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, 16. 03 .2015

ZAPISNIK
3. seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Kulturnega doma Letuš, dne 13. 03. 2015, s
pričetkom ob 18.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: KLANČNIK Amalija, OBAL Štefan, ŠMON Peter, VOLK Franjo,
ZDOLŠEK Marjan, ŽERDONER Darko
Opravičeno odsotni člani Krajevnega odbora: JAGER Urban, DIMEC Robert, ARČAN Danilo, ARLIČ
Janez, PIREČNIK Jože
Neopravičeno odsotna: ANCLIN Denis, MOGEL Eva
Ostali prisotni: podžupanja občine Braslovče TAJNŠEK Danica
svetovalka za družbene dejavnosti MAROLT Renata
občinski svetniki IVANOVIČ Josip, JAGER ROT Jasmina, TROP Bogdan, ,
predstavniki društev, ki imajo sedež v Letušu ( po seznamu )
Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. VOLK Franjo
Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Pregled realizacije sklepov 2. redne seje KO Letuš in potrditev zapisnika
3. Kratke predstavitve društev, načrti za 2015 in predlogi za sodelovanje med
društvi in KO
4. Obravnava problematike vzdrževanja Doma krajanov in pojasnila s strani
predstavnikov Občine Braslovče, na dopis z dne 03. 02. 2015
5. Aktualna problematika
6. Razno
Uvodoma so navzoči ugotovili, da KO ni sklepčen in tako ne more sprejemati zavezujočih sklepov. Glede
na to so se odločili, da točke, kjer niso potrebni sklepi vseeno obravnavamo. Iz tega razloga niso obravnavali
2. točke ampak prešli na 3. točko dnevnega reda.
Ad 3.
Predsednik je uvodoma navzoče seznanil z vlogo KO RK, za nakup defibrilatorja, katerega v Letušu nujno
potrebujemo. Predstavnica KO RK Letuš, ga. Kočevar Cvetka je vlogo na kratko obrazložila in predlagala,
da bi sredstva za nakup delno zagotovili s športnimi srečanji med društvi. Seveda pa računajo tudi na pomoč
Občine, saj aparat stane cca 2.500 €.
Podžupanja, ga. Tajnšek Danica je dejala, da bodo na Občini pripravili odgovor na vlogo, do naslednje seje
KO.
Predstavnica Kulturnega društva, ga. Kretič Vanja, je navzoče seznanila, da društvo v letošnjem letu
praznuje 80. obletnico delovanja. Planiranih imajo veliko prireditev. Med drugim so kot del društva
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ustanovili Šolsko kulturno društvo, 14. 03. 2015 imajo prireditev ob materinskem dnevu, konec aprila
Pozdrav pomladi, 12., 13. in 14. 06. 2015 naj bi bil vikend dogodkov z slavnostno sejo, organiziran v
sodelovanju z ostalimi društvi, koncem septembra bo kulturna predstava, v decembru žive jaslice in božičnonovoletni koncert itd.. Prireditve bodo organizirane pod skupnim naslovom »Letuš praznuje«.
Delovanje Društva prijateljev mladine je predstavila ga. Kovač Suzana. Pri izvedbi posameznih dejavnosti bi
sodelovali s KD. Izvedli so že odmevno pustovanje, organizirali bodo ustvarjalne delavnice, prireditve ob
zaključku šolskega leta, Pohod dveh jezer, kostanjev piknik, v decembru bodo pomagali pri organizaciji
prireditve z Dedkom Mrazom itd.. Načrtujejo tudi pohod na grad Žovnek. Ga. podžupanja je povedala, da je
o pohodu seznanjen tudi g. župan, saj bo za otroke potrebna organizacija prevoza.
Delovanje društva Cultura turistica je predstavila ga. Planina Bojana. Imajo podjetje za tržno produkcijo in
filmske dejavnosti, snujejo turistične produkte, delujejo na področju zgornje in spodnje Savinjske doline,
imajo izkušnje s turizmom itd. S predstavniki KD bo posnet film o ustanovitvi šolskega KD in dan na spletno
stran. Premiera bo 12. 06. 2015. Želijo vzpodbuditi krajane, da bi pred domove postavili cvetje, saj je
osrednji del Letuša nekako premalo prepoznaven, poleg tega pa je veliko zapuščenih zgradb.
Ga. Maroltova je povedala, da bodo preverili, kaj je možno storiti, vsekakor pa bodo logistično pomagali.
G. Žerdoner je predstavil delovanje Društva upokojencev. Društvo je pripravljeno pomagati tudi DPM in
KD. Sodelovali bodo tudi pri Pohodu dveh jezer. Želja članov pa je ureditev balinišča v Letušu. Predračun
del bo v roku tedna dni dostavil ga. Maroltovi.
G. Brinovec je v imenu PGD Letuš navzoče seznanil, da imajo tretjo soboto v juniju gasilsko tekmovanje.
Ga. Maroltova je pozvala predstavnike društev naj ji dostavijo fotografije in kratke zapiske iz posameznih
organiziranih prireditev, ona pa jih bo vključila v občinske spletne strani.
Ga Jager Rot Jasmina je opozorila na neusklajenost datumov prireditev z občino Šmartno ob paki, kar
vsekakor vpliva na obisk.
G. Žerdoner je povedal, da so predsedniki društev v občini, zainteresirani za sodelovanje in usklajevanje
med društvi.
Ad. 4.
Ga. podžupanja je podala odgovore na podano krajevno problematiko, navedeno pod Ad. 3. v zapisniku 2.
edne seje KO.
1. Zagotovitev razsvetljave proti Dobrovljam-Podgorje,

