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, 23.01.2015

ZAPISNIK
2. seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Kulturnega doma Letuš, dne 21. 01. 2015, s
pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: ARČAN Danilo, DIMEC Robert, JAGER Urban, KLANČNIK
Amalija, MOGEL Eva, OBAL Štefan, ŠMON Peter, VOLk Franjo,
ZDOLŠEK Marjan, ŽERDONER Darko
Odsotni člani Krajevnega odbora: ANCLIN Denis, ARLIČ Janez, PIREČNIK Jože
Ostali prisotni: IVANOVIČ Josip, občinski svetnik
Dnevni red:

1. Izvolitev predsednika in podpredsednika Krajevnega odbora (KO)
2. Organizacija dela KO Letuš
3. Predlog plana dela KO v mandatnem obdobju
4. Razno

Ad 1.
Glede na to, da na prvi seji Krajevnega odbora ni bil izvoljen predsednik odbora, je skladno s Poslovnikom
občinskega sveta Braslovče, katerega določila se smiselno uporabljajo tudi za delovna telesa občinskega
sveta, torej tudi za Krajevni odbor, sejo vodil najstarejši član KO Letuš, Zdolšek Marjan. Ugotovil je, da je
od trinajstih članov odbora prisotnih deset (priloga lista prisotnosti)in lahko odbor nemoteno sprejema
odločitve.
Kot kandidata za predsednika je predlagal g. Volk Franja. Ker nasprotnih predlogov ni bilo, je dal predlog na
glasovanje. Kandidat za predsednika se je glasovanja vzdržal, ostalih devet članov odbora pa je predlog
soglasno potrdilo.
Sprejet je bil
1.

Sklep:
Za predsednika Krajevnega odbora Letuš v obdobju 2014-2018 se imenuje g. Volk Franjo

Po izvolitvi je vodenje seje prevzel izvoljeni predsednik KO in predlagal za podpredsednika in zapisnikarja
g. Zdolšek Marjana. Prisotni so se s predlogom strinjali in sprejeli
2.

Sklep :
Za podpredsednika Krajevnega odbora Letuš v obdobju 2014-2018 se imenuje g. Zdolšek Marjan.
Zapisnik 2. Seje KO Letuš
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Ad. 2
Dogovorjeno je bilo nekaj začetnih, osnovnih nalog KO in sicer:
-

-

Izvede se primopredaja poslov med prejšnjim in sedanjim predsednikom KO. V kolikor ne bo bivši
predsednik dosegljiv se izvede primopredaja s podpredsednico KO prejšnjega mandata, ga. Urhovo.
Po potrebi se izvede tudi inventura.
Na naslednjo sejo KO se povabijo predsedniki društev, delujočih v Letušu, z namenom seznanitve in
uskladitve potreb krajanov
Ažurira se lista članov KO Letuš za objavo na podspletni strani občine Braslovče

Zadolžena za izvedbo: predsednik in podpredsednik KO
Rok izvedbe: 20. 02. 2015
Ad. 3.
Predsednik je podal predlog najnujnejših prizadevanj KO za razrešitev posameznih perečih problemov
krajanov Letuša, pri čemer je bila upoštevana tudi realizacija oz. nerealizacija zastavljenih nalog prejšnjega
KO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zagotovitev razsvetljave proti Dobrovljam-Podgorje,
Ureditev javne razsvetljave in prehoda za pešce pri bencinskem servisu
Ureditev Kulturnega doma z okolico (parkirišče, notranjost, elektrika)
Ureditev cest z bankinami
Ureditev poplavne varnosti nad sotočjem Savinje in Pake, kanalizacija, javna razsvetljava
Ureditev pločnika proti Hršanu
Dokončna ureditev javne razsvetljave Letuš levi breg Savinje
Sanacija divjih odlagališč

