KRAJEVNI ODBOR LETUŠ
Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Letuš, 16. 10 .2016
ZAPISNIK
10. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov Letuš, dne
10. 10. 2016, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: MOGEL Eva, KLANČNIK Amalija, VOLK Franjo, ZDOLŠEK
Marjan, ŽERDONER Darko, OBAL Štefan, ARČAN Danilo,
ŠMON Peter, JAGER Urban, ARLIČ Jani, PIREČNIK Jože,
DIMEC Robert
Odsoten brez obrazložitve:: ANCLIN Denis
Ostali prisotni: podžupanja občine Braslovče TAJNŠEK Danica
Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. VOLK Franjo
Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 9. redne seje KO Letuš, s pojasnili predstavnikov Občine
Braslovče v zvezi z zastavljenimi vprašanji
3. Aktualna problematika
Ad. 1.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in so ga navzoči soglasno potrdili.
Ad. 2.
Uvodoma je ga. podžupanja komentirala zapisano v zapisniku 9. redne seje KO Letuš. Glede
kanalizacije v Slatinah, je zanjo potrebno izdelati detajlni izračun in se odločiti bodisi za povezavo
na kanalizacijo Letuš ali pa za samostojno ČN. Povedala je tudi, da so bili na Gomilskem v zvezi s
problematiko kanalizacije navzoči projektanti. G. Žerdoner je menil, da mora biti do Hrašana
izpeljan pločnik in vzporedno z njim, tudi kanalizacija. Ga. podžupanja je povedala, da bo prišlo do
dogovora, ko bo zadeva aktualna.
V nadaljevanju je povedala, da poteka postopek odkupa zemljišč za prehod za pešce blizu
bencinskega servisa. Vrednost izvedbe znaša cca 28.000€, saj je predvidena celovita ureditev. Ob
tem je g. Arčan pripomnil, da Direkcija za ceste zahteva pločnik na obeh straneh ceste, kar pa
mora biti zajeto v občinskem proračunu.
Ga. podžupanja je komentirala tudi problematiko ureditve struge Savinje. Navzoči so ponovno
opozarjali na rast prodnatega »otoka«, ki je že tako velik, če ne že večji, kot ob poplavah v letu
2012. Ga. Mogelovo in g. Pirečnika je zanimalo, kaj je storila Občina v zvezi s to problematiko. G.
Zdolšek je spomnil, da je pred slabim letom, po večkratni urgenci prišel odgovor ga. Zupančičeve
iz ARSO, kjer je bilo poudarjeno, da je velika naloga za ureditev, na ukrepanju županov. Z
odgovorom so bili takrat seznanjeni tudi odborniki. G. Pirečnik je poudaril, da mora biti izdelan
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program prioritetnih nalog in njegovi odgovorni izvajalci. Omenjen čep pred izlitjem Pake v Savinjo
predstavlja veliko poplavno nevarnost ne le za prebivalce obeh bregov Savinje, v Gmajni, temveč
tudi za krajane malih Braslovč, Pariželj in dalje. G. Obal je spomnil, da je bila odgovornim takoj po
poplavi poslana peticija, vendar je odgovor vedno v pomanjkanju finančnih sredstev. G. Žerdoner
je predlagal ustanovitev Civilne iniciative za ureditev protipoplavne varnosti na območju od Mozirja,
do Malih Braslovč. Mnenje navzočih je bilo, da je zavzemanje za ureditev naloga župana in ne
samo Civilne iniciative. G. Zdolšek je menil, da morajo biti v Iniciativo vključeni strokovnjaki iz
obravnavanega področja in ljudje, ki imajo s pristojnimi inštitucijami že vpeljane medsebojne
poslovne odnose. Seveda pa mora biti Iniciativa odprta za udeležbo vseh zainteresiranih krajanov
ogroženih območij. G. Volk je poudaril, da moramo biti seznanjeni z ukrepi Občine v zvezi s
protipoplavno problematiko.