Prizadevanja za ureditev razsvetljave so v teku, v kamnolomu pa bo po vsej verjetnosti morala biti
solarna razsvetljava.
2. Ureditev javne razsvetljave in prehoda za pešce pri bencinskem servisu

S strani Občine je zagotovljeno, da je ureditev prehoda prioritetna naloga.
3. Ureditev Kulturnega doma z okolico (parkirišče, notranjost, elektrika)
Zapisnik 2. Seje KO Letuš

Stran

2

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

V zvezi s poslanim dopisom na Občino glede stanja Doma krajanov in okolice doma je povedala, da si je po
njenih informacijah na dan seje, električno inštalacijo ogledal električar. Uredila naj bi se tudi okolica doma
in parkirišče s položitvijo tlakovcev. Sicer pa je celoten Dom potreben sanacije, seveda v okviru
razpoložljivih sredstev.
4. Ureditev cest z bankinami
Na občinski koordinaciji dne 12. 03. 2015, je vodja režijskega obrata g. Cimperman poročal, da se je začelo s
čiščenjem-pometanjem cest, postopoma pa se bodo urejevale tudi bankine.
5. Ureditev poplavne varnosti nad sotočjem Savinje in Pake, kanalizacija, javna razsvetljava
Po zagotovilih direktorja občinske uprave, g. Šoštariča, s strani občine nenehno opozarjajo pristojne
institucije na nujnost zagotovitev protipoplavne varnosti.
6. Ureditev pločnika proti Hršanu
Glede ureditve pločnika je potrebno vedeti, da je cesta državna in tako tudi pločnike urejuje država. Potreben
pa je tudi odkup zemljišč.
7. Dokončna ureditev javne razsvetljave Letuš levi breg Savinje
PO izjavah direktorja občinske uprave, je smiselno počakati na ureditev kanalizacije in vzporedno z njo
urediti tudi razsvetljavo.
8. Sanacija divjih odlagališč
Morebitno ugotovljena divja odlagališča je potrebno prijaviti na Občino.
Glede izdelave projektne dokumentacije za kanalizacijo na Levem in desnem bregu Savinje, je g. Volk
izrazil željo, da ga direktor občinske uprave seznani, katerih soglasij ni, saj je slišal odkrajanov, ki so na tem
delali, da so.
G. Obala je zanimalo, če bo tudi v letošnjem letu čistilna akcija. Ga podžupanja je povedala, da bo in sicer na
Dan zemlje.
G. Brinovec je menil, da je to prepozno, saj takrat narava že ozeleni in s tem je čiščenje ovirano.
Ga. Jager Rot Jasmina je pojasnila, da so se prilagodili republiški akciji.
Podžupanja, ga. Tajnškova je navzoče seznanila s problematiko divjih odlagališč odpadkov po gozdovih.
Ad. 5.

