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, 18. 10. 2015

ZAPISNIK
5. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov Letuš, dne 16. 10. 2015,
s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: KLANČNIK Amalija, MOGEL Eva, VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan,
ŽERDONER Darko, PIREČNIK Jože, DIMEC Robert
Opravičeno odsotni člani Krajevnega odbora: ARČAN Danilo, JAGER Urban, OBAL Štefan, ARLIČ Janez
Odsotna brez obrazložitve:: ANCLIN Denis, ŠMON Peter
Ostali prisotni: podžupanja občine Braslovče TAJNŠEK Danica
občinska svetnika IVANOVIČ Jože, TROP Bogdan
krajan MANDELC Tone
Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. VOLK Franjo
Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 4. redne KO Letuš s pojasnili predstavnikov Občine Braslovče v
3.
4.

5.

zvezi z zastavljenimi vprašanji
Informacija v zvezi s potekom izvedbe kanalizacijskega omrežja
Aktualna problematika
- ureditev okolice Doma krajanov
- ureditev kuhinje in sanitarij v »žagi«
- ureditev elektrike v Domu krajanov
Razno

Ad. 1.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in so ga navzoči soglasno potrdili.
Ad. 2.
Ob pregledu realizacije sklepov 4. redne seje KO Letuš, katere je podal predsednik KO g. Volk, smo ugotovili,
da so bili realizirani oz. je njihova realizacija v teku. Po pojasnilu podžupanje ga. Tajnšek, županovo priznanje
hišniku g. Lenovšku ni bilo podeljeno, saj bo aktiven do konca letošnjega leta.
Ad. 3.
Ga. podžupanja je povedala, da na področju izvedbe kanalizacije v občini ni veliko novega. Zadeva trenutno
stoji. Dokumentacija je sicer pripravljena, vendar je potrebno počakati na razpis. Nič še ni dorečenega,
predvideno pa je podaljšanje izvedbe do leta 2022. Detajlneje pa bi lahko zadeve pojasnil direktor občinske
uprave.
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G. Ivanovič je pripomnil, da bi naj bila v decembru sprejeta uredba o tri prekatnih greznicah za obstoječe
objekte, vendar bi morala biti vodotesna.
Določena mnenja so, da bi lahko bile z iztokom.
G. Pirečnika je zanimalo, kako je s podboji pod Savinjo in Pako na levem bregu Gmajne, v kolikor se bo ta del
priključeval na ČN Šmartno ob Paki. Nujno potrebno je pripraviti ustrezno dokumentacijo, za predložitev ob
vlogi za soglasje.
Ga. podžupanja je povedala, da je direktor občinske uprave zagotovil, da je vsa potrebna dokumentacija
pripravljena, kako daleč pa je z gradbenim dovoljenjem pa ne more povedati.
Ga. Mogel je zanimalo, kako je urejeno za Podgorje, saj so v vodovarstvenem območju in jo skrbi, da bodo v
trenutku postavljeni pred dejstvo.
G. Ivanovič je povedal, da so skupaj z ga. Mogelovo in g. Mandeljcem izpostavili problematiko, vendar nanjo
ni bilo odgovora. Programa za vnaprej ni narejenega. Dopolniti je potrebno operativne priprave na obstoječo
aglomeracijo. Seveda mora te zadeve urediti Občina Braslovče.
V razpravo se je vključil tudi g. Trop. Menil je, da kljub temu, da Letuš predstavlja največjo KS v občini,
vseeno predstavlja nekakšno slepo črevo. Tisti, ki bodo imeli MČN se bodo morali vseeno priključiti na
kanalizacijsko omrežje, v kolikor bo to možno. Za dosego ciljev se bo potrebno še posebej zavzeti, saj
denarja ni.
Ga. Mogelovi ni jasno, zakaj se strinjamo z vsiljevanjem MČN. Meni, da je občina Braslovče dolžna urejevati
zadeve, saj je dala koncesijo Komunalnemu podjetju Žalec. Predstavila je izračun, koliko je v minulih letih
plačala različnih dajatev in taks, od katerih del se namenja obnovi in izgradnji vodovodnih in kanalizacijskih
omrežij.
Ga. podžupanja je omenila, da so na občinskem svetu sprejeli sklep o sofinanciranju MČN v višini 1000€.
Tako na JKP Žalec kot na občino Braslovče, je po mnenju g. Pirečnika potrebno nasloviti vprašanje glede
namena in ključa zbiranja denarja, katerega mesečno odvajajo gospodinjstva za kanalizacijski sistem in
pregled porabe teh sredstev. Želimo, da podatke dobimo tudi člani KO, bodisi s strani občine ali JKP Žalec.
Mnenje navzočih je bilo, da je potrebno ugotoviti, kako je z izgradnjo več MČN za področje, ki predstavlja
problem v KS. O tem je bilo govora tudi na 1. izredni seji KO Letuš.
Ad. 4.
Glede ureditve okolice Doma krajanov je ga. Tanjškova povedala, da asfaltiranja letos ne bo, bo pa izvedena
zasaditev štirih lip, o čemer se je dogovoril tudi g. Volk. Po mnenju g. Žerdonerja pa je vseeno potrebno
proučiti variante asfaltiranja, saj bo sicer zima pustila močne posledice na pravkar opravljenih delih.
