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, 07. 12 .2015

ZAPISNIK
6. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov Letuš, dne 04. 12.
2015, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: KLANČNIK Amalija, MOGEL Eva, VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan,
ŽERDONER Darko, PIREČNIK Jože, ARLIČ Janez, ŠMON Peter
Opravičeno odsotna člana Krajevnega odbora: ARČAN Danilo, OBAL Štefan
Odsotni brez obrazložitve:: ANCLIN Denis, JAGER Urban, DIMEC Robert
Ostali prisotni: župan občine Braslovče STROJANŠEK Branimir
podžupanja občine Braslovče TAJNŠEK Danica
občinski svetniki ROTER JAGER Jasmina, IVANOVIČ Jože, TROP Bogdan
najemnik prostorov za elektrarno ČERNEVŠEK Uroš
Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. VOLK Franjo
Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 5. redne seje KO Letuš, s pojasnili
3.
4.
5.

predstavnikov Občine
Braslovče v zvezi z zastavljenimi vprašanji
Obravnava osnutka predračuna občine Braslovče za obdobje 2016-2017
Obrazložitev v zvezi z najemom prostorov za elektrarno v Domu krajanov (skladno z mnenjem
odbornikov, podanim na 5. redni seji KO Letuš - obrazložitev podata g. župan in najemnik
prostorov za elektrarno)
Razno

