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, 07. 06. 2017
ZAPISNIK
13. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov Letuš, dne
05. 06. 2017, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan, ŽERDONER Darko, OBAL
Štefan, KLANČNIK Amalija, ARLIČ Janez, ŠMON Peter,
JAGER Urban
Opravičeno odsotni:: DIMEC Robert
Odsotni brez obrazložitve: MOGEL Eva, ARČAN Danilo, PIREČNIK Jože
Ostali prisotni: podžupanja občine Braslovče TAJNŠEK Danica
občinska svetnika občine Braslovče iz Letuša IVANOVIČ Josip, TROP Bogdan
Sejo je vodil podpredsednik Krajevnega odbora Letuš, g. ZDOLŠEK Marjan
Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda.
2. Pregled realizacije sklepov in dogovorov 12. redne seje KO Letuš, s
poudarkom na sanaciji struge Savinje in pojasnili ga. podžupanje Občine
Braslovče.
3. Dogovor o predlogih in izbiri kandidatov za dodelitev priznanj občine
Braslovče. ( o predlogih razmislijo odborniki in jih na seji predlagajo)
4. Aktualna problematika.
Ad. 1.
Zaradi napovedane zamude predsednika KO Letuš g. Volk Franja na sejo KO, je sejo vodil
podpredsednik, g. Zdolšek Marjan.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in so ga navzoči soglasno potrdili.
Ad. 2.
Ob pregledu sklepov 12. redne seje je uvodoma podala obrazložitve ga. podžupanja. V zvezi z 24.
sklepom je povedala, da pisnega poročila, kot že na nekaj zadnjih sejah, nima. V obdobju med
sejama KO Letuš pa se je na področju problematike protipoplavne zaščite vseeno dogajalo
marsikaj. Tako je bila v krajevnih skupnostih občine Braslovče, katere reka Savinja najbolj ogroža,
izvedeno zbiranje podpisov ogroženih prebivalcev. V KS Letuš je bilo zbranih 187 podpisov z
zahtevo po končni ureditvi protipoplavne varnosti. Podpisi so bili posredovani na MOP skupaj s
spremnim dopisom. Problematika je bila obravnavana tudi ob obisku članov vlade na našem
področju.
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G. Zdolšek je pripomnil, da je v zvezi s protipoplavno problematiko redno spremljal vsa poročila v
dnevnem in mesečnem časopisju. Rezime vsega pa je, da je bilo veliko povedanega, kaj bi se
moralo, nazadnje pa se prehaja na ponovne razpise in sedaj celo mednarodne, za izdelavo
hidrološko-hidravlične študije. Na razpis v letu 2014 opravljena študija pa ni sprejemljiva. Tako smo
dejansko tam, kjer smo že vseskozi, narejenega v praksi ni nič. Poleg tega se mu zdi neprimerno s
strani Občine, da ne more posredovati pisnega poročila, kaj je bilo opravljenega na obravnavanem
področju že pred zadnjimi pogovori z vlado. Saj po končanem mandatu člani tega odbora ne bodo
mogli pokazati ničesar, kar bi vodilo v reševanje problematike. Vse kar je napisano, je namreč
napisano le v zapisnikih KO Letuš. Povedal je tudi, da je ob izročitvi podpisov iz KS Letuš bil pri g.
županu, na sestanku pa je bil tudi odgovorni projektant za porečje Savinje g. Fazarinc. Vsekakor
pa je potrebno izvajati stalen pritisk s strani Občine, na pristojne državne organe, da pride že
enkrat do realizacije že sprejetega ureditvenega načrta in v letu 2011 sprejetega projekta
sanacije..
Ob zaključku svoje razprave je ugotovil, da 24. sklep tako kot že prejšnji z isto tematiko, ponovno
ni realiziran.
G. Trop nas je seznanil z obiskom predstavnikov stranke SMC pri odgovornih za urejanje
poplavnih sanacij. Na sestanku je bila navzoča tudi ga. Zupančičeva. Izvedeli so v bistvu tisto, kar
je bilo na seji odbora že omenjeno. Saniralo naj bi se od Letuša do Grobelskega mostu. Poudaril
je, da je potrebno biti agresiven, če hočemo kaj doseči. DPN je sicer v pripravi, vendar so s strani
kmetov problemi glede zadrževalnikov. Strinja pa se, da je potrebno pridobiti s strani Občine pisno
poročilo o že opravljenih aktivnostih.
G. Obal je opozoril, da je na saniranem delu brežine pri tenis igrišču, že začelo odnašati brežino.
Po razpravi, ki je sledila so si bili navzoči enotni, da je potrebno s strani Občine realizirati 24.
sklep KO Letuš!
V zvezi z realizacijo 25. sklepa, je ga. podžupanja povedala, da je pristojne opozorila, vendar
zadeva trenutno stoji zaradi pritožbenih postopkov G. Žerdoner je dejal, da naj ima g. Černovšek
poseben vhod za shranjevanje orodja, sicer pa se mora redno vpisovati v evidenco prihodov in
odhodov v Dom.