Po temeljiti razpravi smo sprejeli
16. s k l e p:
Do naslednje seje KO Letuš morajo strokovne službe občine Braslovče pripraviti pisno
poročilo o zastavljenih ukrepih za ureditev problematike ureditve struge Savinje nad
izlivom Pake vanjo s poudarkom na tem, kaj je bilo storjenega v zadnjem obdobju in ali so
bile o tem pisno obveščene pristojne inštitucije.
V nadaljevanju, so člani KO Letuš soglasno sprejeli
17. s k l e p
Pristopi se k formiranju Civilne iniciative za protipoplavno ureditev porečja Savinje od
Mozirja do Malih Braslovč. Predlogi kadrovske sestave bodo oblikovani na naslednji seji KO
Letuš.
V nadaljevanju pregleda zapisnika zadnje seje je ga. podžupanja povedala, da bodo v Podgorju
montirane štiri luči, kot je bilo dogovorjeno.
Sanitarije pri Žagi bodo izvedene.
Ugotovljeno je bilo, da je naša krajanka ga Marovt prejela bronasto plaketo Občine Braslovče
Ad. 3.
G. Volk je opozoril na problematiko psov, ki jih lastniki puščajo brez kontrole in onesnažujejo
okolico. Izvlečke iz Odloka je potrebno razobesiti po oglasnih deskah, proti kršiteljem pa mora
ukrepati pristojni občinski organ. Navzoči so se s predlaganim strinjali.
Poudaril je tudi, da je potrebno očistiti jarek ob cesti od Letuša do vrtca Bambi.
G Pirečnik je opozoril na neurejenost živih mej ob cestah v Gmajni. Ob tem je bil izpostavljen
problem Razbornik, kjer gre cesta čez privatno zemljišče. G. Arčan je opozoril, na nemoč za
ukrepanje, če gre za privatno zemljišče.
G. Volka je zanimalo, zakaj vknjižbe zemljišč potekajo tako počasi, saj je bila cesta že pred časom
odmerjena.
G. Žerdoner je opozoril, da gasilci že leta opozarjajo na nedostopnost za gasilska vozila, kar
povzroča veliko požarno ogroženost. Problem je tudi z odvozom odpadkov in zimskim pluženjem.
Po razpravi je bil sprejet
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18. s k l e p:
Lastnikom zemljišč po katerih potekajo deli dovoznih cest ali njihove žive meje ovirajo
nemoten dovoz, pristojni občinski organ izda pisno opozorilo s poudarkom na prenehanju
odvoza odpadkov in pluženja snega v zimskem času, v kolikor problema ne rešijo.
G. Žerdoner je opozoril na uničevanje cest s strani lastnikov njiv, ki onesnaženosti za seboj ne
počistijo. Prav tako je tudi opozoril na zaraščenost in neurejenost Pevske koče, katero so pred leti
očistili in uredili. Ob izvedbi kanalizacije in dovoza do Kulturnega doma pa določena dela niso bila
opravljena dovolj kvalitetno, saj se pogreza del pri spomeniku in tlakovci pri parkirišču. Navedeno
je nujno potrebno sanirati!
G. Jager je povedal, da bo Kulturno društvo izpeljalo čistilno akcijo.
V zvezi z izposojo določenega inventarja iz Doma, mora hišnik nastaviti pisno evidenco in o tem
sproti seznanjati predsednika KO Letuš.
G. Arčan je ob koncu okaral neudeležbo svetnikov, na sejah KO. Pojasnjeno je bilo, da sta se ga.
Jasmina Rotar Jager in g. Ivanovič, opravičila.
V zvezi z neudeležbo na večini sestankov, so navzoči sprejeli
19. s k l e p:
Krajevnemu odborniku g. Anclin Denisu, zaradi rednih neudeležb na sejah KO Letuš,
skladno s poslovnikom, preneha članstvo v KO Letuš.
Ob zaključku sestanka je bilo mnenje navzočih, da se zaradi premajhnega interesa, od
organizacije Silvestrovanja odstopi, apelirajo pa na Občino, da omogoči vsaj osnovno okrasitev
Letuša v prednovoletnem času.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal
Marjan ZDOLŠEK
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Predsednik KO Letuš
Franjo VOLK l. r.
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