Ad. 1.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in so ga navzoči soglasno potrdili. Na predlog predsednika KO se
zamenja vrstni red točk in sicer se pod 2. točko dnevnega reda obravnava 4. točka, ostalo ostane
nespremenjeno.
Ad. 2.
Uvodno obrazložitev je podal g. župan. Povedal je, da je bil objavljen javni poziv za ureditev elektrarne v KD
Letuš. Za najemnika je bil izmed dveh interesentov izbran g. Černevšek Uroš. Najemnina za m2 znaša 23€,
s procentom od proizvedene in oddane električne energije, pa bi zneslo cca 500€ mesečno. Finančna
sredstva se bodo namensko uporabila za vzdrževanje Kulturnega doma. V nadaljevanju je povedal, da so
bili vodni objekti v katastrofalnem stanju, kar je zahtevalo urgentno intervencijo. Sredstva so zagotovili
Občina in najemnik prostorov. Zaradi določenih težav s strani ARSO, se bo zadeva nekoliko zavlekla.
Drugi interesent je vložil vlogo za obnovo postopka za delno vodno dovoljenje.
G. Volka je zanimalo, kako je urejeno s posebnim vhodom za vstop v elektrarno. G. Černovšek je povedal,
da to ne predstavlja problem in je izvedljivo.
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G. Volk je opozoril na problem odprtih jaškov na hodniku KD. Najemnik je pojasnil, da ne ve, kdo jih je
odpiral. G. Zdolšek je želel pojasnilo, kako bo ob odprtih jaških, poskrbljeno za varnost obiskovalcev doma.
G. Černovšek je pojasnil, da se bodo odpirali, ko bo KD prazen. G. Zdolška to pojasnilo ni zadovoljilo in je
želel konkretno obrazložitev zavarovanja. Najemnik je zagotovil, da bo zavarovanje tako, kot se pravilno
zavarujejo odprti jaški na javnih površinah in v skladu z veljavnimi predpisi s področja tehnične zaščite.
Ad. 3.
V okviru te točke se je oglasila ga. Mogel in opozorila na spodjedanje desnega brega Savinje pod zgornjim
jezom. G. župan je povedal, da je ARSO v reorganizaciji, da je ustanovljena projektna skupina glede
urejanja protipoplavne varnosti, ki mora podati predloge. V razpravo se je vključil g. Zdolšek, ki je prisotne
seznanil, da je po dobrih treh mesecih dočakal odgovor s strani ARSO, glede ureditve struge Savinje nad
izlivom reke Pake vanjo. Iz odgovora praktično ni razbrati ničesar novega le, da predlagajo povezovanje
občin Braslovče in Polzela pri urejanju protipoplavne varnosti. G. Župan je povedal, da so bili na sestanku
županov seznanjeni s predlogom amandmaja glede urejanja porečja Savinje na relaciji Ločica - Letuš,
katerega je podal član državnega zbora g. Žnidar Ljubo, ni pa bil sprejet.
Navzoči so si bili enotni, da g. župan ponovno zahteva ureditev obravnavanega, s čimer se je tudi strinjal.
V nadaljevanju je g. župan navzoče seznanil s sestankom v občini Šmartno ob Paki, kjer so se glede
kanalizacije sestali s predstavniki JKP Velenje. Najti je potrebno ustrezno vizijo glede tehnične in finančne
izpeljave. Podane so štiri variante in sicer:
- povezava Letuš Levi breg – ČN Šm/Paki v vrednosti 487.786€
- povezava Desni breg – ČN Šm/Paki v vrednosti
634.942€
- povezava Desni breg –MKČN Kasaze
660.000€
- povezava Levi in Desni breg Letuš- ČN Šm/Paki
702.408€
Na podlagi podanega, se morajo na Občini odločiti za ustrezno tehnično in finančno rešitev. Ob tem je
navedel prioriteto ureditve kanalizacije v Grajski vasi. Za MČN je podaljšan rok ureditve.
G. Volk je pripomnil, da je dobil podatke o tem, da je bila pogodba sklenjena še za časa prejšnjega župana
občine Šmartno ob Paki. G. županu je tudi zastavil vprašanje, kako je z vodovarstvenimi območji. G. župan
je povedal, da glede tega ni še nič dorečenega.
G. Pirečnik je pripomnil, da so določena dovoljenja za Desni breg pridobljena, pripraviti pa bi bilo vso
potrebno dokumentacijo, za čas, ko bodo sredstva na razpolago oz. na podlagi katere, bi pridobili sredstva.
G. župan je povedal, da imajo dne 15. 12. 2015 na Občini sestanek v zvezi z obravnavano problematiko. O
zaključkih bo obvesti KO Letuš. Na vprašanje g. Volka, kaj manjka za pridobitev gradbenega dovoljenja na
Levem bregu, je g. župan povedal, , da ARSO zahteva nasip med Pako in Savinjo.
G. Volk je menil, da bi bilo primerno na naslednjo sejo KO povabiti projektanta, torej JKP Velenje.
V nadaljevanju seje, je g. Volk predstavil predloge del v KS Letuš, katera bi moral upoštevati predračun
občine Braslovče za leti 2016-2017. Predlogi so naslednji:
1. Zagotovitev razsvetljave v Podgorju – zagotovitev solarne razsvetljave
2. Ureditev prehoda za pešce pri bencinskem servisu Agip
3. Kulturni dom - ureditev dovozne ceste do žage:
ureditev praznih prostorov v domu;
menjava-ureditev ogrevanja v KD;
ureditev sanitarij in kuhinje v objektu Žaga;
ureditev vhoda v elektrarno;
izvedba balinišča in ruskega kegljišča;
G. Trop je pripomnil, da je izvedba izolacije smiselna, kot tudi popravilo fasade.
G. Žerdoner je menil, da bi prazne prostore lahko pomagali urediti delavci občinskega režijskega obrata.
Kulturno društvo bi lahko na ta način pridobilo prepotreben dodatni prostor.
Ga. podžupanja je pripomnila, da bi bila izvedba kuhinje v objektu Žaga izvedljiva, vprašljive pa so sanitarije.
4. Protipoplavna sanacija – izvajati konstanten pritisk na pristojne organe s strani Občine in
zagotovitev dela sredstev za čiščenje pobrežja in struge Savinje nad izlivom reke Pake vanjo;
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Čiščenje nabrežine Struge. Ob tem je g. Žerdoner pripomnil, da bi moral biti podan tudi pritisk s strani
Občine na lastnike zemljišč ob Strugi. Ga. podžupanja je zatrdila, da bodo obvestila odposlana.
5. Nadaljevanje pločnika ali hodnika proti sp. Hrašanu z vgradnjo vse potrebne infrastrukture, s
poudarkom na kanalizaciji za Slatine;
6. Vzporedno z izvedbo kanalizacije na levem bregu Savinje, urediti tudi javno razsvetljavo;
7. Ureditev pločnika na mostu čez Savinjo, udrtin na vozišču preko mosta in sanacija samega mostu.
Ga. podžupanja je pripomnila, da čakajo na odločitev direkcije za ceste, glede ureditve cestišča na mostu.
8. Izvedba cestne povezave Podgorje-gozdna šola Loke, asfaltiranje ceste proti Zorcu, obnova in
asfaltiranje ceste proti rezervoarju;
Dokončna sanacija ceste pri Arliču. Samo krpanje udrtin ni rešitev. Potrebno je izvesti celoviti obnovo
ceste.
Ureditev struge in opornega zidu pri sp. Hrašanu. Ga. Klančnik je pripomnila, da je potrebno dodatno
označiti cestišče v primeru snega, da se prepreči zdrs v jarek.
Ureditev dovozne poti na levem bregu Savinje;
Vzdrževanje cest s posipavanjem. G. Šmon je pripomnil, da je potrebno na cesti proti rezervoarju nasuti
pesek na obračališču šolskega kombija.
Čiščenje odtokov meteornih voda na področju Letuša. G. Volk je pojasnil, da so pri tem mišljeni grabni
ob cestah. Nadaljevati je potrebno tudi s kanalizacijo proti Slatinam.
9. Ugotoviti kako je s kanalizacijo za Podgorje ( morala bi biti do 2015 ); po cenovno najugodnejši
verziji nadaljevanje ureditve kanalizacije za Slatine;
Ad. 4.
Zavezujočih sklepov na 5. redni seji KO Letuš ni bilo.
Ad 5.
Ga. podžupanjo je zanimalo, kako je z urejanjem električne napeljave v Domu. Kratko obrazložitev je podal
g. Žerdoner.
Prisotne je zanimalo tudi, kako je z neudeležbo posameznih odbornikov na sejah KO. V kolikor še v nadalje
ne mislijo prihajati na seje, naj se jih odpokliče. Lahko pa KO Letuš šteje manjše število odbornikov kot 13.
Zadevo prouči ga. podžupanja.

Seja je bila končana ob 20.25 uri.

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