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, 17. 12 .2016
ZAPISNIK
11. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov Letuš, dne
12. 12. 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,
Opravičeno odsotni:: ARLIČ Jani, DIMEC Robert, PIREČNIK Jože
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 10. redne seje KO Letuš, dopolnjen 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 g. Volk navzoče seznanil z deli, katera so se izvajala na urejanju bankin in
obrezovanju živih mej. Dela se izvajajo na levem bregu Savinje. Ugotovljeno je tudi bilo, da je pot,
katera poteka ob njegovi parceli občinska in bo ustrezno urejena. G. Šmon je pripomnil, da je jarek
ob cesti v Slatine poln, kar predstavlja nevarnost ob deževju.
V zvezi z zahtevami, navedenimi v 16. sklepu KO Letuš, je ga. podžupanja povedala, da pisnega
poročila še nima. Dne 15. 12. 2016 pa je na Polzeli kolegij županov treh občin, na katerem bodo
prisostvovali tudi odgovorni predstavniki ARSO. Župan občine Braslovče je 04. 12. 2016
posredoval problematiko poplavne varnosti na MOP in ARSO. Če želimo ureditev razmer, morajo k
temu pristopiti enotno vse tri občine. Na kolegiju bodo razpravljali o ureditvi brežin in jezov od
polzelskega mostu po strugi navzgor. Pričakujejo resen pristop k reševanju problematike. G. Obal
je povedal, da so bili na sestanku stranke SMC seznanjeni, da se na obravnavanem področju
dogajajo določeni premiki.
G. Zdolšek je na podlagi 17. sklepa povedal, da je zbral podatke o načinu ustanovitve Civilne
iniciative. Potrebno je zbiranje podpisov prebivalcev na ogroženem območju. V ta namen ima
pripravljene obrazce, podpise pa bi zbirali posamezni odborniki. Vključiti je potrebno tudi območje
malih Braslovč in Pariželj.
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Glede na povedano s strani ga. podžupanje pa so bili navzoči mnenja, da s Civilno iniciativo
počakamo do seznanitve KO z zaključki kolegija županov. Člani so soglasno sprejeli
20. s k l e p:
Ustanovitev Civilne iniciative za ureditev porečja Savinje se začasno ustavi, do naslednje
seje KO Letuš, ko morajo strokovne službe občine Braslovče pripraviti pisno poročilo o
zaključkih kolegija županov s predstavitvijo konkretnih ukrepov.
Ga. podžupanja je povedala, da so naročene opozorilne table v zvezi z dovoljenim gibanjem psov
na področju športnega igrišča v Letušu. Po potrebi pa se bodo na oglasne deske dala tudi
opozorila.
.Ad. 3.
G. Volk je opozoril na problem podrtih turističnih kozolcev ob vpadnicah v Letuš. Po razpravi so
odborniki sprejeli
21. s k l e p:
Ob vpadnicah v Letuš je potrebno odstraniti ostanke že odstranjenih turističnih kozolcev!
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje praznične razsvetljave v KS. Ga. podžupanja je povedala, da te
ne bo, ker ni finančnih sredstev zanjo. G Jager je povedal, da so prejšnja leta postavljali smreko z
lučkami. G. Žerdoner je pripomnil, da so lučke v Braslovčah. Navzoči so se strinjali, da se postavi
smreka in se primerno okrasi. Organizacijo vodi g. Jager, o postavitvi pa obvesti odbornike, ki bodo
zagotovili pomoč.
V nadaljevanju seje je g. Žerdoner opozoril na neurejeno parkiranje pri Domu kot pri Žagi. Parkirajo
predvsem krajani, ki so zaposleni izven Letuša. Na tem področju je potrebno zagotoviti red in po
potrebi poklicati tudi medobčinske redarje. Navzoči so se strinjali in po razpravi sprejeli
22. s k l e p:
Na parkiriščih pred Domom krajanov in Žago se postavijo opozorilni znaki o prepovedi oz.
omejitvi parkiranja. Kršilce nadzoruje medobčinska redarska služba.
G. Žerdoner je opozoril na krajevno tablo Podgorja, nameščeno ob mostu, pod šolo. V razpravi je
bilo predlaganih več rešitev, na koncu pa sprejet
23. s k l e p:
Pri mostu čez Savinjo, se namesti prometni znak-smerokaz za v Podgorje.
G. Šmon in ga. Klančnikova sta ponovno opozorila na nujnost vključitve kanalizacije za Slatine, v
plane. Ga. Klančnikova je tudi povedala, da ji je g. Arlič dal dopis o potrebi po navzočnosti
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projektantov na seji KO. G. Volk je pojasnil, da trenutno ni niti denarja za ostalo, že dogovorjeno.
Tako tudi to področje zaenkrat še ni zajeto.
Ga. Tajnškova je povedala, da se ob ureditvi cest in pločnikov vanje praviloma že polagajo cevi za
potrebne inštalacije in kanalizacijo. Tako naj nedorečenost izvedbe kanalizacije ne bi zavirala
ureditve ceste in pločnika. Pojasnila je tudi, da bo spomladi urejena kuhinja in sanitarije v objektu
Žaga.
G. Žerdoner je še opozoril na odsluženost oz. ne vzdrževanje ograje proti šoli, kar je potrebno
nujno urediti.
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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