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, 01. 03. 2017
ZAPISNIK
12. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov Letuš, dne
27. 02. 2017, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: MOGEL Eva, VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan, ARČAN
Danilo, ŠMON Peter, ARLIČ Jani, DIMEC Robert,
PIREČNIK Jože
Opravičeno odsotni:: KLANČNIK Amalija, OBAL Štefan, ŽERDONER Darko, JAGER Urban
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 11. redne seje KO Letuš, s pojasnili predstavnikov
Občine Braslovče v zvezi z zastavljenimi vprašanji, s poudarkom na 20.
sklepu, 11. redne seje KO ( pisno poročilo s strani Občine v zvezi s
protipoplavno sanacijo)
3. Aktualna problematika ( potek gradbenega dovoljenja za kanalizacijo)
4. Razno
Ad. 1.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in so ga navzoči soglasno potrdili.
Ad. 2.
Ob pregledu sklepov 11. redne seje KO Letuš je podala obrazložitve ga. podžupanja. V zvezi z 20.
sklepom je povedala, da pisnega poročila nima. Župani treh občin so se dejansko sestali na
Polzeli, v mesecu decembru, kaj več pa o tem ne more povedati. G. župan je sicer kontaktiral s
poslancem g. Škobernetom, ki bi naj poročal, kako daleč je zadeva v zvezi z ureditvijo porečja
Savinje. Čim bo prejela pisni odgovor, ga bo posredovala na KO.
V obravnavi, ki je sledila, so razpravljavci ugotavljali, da praktično ni bilo storjenega nič
konkretnega.
G. Zdolšek je poudaril, da z odgovorom nikakor ne more biti zadovoljen. Že na 10. redni seji KO
10. 10. 2016 ( 16. sklep) je bilo zahtevano, s strani občine Braslovče pisno poročilo o opravljenih
dejavnostih na področju protipoplavne varnosti v Letušu. Prav tako je bil na isti seji sprejet 17.
sklep o ustanovitvi Civilne iniciative za urejanje protipoplavne varnosti. Na 11. redni seji KO Letuš
zopet ni bilo predloženega pisnega poročila. Takrat je ga. podžupanja navzoče seznanila o
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predvidenem sestanku županov treh občin, v mesecu decembru, na Polzeli. Obljubljeno je bilo, da
bo na naslednji seji KO podano pisno poročilo o zaključkih sestanka. Na zadnji seji je bilo ravno
zaradi tega, začasno ustavljeno formiranje Civilne iniciative. No in na 12. seji vedo odborniki tisto,
kar so vedeli že na 10. redni seji in tudi na prejšnjih, torej nič. Prodnat otok nad izlivom Pake pa
raste. Očitno se čaka na novo poplavo, nakar se bodo pristojni spraševali, zakaj ni bilo nič
narejenega Poudaril je, da kritika nikakor ne leti izrecno na občinske organe, v največji meri
neodgovorno ravnajo državni organi. Le-ti delajo ogromne razlike med občinami, saj MO Ljubljana
lahko sama financira urejanje proti poplavne varnosti na Barju, v Celju še vedno ni vse urejeno,
gradili bodo nasip v Medlogu itd.. Samo v majhnih občinah pa se ne more pridobiti soglasij ARSO
in nekaj narediti.
Navzoči so se v nadaljevanju razprave strinjali z navedenim. G. Arčan je poudaril, da je bil projekt
sanacije pripravljen po poplavah, leta 1997, sprejet pa šele 2011. Ta projekt imajo tudi na občini
Braslovče. Po razpravi je bil sprejet
24. s k l e p
Člani KO Letuš ponovno zahtevajo pisni odgovor pristojnih občinskih služb o do sedaj
sprejetih korakih za rešitev poplavne ogroženosti in konkretnih odločitvah v zvezi s tem!
V nadaljevanju seje je bilo ugotovljeno, da prav tako ni bil realiziran 21. sklep. G. Volk se je
zavezal, da bo zadevo uredil z g. Cimpermanom.
Realiziran ni bil niti 22. sklep v zvezi z neorganiziranim parkiranjem pred Domom. Ob tem je
potrebno poudariti, da mora biti le-to urejeno še posebej tudi zaradi Lokacije gasilskega doma. G
Volk bo tudi posredoval v zvezi z ne realizacijo 23. sklepa (tabla Podgorje).
Ga. podžupanja je navzoče seznanila, da bodo v roku urejene sanitarije in kuhinja v objektu Žaga.
Nabavljene so tudi 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.
Uvodoma je ga. podžupanja opozorila, da morajo za urejanje obrežja Struge, podati soglasje
lastniki zemljišč, kar pa se rado zakomplicira. Začelo se je že s poseki Urediti in pregledati je
potrebno tudi stanje zapornic. Ga. Roter je povedala, da so povezani tudi z ribogojnico, za
ustrezno ureditev.