G. Trop, občinski svetnik, je poudaril, da ga veseli zavzeto delo društev.
Vsi trije svetniki iz našega kraja si močno prizadevajo za pridobitev finančnih sredstev s strani
Občine, vendar pa denarja za investicije praktično ni. Vsekakor je potrebno upoštevati, da je Letuš
največje naselje v občini Braslovče. Ob pregledih stanja v Domu krajanov apelira na podžupanjo,
da so o tem obveščeni odborniki, ki razmere najbolje poznajo. Zaradi velikih toplotnih izgub je
problematično ogrevanje Doma, s sanacijo pa se stalno odlaša.
Povedal je, df predloga proračuna sprva ni podprl, po določenih, vnesenih popravkih pa je glasoval
zanj.
G. Volka je zanimalo kakšen je prispevek Občine ob delnem lastnem financiranju obnove cest. O
tem naj člane KO na naslednji seji seznani ga. podžupanja.
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Glede obnove elektrarne v Domu, je g. Trop apeliral na KO in podžupanjo za sestanek s
predstavniki Občine, v zvezi s tehnično rešitve izvedbe (hrup, vibracije, motenje dogajanj v
dvorani).
G. Volka je zanimalo koliko ponudb za ureditev elektrarne je prispelo. Namen ima obiskati
podobne elektrarne in videti, kakšno je dejansko stanje.
G. Ivanovič le pojasnil, da sta prispeli dve ponudbi od katerih je bila sprejeta ponudba krajana
Letuša.
G. Žerdoner je imel pomislek, kako je s konstrukcijo zgradbe, saj se že sedaj pojavljajo razpoke v
stenah.
G. Trop je pojasnil, da je pred leti obstajala ideja o zgraditvi posebnega objekta med kozolcem in
Domom. O teh stvareh bi se morali pogovoriti na Zboru krajanov, kjer bi svoje poglede predstavil
tudi g. župan.
V nadaljevanju je navzoče seznanil, da Občina prodaja parcele v Letušu, v kar bi se moral vključiti
tudi KO, saj bi bilo prav, da se dobljena finančna sredstva vrnejo v Letuš.
Ga. Kretič je izpostavila čiščenje Doma krajanov, za kar bi bila potrebna postavitev kontejnerja. Iz
razprave je bilo razbrati, da bi lahko pri tem sodelovali tudi občinski režijski delavci in člani
društev.
Ga. podžupanja se bo pozanimala, kako je z možnostjo sodelovanja režijskih delavcev pri čiščenju,
nato pa se uskladi datum akcije.
G. Zdolšek je opozoril na pritožbe krajanov glede obratovanja odpada Vaucan. Vprašanje je ali
imajo sploh dovoljenja za obratovanje na novo urejene lakirnice, saj sosedje opažajao, da lakirnica
deluje predvsem v dela prostih dneh in onesnažuje zrak v okolici. Poleg tega s težkimi tovornjaki,
kateri bistveno presegajo dovoljeno medosno obremenitev, uničujejo cesto. Pridružil se je tudi g.
Obal, ki živi v bližini spornega objekta, opozoril pa je tudi na nujnost urejanja bankin. Prav tako je
opozoril tudi na nujnost ureditve ležečih policajev, na drugi strani mostu čez Strugo, proti Gmajni.
Ad. 6.
Ker pod to točko ni bilo razprave, je bila seja končana ob 20. uri.

Zapisal
Marjan Zdolšek
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Franjo VOLK
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