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, 11. 10. 2017
ZAPISNIK
2. izredne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov Letuš, dne
09. 10. 2017, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan, ŽERDONER Darko, OBAL
Štefan, KLANČNIK Amalija, ŠMON Peter, ARČAN Danilo,
Opravičeno odsotni:: ARLIČ Jani, DIMEC Robert, PIREČNIK Jože
Odsotni brez obrazložitve: MOGEL Eva, JAGER Urban
Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. VOLK Franjo
Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda.
2. Pregled predloga proračuna občine Braslovče za leto 2018
3. Oblikovanje predlogov in pripomb na proračun.
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 sta si z g. Cimpermanom ogledala vse ceste v naši KS. Povedal
je, kaj in kje je potrebno asfaltirati. V razpravi so bile podane še dodatne pripombe. Predvsem je
potrebno pristopiti k obnovi Kulturnega doma. G. Arčan je pripomnil, da je potrebno postaviti
prioritete, kaj je najpomembneje. Po njegovem je to vsekakor izvedba kanalizacije, šele nato vse
drugo.
G. Zdolšek je opozoril na intervju g. župana v mesečniku Utrip v mesecu septembru. V članku je
predvsem pogrešal, da ni bilo omenjeno saniranje Savinje, saj vemo, da so tako v Ljubljani, kot v
nekaterih sosednjih občinah tudi iz lastnih sredstev sanirali kritične dele brežin. Spomnil pa je, da
je po poplavah 2012, občina zagotovila sredstva za prvo, delno odstranitev prodnatega otoka nad
izlivom Pake v Savinjo. Meni, da je protipoplavna varnost prav gotovo ena izmed osnov za turizem.
Sicer se strinja z naslovom članka »prihodnost občine v turizmu«, vendar pa ga zanima kdaj se bo
pristopilo k OPPN bivalnega desnega in levega brega Gmajne, saj je bilo za Žovneško jezero to že
narejeno.
G. Obal je menil, da je potrebno zagotoviti ulično razsvetljavo tudi v bližini mostu pri žagi. Mnenje
prisotnih je bilo, da je potrebno ureditev javne razsvetljave obravnavati celovito.
G. Volk je povedal, da bodo glede plaza pri Arliču teren sondirali in nato ugotovili, kako bodo
ukrepali.
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Mnenje navzočih je bilo, da je potrebno asfaltirati tudi del dovoza do objekta Žaga, sicer pa je bilo
že na več predhodnih sejah povedano praktično vse, o čemer se vodi diskusija v zvezi s predlogi
za vnos v predlog proračuna občine Braslovče za leto 2018.
Ad 3.
Po razpravah pod Ad. 2, so prisotni predlagali po prioriteti naslednji sklep, katerega navedbe naj
se upošteva v občinskem proračunu.
29. s k l e p
Člani krajevnega odbora Letuš podajajo prioriteto potreb krajevne skupnosti, katere je
potrebno upoštevati pri sestavi proračuna občine Braslovče za leto 2018.
1. Izvesti je potrebno kanalizacijo na področju KS Letuš. ( obravnavano na vseh sejah
KO od 1. izredne in 4. redne seje KO dalje)
2. Asfaltirati je potrebno ceste:
- cesta proti rezervoarju dolžine cca 600m – popolna obnova
- cesta na LB v Gmajno cca 750m ( od Jusa do Razbornika )
- cesta DB cca 200m ( od Žerdonerja do Jerabeka )
- cesta DB v Gmajno dolžine cca 220m ( od prvega ležečega policaja do naslova
Letuš 111f)
- ureditev pločnika proti Hrašanu z vgrajeno vso potrebno infrastrukturo
- ureditev prehoda za pešce pred MOL servisom
- sanacija mostu čez Savinjo in ureditvijo pločnika za pešce
( obravnavano na vseh sejah KO od 1. izredne in 4. redne seje KO dalje)
- kompletna obnova Kulturnega doma s poudarkom na energetski varčnosti,
ureditvi fasade, izolacije in oken
3. Zagotovitev najnujnejše protipoplavne sanacije Savinje ( otok nad izlivom Pake ),
očiščenje obrežja Struge ( problematika poplavne varnosti obravnavana na vesh
sejah KO od 3. redne seje KO dalje )
4. Ureditev javne razsvetljave v Letušu
5. Asfaltiranje prostora od mosta čez strugo do Žage in ureditev Partizanske ceste.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisal
Marjan ZDOLŠEK
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Predsednik KO Letuš
Franjo VOLK l. r.
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