G. volk je opozoril, da v mesecu maju poteče gradbeno dovoljenje za izvedbo kanalizacije na
desnem bregu. Ga. podžupanja je povedala, da je JKP zadolženo,, da do konca marca zadevo
preveri in uredi. Nadalje je povedala, da zadeve v zvezi z elektrarno zaenkrat mirujejo, zaradi nove
pritožbe, katero rešujejo v Ljubljani. Zadevo zaradi prijave v zvezi z varnostjo objekta, rešuje
pristojni inšpektorat. V razpravi je bilo ugotovljeno, da se Dom neredno zaklepa in se ne
evidentirajo vstopi upravljavca elektrarne. Zaradi tega je bil sprejet
25. s k l e p
Za vstopanje v elektrarno je potrebno takoj zagotoviti poseben vhod, s čemer se preprači
vstopanje v ostale prostore Doma.
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Ga. Mogel je opozorila na probleme v zvezi s pluženjem ceste v Podgorje in posledično hudo
poledico. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je do problemov prihajalo zaradi zdravstvenih težav
izvajalca pluženja in njegove zamenjave. Za koordinacijo teh del je zadolžen g. Cimperman.
Glede vzdrževanja cest po KS je ga. podžupanja povedala, da so začeli z urejanjem bankin. G.
Volk je poudaril, da mora z g. Cimpermanom pregledati dejansko stanje.
V zvezi s prehodom za pešce je ga. podžupanja povedala, da je zaenkrat podpisan protokol in
bodo letos urejali dokumentacijo. Ni pa seznanjena, kako daleč je z odkupom zemljišč.
Ga. Roter je povedala, da se svetniki iz Letuša že od začetka mandata zavzemajo za čimprejšnjo
realizacijo prehoda. Ga. podžupanja je povedala, da se je situacija sedaj spremenila, saj zadeva
spada pod Agencijo RS.. Pripravljena pa bo tudi dokumentacija za pločnik. Pri Hrašanu. V razpravi
je bilo opozorjeno, da je bilo že v letu 2016 javno povedano na KO, da je prehod prioriteta in se bo
začelo z deli po dokončanju rondoja v malih Braslovčah. Sprejet je bil
26. s k l e p
Zadeve v zvezi z izvedbo prehoda za pešce pred bencinskim servisom je nujno potrebno
pospešiti.
G. Volk je opozoril, da je potrebno čimprej odstraniti smreko, postavljeno v novoletnem času.
Glede na enormno porabo stroškov ogrevanja v Domu, je bil sprejet
27. s k l e p
Urgentno je potrebno izvesti energetsko sanacijo Doma.
Glede zasedbe prostora KD z blazinami za trening juda, je zadevo pojasnila ga. Roter. Imeli so
namreč probleme z izvajalcem tečaja, ki pa so rešeni.
Za delno ureditev varnosti v prometu, dajejo člani KO Letuš pobudo na občino Braslovče,
za postavitev solarnih prikazovalnikov hitrosti na vpadnicah v Letuš.
Za izvedbo inventure v Domu je zadolžen g. Cimperman.
Ad. 4
S strani posameznih krajanov so bile podane pripombe glede čiščenja greznic s strani
koncesionarja JKP Žalec. G. Pirečnik je opozoril, da je cena JKP Velenje večkrat nižja kot JKP
Žalec. Definirati je potrebno, kaj je zajeto v stroške praznjenja greznic. Na tri leta je le-to
brezplačno. Tako zapadejo ta čiščenja v realizacijo leta 2017. JKP Žalec ima svoj plan čiščenja, ne
glede na dejanske potrebe po čiščenju. Če je greznica na vrsti za čiščenje v letošnjem letu, potem
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jo je potrebno takrat, ko je polna, tudi izprazniti in ne čakati na s planom določen rok. Po enotnem
mnenju navzočih, je bil sprejet
28. s k l e p
Načine in roke brezplačnega praznjenja greznic, kot tudi višino stroškov čiščenja v primeru
dodatnih naročil, preveri koncedent – občina Braslovče, pri koncesionarju JKP Žalec in o
tem obvesti KO Letuš.
Ga. Mogel je opozorila na potrebo po menjavi odsluženega okna v prostorih KD Letuš. Seznanila
je navzoče tudi o nedelovanju štedilnika v mrliški vežici na pokopališču v Braslovčah, kar je
potrebno čimprej urediti.
G. Šmon je navzoče seznanil, da je bila cesta proti rezervoarju ponovno poplavljena, kar je
dejansko že standardno pa se nič ne uredi. G Volk je poudaril, da je potrebno že enkrat razčistiti
pravice Hrašana pri onemogočanju ureditve odvodnjavanja.
G. Pirečnika je zanimalo ali je predvideno ob izvedbi kanalizacije tudi vstavljanje druge
infrastrukture.. Ga podžupanja je povedala, da je vse zajeto in je tudi v gradbenem dovoljenju.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.
Zapisal
Marjan ZDOLŠEK

Zapisnik 12. seje KO Letuš

Predsednik KO Letuš
Franjo VOLK l. r.
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