Po besedah g. podžupanje, je prehod za pešce pri bencinskem servisu prioritetna zadeva. Upa, da
bo izveden v letošnjem letu, naslednje leto pa pride na vrsto obnova mostu čez Savinjo. Urejen naj
bi bil tudi prehod za pešce. Je pa most pod spomeniškim varstvom. V načrtu je tudi krožišče pred
mostom. G. Žerdoner je opozoril, da je v Letušu samo en označen prehod za pešce. Ga.
podžupanja je povedala, da lahko letno namestijo le po dve tabli za opozarjanje na hitrost.
Glede energetske sanacije Doma je ga. podžupanja govorila z županom. Trenutno iz naslova
najema elektrarne ni še nobenih prihodkov, kateri so namenjeni vzdrževanju Doma. G. Žerdoner je
povedal, da je notranja izolacija strehe katastrofalna oz. je sploh ni. Posledica tega je poraba 8.000
l olja v kurilni sezoni.
V zvezi s problematiko praznjenja greznic in stroški čiščenja, je ga. podžupanja prebrala dopis z
navedbami primerljivosti cen. Cene so seveda odvisne od mase odplak. Mnenje g. Žerdonerja je
bilo, da naj se greznice praznijo vsaki dve leti, s čemer so se strinjali tudi ostali navzoči.
V nadaljevanju seje se je odbornikom pridružil tudi predsednik. G. Volk. Z g. Šmonom sta navzoče
seznanila o čiščenje kanala in grabna na cesti proti rezervoarju. Očiščenega je bilo toliko, kolikor je
dovolil Hrašan.
Ga. podžupanja je povedala, da so postavili varovalno ograjo na odseku ceste v Podgorje.
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Ad 3.
G Zdolšek je navzoče seznanil z bližajočim se razpisom za občinska priznanja. Glede na prihajajoč
čas dopustov je primerno, da se predlog pripravi preje. Ker predlogov ni bilo, je bilo dogovorjeno,
da odborniki posredujejo svoje predloge predsedniku in podpredsedniku KO Letuš, nakar na
korespondenčni seji predlog potrdijo odborniki.
Ad. 4
Ga. Klančnikova je opozorila, da je potrebno na cesti proti rezervoarju popraviti udrtine. G. Volk je
povedal, da morata z g. Cimpermanom nadaljevati z ogledom cest.
G. Žerdoner je opozoril na izredno slabo stanje Partizanske ceste proti Dobrovljam, g. Arlič pa da
se cesto proti Hrašanu ni saniralo od zbirnega jaška ampak cca 1 m niže, zato predvideva, da so
se odtočne meteorne cevi poškodovale in verjetno raztaknile, kar povzroča drsenje zemljine. Plaz
lahko poškoduje dve sosednji hiši. O tem je 09. 05. 2017 obvestil tudi odgovorne na Občini. G.
Ivanovič je poudaril, da je že enkrat čas zadevo dokončno sanirati, saj stalni posegi, ki pa nimajo
rezultatov, predstavljajo prevelik strošek.
Glede poteka gradbenega dovoljenja za kanalizacijo Desni breg, je ga podžupanja povedala, da je
zadeva urejena.
Ob zaključku se je navzočim pridružila ga. Kočevar, kot predstavnica Rdečega križa. Najprej je g.
Zdolšek na kratko seznanil navzoče s posledicami udara strele v dom g. Čelofige v začetku
meseca maja. V sodelovanju z Občino in Simbiom je bilo urejeno podrtje ostankov objekta in
odvoz na deponijo. Je pa sokrajan, ki je v lesenem vikendu redno prebival že več kot leto dni,
izgubil vse. Nadaljevala je ga. Kočevarjeva, ki je navzoče seznanila s potezami območne enote RK
Žalec Oškodovani družini so takoj pomagali z nekaj hrane in oblačili, predvideno pa je tudi
objavljanje v časopisju in odprtje namenskega TRR za pomoč V prvotni objavi v Slovenskih
novicah, je bilo napačno navajano, da g. Čelofiga le občasno uporabljal vikend, sicer pa živel v
Celju. Sosedje namreč dobro vedo, da je v objektu redno prebival več kot leto dni in je to njegov
dom. Člani KO so bili enotni, da je potrebno oškodovancu pomagati. Zadevo naj proučijo tudi na
Občini. Ko bo znano, kako naj ukrepa KO Letuš, bo akcija takoj stekla. Delodajalcema
oškodovanih je potrebno nasloviti vlogo za pomoč njunima delavcema. Smiselno bi bilo prosti za
pomoč tudi podjetnike v občini Braslovče.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
Zapisal
Marjan ZDOLŠEK
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Predsednik KO Letuš
Franjo VOLK l. r.
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