Občina Braslovče
KRAJEVNI ODBOR LETUŠ
Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: občina@braslovce.si, www. braslovce.si

Letuš, 12. 07 .2015

ZAPISNIK
4. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Kulturnega doma Letuš, dne 07. 07.
2015, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: KLANČNIK Amalija, VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan,
ŽERDONER Darko, DIMEC Robert, ARLIČ Janez, JAGER
Urban
Opravičeno odsotni člani Krajevnega odbora: ARČAN Danilo, PIREČNIK Jože, ŠMON Peter, OBAL
Štefan
Odsotna brez obrazložitve:: ANCLIN Denis, MOGEL Eva
Ostali prisotni: 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 3. redne in 1. izredne seje KO Letuš s pojasnili
predstavnikov Občine Braslovče v zvezi z zastavljenimi vprašanji
3. Dogovor o predlogih in izbiri kandidatov za dodelitev priznanj občine Braslovče
4. Razno
Ad. 1.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in so ga navzoči soglasno potrdili.
Ad. 2.
G. Volk je navzoče seznanil, da sta z g. Zdolškom imela sestanek z g. županom in g. direktorjem občinske
uprave, kjer je bila obravnavana problematika , obravnavana na 3. Redni in 1. Izredni seji. Besdo je predal g.
Zdolšku, ki je po posameznih točkah člane KO seznanil z dogovorjenim.
1.

