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,. 06. 03. 2018
ZAPISNIK
16. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov Letuš, dne
05. 03. 2018, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan, ŽERDONER Darko, OBAL
Štefan, KLANČNIK Amalija, MOGEL Eva, PIREČNIK Jože
DIMEC Robert, ŠMON Peter
Opravičeno odsotni:: ARČAN Danilo, ARLIČ Jani, JAGER Urban
Prisotna: 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 in dogovorov sprejetih na 15. redni seji KO Letuš
3. Aktualna problematika (priprave na ustanovitev Civilne iniciative za
zagotovitev protipoplavne varnosti ob reki Savinji)
4. Razno.
Ad. 1.
Predsednik KO g. Volk je predlagani dnevni red dal v potrditev. Ker ni bilo pripomb, so ga navzoči
soglasno potrdili.
Ad. 2.
Uvodoma je ga. podžupanja opozorila na določeno netočnost v zapisniku 15. redne seje KO. V
drugem stavku, tretje alineje 3. točke dnevnega reda ni mišljena dograditev podružnične šole
ampak šole v Braslovčah. Navzoči so popravek sprejeli na znanje. V zvezi z 30. sklepom KO je
povedala, da je bilo s strani občine Braslovče posredovano pismeno vprašanje na MOP, v zvezi z
dovoljenji, katera so bila dodeljena podjetju Vaukan. Odgovora še niso prejeli. G. Žerdoner je
pripomnil, da so se glede reda na samem dvorišču podjetja, zadeve popravile. Lakirnica pa
nemoteno obratuje.
V nadaljevanju seje je ga. podžupanja povedala, da je bil z ga. Remičevo sklenjen dogovor v zvezi
z zemljiščem, potrebnim pri izvedbi prehoda za pešce pred servisom MOL. Prehod bo izveden v
letošnjem letu. G. Dimca je zanimalo, če je predviden podaljšek pločnika proti servisu MOL. Ga.
podžupanja mu je odgovorila pritrdilno. Nato nas je seznanila, da bo predvidoma v naslednjem
tednu opravljen popis potrebnih del v Domu krajanov. V prvi fazi bodo zamenjana okna, lesenih
okvirov. Nato se bodo uredile sanitarije in fasada. G. Volka je zanimalo ali bo streha izolirana. Na
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to vprašanje bo odgovorila ga. podžupanja na naslednji seji KO. G. Žerdoner je opozoril, da je
izolacija nujno potrebna vsaj nad dvorano.
G. Pirečnik je imel določena vprašanja v zvezi z 31. sklepom KO. G. Zdolšek je pojasnil, da sta z g.
Arčanom menila, da je amandma nepotreben, po obrazložitvi, katero jima je podal g. Volk po
razgovoru pri g. županu.
Ga. podžupanja je povedala, da intenzivno iščejo rešitve glede financiranja sanacij cest. Pločnik
proti Hrašanu bo izveden v letu 2021.
Ad. 3.
G. Zdolšek je prisotne seznanil, da kontaktira z g. Pižornom, ki ima bogate izkušnje na tem
področju, z g. Arčanom pa sta se 16. 01. 2018 sestala v Celju z g. Šusterjem, koordinatorjem CI v
Celju. Na podlagi svojih bogatih izkušenj na tem področju, jima je posredoval nekaj koristnih
napotkov. Nato sta se 25. 01. 2018 sestala na Občini z g. županom in ga seznanila z namero o
ustanovitvi CI za ureditev protipoplavne varnosti ob reki Savinji, na področju občine Braslovče. V
konstruktivnem razgovoru je g. župan postregel tudi z določenimi predlogi in pogledi ter se
popolnoma strinjal z namero o ustanovitvi CI. G. Zdolšek je povedal, da bi v skrajnem primeru
poskusili prebivalci DB v Gmajni sami zagotoviti najnujnejšo protipoplavno obrambo, vendar je na
podlagi 72. člena Ustave republike Slovenije za to zadolžena država! Za aktiviranje CI je potrebno
na podlagi sklepa KO sklicati Zbor krajanov in tam sprejeti sklep o ustanovitvi. Na seji mora biti
prisotnih 10% volilnih udeležencev. Navzočim je tudi prebral odgovor MOP, vodje sektorja obmoćja
Savinje, ga. Zupančičeve na postavljena vprašanja g. Pižorna. Odgovor je v stilu dosedanjih, torej
nikakršen! Po razpravi je bil predlagan v potrditev
32. s k l e p:
Do naslednje sej KO pripravi pripravljalni odbor v sestavi članov g. Arčana, Obala in
Zdolška potek izvedbe ustanovitve CI, v kateri so lahko in je tudi zaželjeno sodelovanje
krajanov ostalih prizadetih krajevnih skupnosti v občini Braslovče.
Sklep je bil sprejet z osmimi (8) glasovi ZA in z enim (1) vzdržanim.
K delu odbora se poskusi pritegniti tudi g. Travnerja in g. Pižorna. Konkretno sestavo organa CI se
določi in imenuje na zboru Krajanov.
Ad. 4.
G. Pirečnika je zanimalo, kaj je z nerealiziranimi sklepi KO Letuš. Sprejet je bil
33. s k l e p:
Do naslednje seje KO Letuš, predvidoma v mesecu aprilu 2018, mora biti s strani pristojnih
služb občine Braslovče posredovan pisni odgovor v zvezi z 10. in 20. sklepom rednih sej
KO Letuš!
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Ob zaključku je g. Žerdoner opozoril, da je nujno potrebno popraviti tla v objektu Žaga.

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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