eva Mogel je vprašala, kako je s kanalizacijo v Podgorju.
Milan Šoštarič je odgovoril, da je Podgorje poseben problem, ker leži na vodovarstvenem
območju. Rešitev kanalizacije je za vsako naselje prikazano v operativnem programu
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Operativni program je objavljen na spletni
strani občine. Vsak, ki ima kakšno vprašanje, ga lahko dobi tudi na občini. V proračunu za
leto 2015 imamo zagotovljeno tudi nekaj sredstev za sofinanciranje MČN. Višina
sofinanciranja ta trenutek še ni določena, bo pa nekje v višini povprečnega komunalnega
prispevka.
Renata Marolt je še dodala, da bodo v prihajajočih mesecih izvedene delavnice na več
lokacijah, na katerih bodo občani lahko dobili vse potrebne informacije v zvezi z reševanjem
odvajanja odpadnih voda na njihovem območju.
Darko Žerdoner predlaga, da bi se uredila makadamska cesta v Letušu – levi breg. Asfalta
zagotovo še nekaj časa ne bo. Bilo bi pa dobro, da bi se uredil vsaj makadam.
Urban Jager je vprašal, kaj od predlogov, ki so jih podali letuški svetniki na seji občinskega
sveta, je bilo upoštevano v proračunu?
Župan je odgovoril, da je proračun še v fazi javne obravnave. Vsi predlogi bodo proučeni.
Amalija Klančnik je omenila problematiko s cesto proti rezervoarju. Odkar je bil očiščen kanal
ob cesti, se cesta pogreza in postaja nevarna.
Ob koncu je Štefan Obal izpostavil še problematiko Mizarstva Vidmar, ki ima novega
lastnika, njeno poslovanje pa je vprašljivo z vidika vseh potrebnih dovoljenj. Boji se, da
zbiralnica starega železa obratuje brez dovoljenj. Sporna je tudi lakirnica.
Danilo Arčan je povedal, da je delovanje žage po inšpekcijskem pregledu začasno
ustavljeno.
Župan se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19. uri.
Zapisala:
Renata Marolt

ŽUPAN
Branimir Strojanšek