Ureditev doma krajanov
- Ogled stanja električne napeljave je bil opravljen. Izvedena bodo najnujnejša dela,
predvsem pa urejena centralna električna omarica.
- Manjša vzdrževalna dela v Domu (čiščenje, zamenjava žarnic, urejenost ključavnic,
urejenost okolja, nadzor nad prihodom in odhodom iz Doma krajanov, nabava čistilnih
sredstev ) je naloga hišnika doma. V kolikor teh del ne opravlja, KO predlaga drugega
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hišnika. Hišnik ima sklenjeno pogodbo o delu z občino Braslovče. S sedanjim hišnikom se
opravi razgovor.
- Občina bo nudila pomoč pri ureditvi kuhinje, predvsem z zidarskimi deli.
- Z direktorjem občinske uprave se opravi ogled parkirišča in dogovori o nadaljnjih
postopkih za tlakovanje.
1.a.
Delna realizacija dogovorjenega izvedena. Urejena kuhinja, sanitarije, prebeljen hodnik,
prebarvana stena z vrati ob vhodu, opravljen ogled elektroinstalacije, skoraj dokončano
parkirišče…..
2.
Ureditev luči pri kamnolomu
- Problematična je priključitev na električno napeljavo, zato pride v poštev le
akumulatorsko napajana svetilka, katere cena pa znaša cca 2.500,00€
3.
Nabava defibrilatorja
- Proučiti je potrebno možnosti namestitve na mestu, kjer bo na razpolago v primeru
potrebe. Prav tako je potrebno ugotoviti upravičenost nabave, saj en aparat že obstaja v
Braslovčah, vprašljiva je samo njegova namestitev. Sicer vloga za nabavo ostaja še naprej
aktualna.
4.
Ureditev balinišča za Domom krajanov
- Prvenstveno je potrebno dokončno urediti objekt »žago« (kuhinja, sanitarije), saj bi s
celovito ponudbo za oddaje interesentom pridobivali tudi prepotrebna finančna sredstva.
Ostaja pa vprašanje balinišča še v nadalje zanimivo.
5.
Krajevni praznik in pogostitev starejših krajanov
- Glede pogostitve starejših občanov ostaja postopek enak kot v letu 2014
- Prireditve ob 80. Letnici Kulturnega društva Letuš in krajevnega praznika bodo
organizirane v sodelovanju s predstavniki društev iz KS Letuš.
6.
Izvedba kanalizacije v KS Letuš
- Na g. župana so bili naslovljeni dopisi s strani krajanov dela Letuša in zapisnik 1. izredne
seje KO Letuš, na katerem je bila obravnavana problematika izvedbe kanalizacije dela
Letuša, zaradi česar ti krajani smatrajo, da so v neenakopravnem položaju nasproti
ostalim, predvsem zaradi zagotovitve malih čistilnih naprav in njihovega financiranja. Ker
je problematika zahtevna, sta jo predstavnikoma KO Letuš detajlno obrazložila g.
Strojanšek in g. Šoštarič. Dejstvo je, da finančnih sredstev zaenkrat ni in tudi razpisana
niso, Letuš je na vrsti po Gomilskem, Grajski vasi in Parižljah. Po vsej verjetnosti bo rok
za dokončanje prestavljen na leto 2022. Vprašanje je, kateri del se bo vezal na čistilno
napravo Kasaze in kateri na Šmartno ob Paki. Slednja bi morala biti v ta namen
razširjena, kar ponovno zahteva sofinanciranje občine Braslovče.
Zaradi navedenega, ni za nadaljnja dogovarjanja še nič zamujenega. Mreža je
projektirana za oba bregova Savinje, do določene točke. Občina je imela tudi strošek
25.000,00€ za plačilo služnosti ARSO,da so pridobili gradbeno dovoljenje za desni breg.
7.
Podaljšanje nasipa ob Savinji, na desnem bregu v Gmajni
- Vodstvo Občine je v stalnih kontaktih z ARSO, vendar sredstev ni. S strani KO Letuš bodo
ponovno opozorili na veliko možnost ponovitve poplav iz leta 2012, kjer niso bili prizadeti
samo prebivalci Gmajne ampak tudi Malih Braslovč in še naprej. Voda je prestopila breg
ravno na mestu manjkajočih cca 120 m nasipa.
8.
Tekoča vzdrževalna dela na cestnih odsekih in ob bregu Savinje
- Manjša vzdrževalna dela, manjše sanacije določenih odsekov cest in delov ob brežini se
bodo izvedla.
V razpravi po predstavljenem dogovoru je ga. podžupanja povedala, da je seznanjena z zapisanimi zaključki
sestanka.
G. Arlič je žele, da se v zvezi s kanalizacijo poda okrožnica, bodisi kot sestavni del mesečnega obvestila
občine ali posebej. Glede udrte ceste je povedal, da je začasno sanirana. G Volk je menil, da je potrebno z
asfaltiranjem počakati, dokler se ne vzamejo vzorci tal v analizo.
V zvezi s predlogom g. Arliča o znaku za slepo ulico, je ga. podžupanja predlagala, da se o tem najprej
izreče svet za preventivo v cestnem prometu, nato pa naj se namesti, vendar na odcepu z glavne ceste in velja
za obe cesti, ki potekata.
G Žerdoner je opozoril na problematiko luči na Partizanski cesti, katera je bila sicer prva v Letušu. Ob tem je
