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, 27. 09. 2017
ZAPISNIK
14. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov Letuš, dne
25. 09. 2017, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan, ŽERDONER Darko, OBAL
Štefan, KLANČNIK Amalija, MOGEL Eva, ARČAN Danilo,
ARLIČ Janez, JAGER Urban
Opravičeno odsotni:: ŠMON Peter
Odsotni brez obrazložitve: DIMEC Robert, PIREČNIK Jože
Ostali prisotni: podžupanja občine Braslovče TAJNŠEK Danica
občinski svetnik občine Braslovče iz Letuša, IVANOVIČ Josip
Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. VOLK Franjo

Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda.
2. Pregled realizacije sklepov in dogovorov 13. redne seje KO Letuš, s
poudarkom na sanaciji struge Savinje, problematiki kanalizacije, prehoda za
pešce in pločnika proti Hrašanu, s pojasnili ga. podžupanje Občine Braslovče
3. Aktualna problematika.
Ad. 1.
Predsednik KO g. Volk je predlagani dnevni red dal v potrditev. Ker ni bilo pripomb, so ga navzoči
soglasno potrdili.
Ad. 2.
Ga. podžupanja je najprej načela problematiko kanalizacije. Povedala je, da so izvajajo dela na
relaciji Grajska vas-Gomilsko, glede del v KS Letuš pa ni nobenega napredka, saj tudi finančna
sredstva zaenkrat niso zagotovljena.
O pločniku proti Hrašanu se bo odločalo, ko bo znana prečnica-priključek na AC. V načrtu je, da se
sredstva zagotovijo v proračunu Občine. Seznanila nas je, da bodo v občini Šmartno ob Paki
urejali most preko Pake, v Rečici ob Paki. Do meje med občinama bodo izvedli tudi pločnik, od tam
dalje pa bo to naloga občine Braslovče.
G. Volk je pripomnil, da mora biti pločnik proti Hrašanu izveden pred izvedbo uvoznice na AC.
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V nadaljevanju je ga. podžupanja povedala, da so zadeve v zvezi z zemljišči, potrebnimi za
izvedbo prehoda za pešce blizu bencinske črpalke, urejene. Po podpisanem protokolu, ga bo
izvedla država, upa da še letos, če ne pa v letu 2018. V protokolu je tudi zapisana sanacija mostu
čez Savinjo z urejenim pločnikom za pešce.
G. Žerdonerja je zanimalo, kako je z vgradnjo infrastrukture, ko se bo izvajal pločnik proti Hrašanu.
Kot je bilo povedano že na predhodnih sejah, naj bi se vgradila.
V zvezi z ureditvijo protipoplavne sanacije Savinje ni nič novega. G Zdolšek je pripomnil, da so v
pisnih medijih, katerih izrezke ima arhivirane, objavljene obljube s strani predstavnikov vlade in
ministrstva, nične. Očitno zanje ne velja nikakršna zaveza oz. obljuba. Razpisa za koncesionarja
za urejanje porečja Savine, kljub roku v začetku poletja, ni bilo. Dela bo še nadalje opravljal Nivo,
kako pa že poznamo, saj razen vzdrževalnih del pri tenis igrišču, kjer se že pozna slabo opravljeno
delo, ni bilo narejenega nič. Zagotovil je, da se bo osebno potrudil s somišljeniki, ustanoviti civilno
iniciativo. Kaj več se mu ni zdelo smiselno razpravljati, saj 16. sklep, 10. redne seje KO Letuš o
pisnem poročilu s strani občine, kaj je bilo do sedaj narejenega z njihove strani za ureditev tega
perečega problema zopet ni realiziran, kljub sprejetju sklepa v mesecu oktobru 2016.
Ad 3.
G. Žerdoner je povedal, da je slabo stanje Partizanske ceste, nespremenjeno. Nato je naštel, kaj bi
bilo potrebno še urediti na in ob objektu Žaga ter Kulturnem domu:
-

okno v sanitarijah
keramika v sanitarijah do stropa
velik hladilnik, brez zamrzovalnika in električni bojler v kuhinji
okoli objekta tlakovan pločnik
poravnava tal v objektu žaga
obnova fasade oz. sanacija zunanjih sten Kulturnega doma

Ga. podžupanja se je strinjala, da je potrebno zastavljena dela v objektu žaga izpeljati do konca in
ne samo na pol. Glede elektrarne je navzoče seznanila, da bo s pritožbami verjetno konec in se bo
lahko pristopilo k njeni izvedbi in posledično k dotoku sredstev iz naslova najemnine.
G. Žerdoner je dobronamerno opozoril na pomanjkljivo čistočo v Kulturnem domu. Mnenje
prisotnih je bilo, da mora vsak uporabnik prostorov, za seboj počistiti. Opozoril je tudi na
prestavitev krajevne table Podgorje.
Ga. podžupanja je ponovila obvestilo podano na zadnji seji KO, da bo Letuš dobil opozorilnik
hitrosti.
G. Volk je dodal, da je potrebno namestitvena mesta urediti na vseh treh vpadnicah in opozorilnik
nato prestavljati.
G. Volk je poudaril potrebo po vzdrževanju cest:
-

proti rezervoarju
Letuš-Slatine-Šmartno mimo Pirnata
od Hrašana proti Arliču ( čiščenje jaška nad Škrubo )

Ob tem je g. Arlič pripomnil, da bankine ob cesti niso urejene.
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G. Žerdoner je še pripomnil, da je potrebno urediti cesto med letuško Gmajno in Malimi
Braslovčami. G. Volk pa je povedal, da naj bi se cesta med Letušem in Rečico ob Paki, asfaltirala.
Ob zaključku je dodal, da bosta omenjene ceste ponovno pregledala z g. Cimpermanom in
poudaril, da bodo na Občino podani pisni predlogi na občinski proračun, ko bo le-ta znan in
posredovan KO.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisal
Marjan ZDOLŠEK
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Predsednik KO Letuš
Franjo VOLK l. r.
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