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,. 20. 04. 2018
ZAPISNIK
17. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov Letuš, dne
16. 04. 2018, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora:

VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan, ŽERDONER Darko,
KLANČNIK Amalija, DIMEC Robert, ARLIČ Janez,
ARČAN Danilo, JAGER Urban
Opravičeno odsotni:: PIREČNIK Jože
Ostali odsotni: MOGEL Eva, OBAL Štefan, ŠMON Peter
Prisotna: podžupanja občine Braslovče TAJNŠEK Danica
Prisotni predstavniki krajanov: MANDELC Anton, OMLADIČ Stanko, PEVEC Tomaž,
GREGORN Ivan, ČREP Stanko
Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. VOLK Franjo
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda.
Pregled realizacije sklepov in dogovorov sprejetih na 16. redni seji KO Letuš
Aktualna problematika
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 g. Volk povedal, da je del pločnika iz Šmartnega ob Paki proti Letušu, v izdelavi.
Glede 32. sklepa je krajšo obrazložitev podal g. Zdolšek Povedal je, da bistvenih premikov pri
formiranju CI ni bilo. Ožja delovna skupina še poizkuša pridobiti nekaj sodelavcev. Dejansko pa so
v pripravi držane volitve in v tema času tudi delovanje CI ne bi imelo efekta. Vse pa mora biti
pripravljeno za takojšnje ukrepanje po sestavi nove vlade.
Ga. podžupanja je povedala, da 33. sklep še ni realiziran. Iz razprave, v zvezi z realizacijo tega
sklepa, so odborniki ponovili zahtevo, da se do naslednje seje KO Letuš realizira 32. sklep!
G. Volk in g. Žerdoner sta navzoče seznanila o pripravah na sanacijo Doma. Koncem maja naj bi
bila zamenjana okna, do 9. maja pa morajo biti popravljena tudi tla v objektu Žaga. Ga.
podžupanja je pripomnila, da je izvedba fasade predvidena po dokončanju ostalih del.
G. Volk je povedal, da se bo spomenik pred Domom, prestavil pod streho. Na sedanjem mestu pa
se bo uredilo dodatno parkirišče.
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G. Dimca je zanimalo, kako je s pločnikom do MOL-a in vztraja, da bi moralo biti to upoštevano ob
izvedbi prehoda za pešce. Ga. Podžupanja je povedala, da bo o tem poročala na naslednji seji
KO.
Ad. 3.
Seje so se udeležili tudi predstavniki krajanov iz zgornjega dela Letuša, z namenom podrobne
predstavitve problematike varnosti krajanov na cesti, kjer je nujno potrebno izvesti pločnik do
Hrašana. Uvodoma je g. Volk povedal, da se odborniki skoraj na vsaki seji srečujejo z omenjeno
problematiko, kar je razvidno tudi iz zapisnikov KO. V razpravo se je vključil g. Mandelc in opozoril,
da se o zadevi razpravlja že skoraj dvajset let. Poslal je že veliko dopisov in zapisnikov na občino,
članom KO Letuš in svetnikom iz Letuša. Vendar ostaja zadeva na mrtvi točki, nesreče pa se
vrstijo. Kot je navedel je bilo od 17. 08 2015 pa do 12. 04. 2018 šest nesreč. Kar je podkrepil tudi s
fotografijami. Nesreče se dogajajo od zaključka pločnika iz Letuša pa do Hrašana. Tako so
nevarnostim za nesrečo izpostavljeni šolarji vozači za Velenje in Celje, delavci (BSH, KLS,
Gorenje..) kot tudi vsi drugi, ki se gibljejo po tem območju.
G. Arlič je menil, da bi bilo potrebno zadevo urediti vzporedno z ureditvijo obvoznice na AC. Ga.
podžupanja je povedala, da je 16. 4. 2018 sestanek z ARSO v Velenju, udeležil pa se ga je tudi g.
župan Občine. Sicer pa je na podlagi zadnjega dopisa g. župan obvestil g. Mandelca, da bo
pojasnila dajala ga. podžupanja.
Ga. podžupanja je opozorila na to, da se z omenjeno problematiko stalno srečujejo tako pristojne
občinske službe kot tudi ona in odborniki KO. Ureditve v Letušu so zapisane v podpisanem
protokolu, kjer je zajet tudi problematičen pločnik. O tem je poročala na občnih zborih posameznih
društev (DU, DPM ), kjer so bili navzoči tudi nekateri izmed prisotnih krajanov. Cesta je državna in
se bo pločnik izvedel vzporedno z ureditvijo ceste, najverjetneje leta 2020. Na nevarnem odseku
bo nameščen merilec hitrosti. G. Pevec je poudaril absurdnost spremembe omejitev hitrosti iz
dosedanjih 50 celo na 70km/h. Očitno je mnenje inšpektorja za ceste popolnoma napačno, če je
dovolil to spremembo.
G. Gregorn je opozoril, da je potrebno nepravilnosti odpraviti preden pride do nesreče s smrtnim
izidom. G. Pevca je zanimalo, kolikokrat doslej je Občina z dopisom urgirala pri pristojnih državnih
organih.
G. Volk je bil tako kot ostali odborniki prepričan, da se bodo zadeve uredile le s strpnim dialogom
med krajani, občinskimi in državnimi organi. Tak pristop do reševanja problemov ima sedanji KO,
kar je privedlo že do nekaj vidnih rezultatov.
G. Pevec je predlagal, da se krajevna tabla prestavi in s tem omogoči omejitev hitrosti na 50
km/h. O tem predlogu zahtevajo prizadeti krajani povratno informacijo.
Premikanje table je sicer zelo vprašljivo, odgovor pa bo posredovan na naslednji seji KO.
Dopis št MA1004-2018 z dne 10. 04. 2018, katerega je poslal g. Mandelc, po njegovem mnenju
odgovornim tako na nivoju Občine kot tudi KS Letuš., je priloga originalu zapisnika 17. redne seje
KO Letuš.
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Ad. 4.
G. Volk je navzoče seznanil, da je predvidena ureditev kolesarskih stez iz evropskih sredstev.
Urejali bi jih v okviru treh sosednjih občin (Braslovče, Šm/Paki, Polzela). Opozoril je tudi na potrebo
po ureditvi ceste v smeri proti g. Arliču.
Ob zaključku je g. Žerdoner opozoril, da je nujno potrebno popraviti tla v objektu Žaga.

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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