bilo mnenje navzočih, da je potrebno zamenjati sedanjega elektrovzdrževalca.
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G. Volk, kot tudi ostali člani odbora so ga. podžupanji izrekli zahvalo za zavzemanje po odpravi
pomanjkljivosti v Domu krajanov.
Ga podžupanja je na podlagi zastavljenih vprašanj v prejšnjih zapisnikih podala obrazložitve. Ob tem je
povedala, da ureditve elektrarne v Domu krajanov ne bo brez statičnih izračunov. Poleg tega naj bi sredstva
od najema bila investirana v Dom krajanov. Sicer pa so subvencije za male elektrarne začasno ukinjene.
Vsekakor pa bo pri izbiri prevladal lokalni značaj.
Na zastavljeno vprašanje o sofinanciranju cest s strani občine je povedala, da tega trenutno ni razen, ko so v
programu ceste med vasmi.
G. Volk je izpostavil ureditev ceste »Zorec«. Kjer naj bi pri asfaltiranju sodelovala občina in g. Zorec.
Urejena naj bi bila tudi kolesarska steza.
V diskusiji je sodeloval tudi g. Žerdoner in želel, da gre njegova razprava v zapisnik. Povedal je, da je pred
časom občina Mozirje do soteske uredila cca 2 m široko pot. Od tam pa se s strani Letuša ni nadaljevalo.
Prav bi bilo, da občina Braslovče razmisli o ureditvi kolesarske poti. Vendar do sedaj v zvezi s tem ni bilo
narejenega nič.
G. Volk je povedal, da je v razgovoru pri g. županu omenil možnost izvedbe greznice na praznjenje pri
objektu »žaga«. Na ta način ne bi bile problematične ne sanitarije in ne kuhinja. Bila pa bi podana možnost
za pridobitev dodatnih finančnih sredstev s strani uporabnikov.
V zvezi s točko Ad.1.1. je bilo ugotovljeno soglasno, da je potrebno za urejanje in vzdrževanje Krajevnega
doma nastaviti novega hišnika. Člani Krajevnega odbora so po kratki razpravi in obrazložitvi svojih
pogledov, soglasno sprejeli naslednja sklepa
3. s k l e p:
Z dosedanjim hišnikom se prekine pogodba o delu
4. S k l e p:
Za novega hišnika na občini Braslovče sklenejo pogodbo z g. JAGER Urbanom
Ga. Podžupanja bo preverila vse v zvezi z odpovedjo staremu in sklenitvijo pogodbe z novim hišnikom.
Glede na dolgoletno delo dosedanjega hišnika, so člani odbora sprejeli naslednji
5. S k l e p:
G. županu predlaga Krajevni odbor Letuš, da g. Lenovšek Martinu , dolgoletnemu hišniku, za vestno
delo v Kulturnem domu Letuš, podeli županovo priznanje.
Predsednika KO Letuš g. Volka so člani zadolžili, da opravi razgovor z g. Lenovškom.
Ad. 3.
Ga podžupanja je podala obrazložitev v zvezi s Pravilnikom o podelitvi občinskih priznanj, kateri je bil
deležen določenih sprememb. Poleg Priznanja častnega občana, zlate, srebrne in bronaste plakete je še
županovo priznanje, katerega podeljuje župan po lastni presoji ne glede na mnenje mandatno- volilne
komisije, katera odloča o ostalih priznanjih.
Po razpravi o morebitnih kandidatih, sta se izkristalizirala dva predloga in sicer sta bila predlagana g.
Žerdoner kot izredno prepoznavna osebnost v KS Letuš (navzoč pri vseh dobrodelnih akcijah, udarniškem
delu, delu v društvih itd) in seveda Kulturno društvo Letuš ob njegovi 80 letnici delovanja. Sprejeta sta bila
naslednja sklepa:
6. S k l e p:
Za zlato plaketo Občine Braslovče KO Letuš predlaga Kulturno društvo Letuš ob njegovi 80 letnici
delovanja.
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7. S k l e p:
Za častnega občana občine Braslovče, člani KO Letuš predlagajo g. Žerdoner Darka.
8. S k l e p:
Predloge pripravi do 13. 07. 2015 g. Zdolšek Marjan

Ad. 4.
Pod to točko je g. Arlič izpostavil vprašanje, kje bo potekala trasa povezovalne ceste z Zgornje savinjsko
dolino, ko bo urejen priključek na avtocesto. Iz diskusije je bilo razbrati preuranjenost vprašanja, saj še trasa
povezave z avtocesto ni dokončna.
G. Žerdoner je izpostavil ne udeleževanje sej posameznih odbornikov. Z njimi je potrebno opraviti razgovor
in se odločiti kako vnaprej.
Za dom je končno potrebno dobaviti tipske ključavnice, ključe pa prejmejo proti podpisu predsedniki
društev, katera imajo sedež v Domu, lastnik muzeja, predsednik KO in hišnik, kar potrdijo z lastnoročnim
podpisom! Za nabavo ključavnic je zadolžen g. Volk Franjo.
Mapa z evidenco prihajanja v Dom je nastavljena in se začne uporabljati po zamenjavi ključavnic.
Ga. podžupanja je ob zaključku obljubila, da se bo osebno zavzela za nakup hladilnika za v kuhinjo in
zastiral pri oknih za odrom.
Seja je bila končana ob 21. uri.

Zapisal
Marjan Zdolšek
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