Ga. podžupanja se je strinjala glede ureditve »žage«, vendar trenutno ni na razpolago finančnih sredstev.
G. Žerdoner je opozoril, da je v naslednjem letu junija 110 letnica PGD Letuš in bi bilo zaželeno, da so do
takrat urejene sanitarije, kot tudi kuhinja.
G. Volk, kot tudi člani KO so iz medijev izvedeli, da je bila sklenjena pogodba z najemnikom prostorov v
domu krajanov za ureditev elektrarne. Pravilno bi bilo, da ima najemnik svoj vhod.
G. Trop je poudaril, da je bilo govora o najemu prostorov za elektrarno že v preteklem mandatu, vendar je
bilo zaradi nedogovorjenih zadev, nadaljnje dogovarjanje ustavljeno. Koncem lanskega leta pa je bil na hitro
objavljen razpis in sedaj podeljena koncesija za dobo dvajsetih let. O tem ni bil seznanjen niti občinski svet.
V prejšnjem mandatu KO je bila podana alternativna rešitev, z zgraditvijo objekta ob strugi.
G. Volk in g. Žerdoner sta opozorila na problem jaškov za vstop v strojnico, kateri predstavljajo življensko
nevarnost za uporabnike Doma, v kolikor niso zaprti oz. pokriti. Predsednik KO je predlagal, navzoči pa so
se strinjali, da se organizira sestanek z županom in najemnikom prostorov ter pregleda določila pogodbe oz.
dodajo dopolnila.
Ga. podžupanja je povedala, da gredo sredstva od najemnine v vzdrževanje Doma krajanov, prav pa je tudi,
da imajo člani KO Letuš vpogled v pogodbo.
Po besedah ga. podžupanje in g. predsednika KO naj bi se elektrika v Domu uredila pred koncem leta.
V nadaljevanju je bil omenjen problem razsvetljave v kamnolomu in nasutje ceste od cerkve proti šoli.
G. Pirečnik je podal informacijo, da takšne svetilke stanejo 1.100€.
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Ad 5.
Izpostavljena je bila ureditev udrtin na mostu čez Savinjo. Slednje predstavljajo veliko nevarnost za pešce,
še posebej otroke. G. Cimperman mora ureditev zahtevati od upravljavca ceste, katera je državna.
G . Ivanovič je povedal, da je problematiko v zvezi z označitvijo slepe ulice posredoval g. županu in svetu za
preventivo v cestnem prometu, vendar do realizacije še ni prišlo. Omenjen je bil tudi problem posega v okolje
s strani Hrašana-Flere Antona.
G. Trop je ob pohvali delu članov KO opozoril na pripravo proračuna občine za leto 2016, v katerem morajo
biti zajete tudi potrebe in zahteve KS Letuš.
Člani KO dajejo pobudo, da se v proračun uvrsti vzdrževanje mostu čez Savinjo, pločnik od zgornjega jezu
naprej, prehod za pešce pri Agipu itd. Glede problematike pešpoti preko mostu je bla že ideja o poti na
zunanji strani mostu, vendar se je zadeva ustavila.
Ga .podžupanja je povedla, da je prehod za pešce pri Agipu prioriteten.
G. Volk je opozoril, da je potrebno jasno povedati, kdo ima v upravljanju cesto na levem bregu Savinje.
G. Zdolšek je tako kot na vseh sestankih doslej, člane KO opozoril na problem ureditve struge Savinje nad
izlivom Pake vanjo. S strani KO je bil posredovan v začetku septembra dopis, podkrepljen s slikovnim
gradivom, na izpostavo ARSO v Celju. V vednost je bil posredovan tudi g. županu. Vendar ARSO očitno
takšne dopise načrtno ignorira. Ponovno je ta teden zaprosil za odgovor, vendar je odziv enak. Problematiko
je iznesel na Twiterju, če pa ne bo nobenega odziva, bo zadevo v imenu krajanov Gmajne, predal medijem.
Nezaslišano namreč je, da se agencija financirana iz sredstev davkoplačevalcev, obnaša tako ignorantsko
celo do odbora, ki predstavlja del državljanov.
Obenem je opozoril na razgrnitev PPN PA6, za izdajo gradbenega dovoljenja, tik ob desnem bregu Savinje,
za cca 120 m podaljšanega nasipa pa ni nikakršnega odziva s strani pristojnih. Izvleček tega, bo posredovan
na UE Braslovče.
Naslednji problem je v obrezovanju živih mej in dreves ob cesti v Gmajni. Pristojni občinski organ naj pisno
zahteva od lastnikov, da jih uredijo, vse kar pa visi nad cesto, tudi velike zlomljene veje po zadnjem žledu,
pa naj odstrani upravljalec javne ceste. Bliža se zimsko obdobje in vozniki, ki skrbijo za oskrbo naselja,
negodujejo zaradi poškodb na vozilih, katere jim povzročajo neurejene žive meje in drevesa.
G. Mandeljc je opozoril, da ureditev kanalizacije, na področju kjer so zajetja pitne vode ni obdelana in
predvidena, v spodnjem delu Letuša, kjer teh zajetij ni pa naj bi se kanalizacija izvedla. Od g. podžupanje in
KO želi imeti podporo pri zahtevah prizadetih krajanov.

Seja je bila končana ob 21.15 uri.

Zapisal
Marjan ZDOLŠEK
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Predsednik KO Letuš
Franjo VOLK l.r.
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