Za posamezna področja se bodo na naslednji seji imenovale delovne skupine.
V razpravi po podanem predlogu, je g. Arčan pripomnil, da je pri programu potrebno pregledati tudi zahteve
in realizacijo v zapisnikih prejšnjega KO.
G. Obal je navzoče seznanil s prizadevanji za sanacijo Savinje nad sotočjem s Pako, o poslanih pisnih
intervencijah, na katere ni bilo odgovora. Saniralo se je samo del brežine od tenis igrišča proti mostu, na
desnem bregu Savinje. Za ostalo ARSO nima posluha. G. Zdolšek je poudaril, da se prebivalci Gmajne,
katere je Savinja poplavila novembra 2012 zaradi nedokončanega nasipa, kar je evidentno, nikakor ne
morejo sprijazniti z ignoranco pristojnih državnih organov. Pričakujejo vso podporo občine Braslovče na
relaciji med njimi in republiškimi organi.
Ga. Mogel je opozorila, da je kritično stanje spodjedanja brežine Savinje v Podgorju, na desni strani.
G. Volk je pripomnil, da je potrebno dati poudarek tudi ravnanju z odpadki in zagotoviti, da jih plačujejo vsi
krajani. Problem so tudi pasji iztrebki.
V zvezi z nedokončanim pločnikom pri Hrašanu je g. Arčan pojasnil, da je krivda v nesoglasju za gradnjo
pri enem izmed lastnikov zemljišč.
Za obrazložitev, kako daleč je vsa zadeva, je potrebno dobiti odgovor s strani Občine.
Zapisnik 2. Seje KO Letuš
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Zadolžen za izvedbo: Predsednik KO Letuš
Rok izvedbe: takoj
G. Volk je poudaril, da moramo biti vztrajni glede izvedbe kanalizacije.
G. Arčan je opozoril na problem podbojev, kateri niso plačani, na plačilu pa vztraja ARSO. Določeni krajani
bodo morali imeti lokalne čistilne naprave.
Mnenje razpravljavcev je bilo, da morajo zahtevam odbornikov dati podporo tudi svetniki iz našega kraja ter
poudariti nujnost zagotavljanja nepovratnih sredstev pri čemer je po mnenju odbornikov naša občina šibka.
Zgledovati bi se morali po sosednjih občinah, ki pa so pri tem veliko uspešnejše.
G. Šmon je opozoril na nevzdržno stanje ceste proti glavnemu vodnemu zajetju, katera se dejansko ugreza.
Ob navedbi vseh perečih problemov imajo odborniki močne pomisleke ob namenjanju sredstev v
večnamensko dvorano v Braslovčah.
V Zvezi s stanjem v Kulturnem domu pa so bili navzoči enotni, daje potrebno takoj popraviti električno
inštalacijo, saj predstavlja neposredno požarno ogroženost.
Zahtevo se poda na občino Braslovče.
Zadolžen za izvedbo: Predsednik in podpredsednik KO Letuš
Rok izvedbe: takoj
S strani vzdrževalcev je potrebno pregledati in posodobiti ključavnice v Kulturnem domu.
Občinski svetnik g. Ivanovič Josip je povedal, da bodo svetniki obravnavali proračun 25. 01. 2015. Menil je,
da smo zaradi neizvolitve predsednika KO na 1. redni seji zamudili možnost dajanja pripomb na proračun. S
to ugotovitvijo se člani KO niso strinjali, saj so bile na prvi seji predstavljene vse pomanjkljivosti in
problemi, kateri težijo krajane Letuša.
G. Ivanovič je v nadaljevanju odločno demantiral izjave nekaterih krajanov Letuša, ki trdijo, da naj bi župan
3. redno sejo pred glasovanjem o proračunu prekinil ter njega in še enega svetnika povabil v pisarno, kjer
naj bi se dogovorili glede glasovanja.
Pojasnil je, da naj bi kot legitimno izvoljeni svetnik občine Braslovče na 3. redni sejo Občinskega sveta
Občine Braslovče z dne 17. 12. 2014 pod točko Ad 9., v skladu s poslovnikom Občinskega sveta Občine
Braslovče, po svoji vesti in prepričanju in brez sugestij, glasoval Za sprejem sklepa, da se daje predlog
proračuna Občine Braslovče za leto 2015, v 25. dnevno javno razpravo. Meni, da rušenje kredibilnosti, za
kar smatra širjenje takšnih dezinformacij, nikakor ni dobra popotnica za uspešno delo lokalne skupnosti.
Poudaril je, da je človek dialoga in v tem smislu tudi deluje v občinskem svetu
Ad. 4.

Uvodoma je pod to točko g. Obal podal pripombo na zapisnik 1. seje KO Letuš. Glede na
problematiko odpada, je potrebno popraviti njegovo lokacijo, saj se nahaja na področju bivšega
mizarstva Vidmar in ne Travnarjeve žage, kot je to navedeno v zapisniku. Podatek naj se v
zapisniku 1. seje KO Letuš popravi.
Dogovorili smo se, da bodo seje KO praviloma enkrat mesečno, po možnosti pred zasedanji občinskega
sveta. Naslednja seja bo koncem meseca februarja. Vabila morajo biti skladno s Poslovnikom, poslana sedem
dni pred sejo.
Zadolžena za izvedbo: Predsednik in podpredsednik KO
Zapisnik 2. Seje KO Letuš
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Sestanek je bil končan ob 20.20 uri.
Zapisal
Marjan Zdolšek

Zapisnik 2. Seje KO Letuš

Predsednik KO Letuš

Franjo VOLK
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