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, 29. 02 .2016

ZAPISNIK
7. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov
Letuš, dne 26. 02. 2016, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: MOGEL Eva, VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan,
ŽERDONER Darko, OBAL Štefan, ARLIČ Janez,
ŠMON Peter, DIMEC Robert. JAGER Urban
Opravičeno odsotni člani Krajevnega odbora: ARČAN Danilo, KLANČNIK Amalija,
PIREČNIK Jože
Odsotni brez obrazložitve:: ANCLIN Denis
Ostali prisotni: podžupanja občine Braslovče TAJNŠEK Danica
občinski svetniki ROTER JAGER Jasmina, IVANOVIČ Jože
Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. VOLK Franjo
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije predlogov za proračun občine Braslovče v obdobju 20162017, podanih na 6. redni seji KO Letuš, s pojasnili ga. podžupanje Občine
Braslovče in občinskih svetnikov iz Letuša.
3. Aktualna problematika (potek izvedbe kanalizacije)
4. Razno

Ad. 1.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in so ga navzoči soglasno potrdili.
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Ad. 2.
Po posameznih točkah k predlogu za proračun, podanih na 6. redni seji KO Letuš, so bile
podane naslednje obrazložitve:
1. Zagotovitev razsvetljave v Podgorju – zagotovitev solarne razsvetljave
G. Žerdoner je pojasnil, da je bila dokumentacija v zvezi z namestitvijo solarne luči
dostavljena na Občino. Ga. podžupanja je povedala, da bo razsvetljava izvedena v
letošnjem letu.
2. Ureditev prehoda za pešce pri bencinskem servisu Agip
Ga. podžupanja je zatrdila, da je izvedba prehoda za pešce prioritetna naloga v letošnjem
letu.
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;
Ugotovili smo, da prazni prostori še niso urejeni, ogrevanje v Domu pa je izboljšano,
predvsem je urejeno v sejni sobi. Ga. podžupanja je povedala, da bi bilo ureditev v objektu
Žaga izpeljati do meseca junija, ko bo proslava ob 110. obletnici PGD Letuš. Ga. Rotar je
pripomnila, da zadeva kot ji je znano v prioriteti. Ga. podžupanja pa nam je povedala, da
bodo zadeve urejene, razen greznice. V razpravi smo bili navzoči enotnega mnenja, da je
potrebno izvesti greznico zaprtega tipa, saj uporaba sanitarij v Domu, kadar so prireditve v
objektu Žaga, ni racionalna. Namen je namreč tudi oddajanje objekta v najem za prireditve
posameznikom. Po razpravi, smo sprejeli naslednji
9. S k l e p:
Ob urejanju sanitarij v objektu Žaga, je potrebno izvesti greznico zaprtega tipa.
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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;
Čiščenje brežine Struge;
Ga. podžupanja je povedala, da je čiščenje brežin v pristojnosti lastnikov zemljišč, za
čiščenje mulja v potokih pa je pristojna ARSO. Pripraviti je potrebno spisek najnujnejših
del in ga posredovati ga. Klokočovnikovi. V letošnjem letu bo dan poudarek čiščenju
obcestnih jaškov. Saniranje celotne ceste pri Arliču ni predvideno, saj je na plazovitem
območju. G. Ivanovič je pripomnil, da mora biti odvodnjavanje ob cesti speljano v jarku.
Problem sanacije pri Hrašanu je v nestrinjanju lastnika.
G. Zdolšek je ponovno opozoril na neurejenost struge Savinje nad izlivom Pake vanjo. Za
primer ažurne ureditve je podal Občino Prebold, ki je iz občinskih sredstev izvedla 150 m
dolg in 0,80 m visok obrambni, protipoplavni zid. Poudaril je, da so določeni lastniki parcel
na nevarnem območju, pripravljeni dovoliti izvedbo podaljšanja nasipa. Pri urejanju teh
zadev, bi morala aktivneje sodelovati Občina, dokler ne bo ponovno prepozno. Absurdno
pa je, da je gradbenega materiala na otoku sredi Savinje več kot preveč.
G. Obal je pripomnil, da je bil leta 2009 narejen načrt sanacije, po katerem se ni naredilo
nič. Del ureditve struge pri teniškem igrišču je izhajal iz vzdrževanja brežin. Ga. Mogel je
ponovno opozorila na zajedanje Savinje v desni breg, ob cesti v Podgorje.
Ga. podžupanja je pojasnila, da je načrt sanacije sicer narejen, vendar se je izvedel le na
začetku vodotoka in v Celju. Kdaj pa se bo nadaljevalo, ni znano.
5. Nadaljevanje pločnika ali hodnika proti sp. Hrašanu z vgradnjo vse potrebne
infrastrukture, s poudarkom na kanalizaciji za Slatine;
Ga. podžupanja nas je seznanila, da je politična odločitev o trasi avtoceste sprejeta
Zamaknjena je sicer za 200m proti zahodu. Za Letuš je predvidena obvoznica in trenutno
ni smiselno vztrajati pri izvedbi pločnikov. Od 12. 6. do 12. 7. 2016 bo javna razgrnitev
načrtov. Občina bo morala v primeru potrditve sprejeti B načrt. Vse pa bo bolj jasno po
javni razpravi. Letos pa bo izvedeno krožišče v Malih Braslovčah.
6. Vzporedno z izvedbo kanalizacije na levem bregu Savinje, urediti tudi javno
razsvetljavo;
Ga. podžupanja je povedala, da bo vsa infrastruktura izvedena vzporedno z izvedbo
kanalizacije.
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7. Ureditev pločnika na mostu čez Savinjo, udrtin na vozišču preko mosta in
sanacija samega mostu;
Ureditev mostu je v pristojnosti podjetja VOC.
8. Izvedba cestne povezave Podgorje-gozdna šola Loke, asfaltiranje ceste proti
Zorcu, obnova in asfaltiranje ceste proti rezervoarju;
Dokončna sanacija ceste pri Arliču.
Ureditev struge in opornega zidu pri sp. Hrašanu
Ureditev dovozne poti na levem bregu Savinje
Vzdrževanje cest s posipavanjem
Čiščenje odtokov meteornih voda na področju Letuša.
Ga. podžupanja je povedala, da asfaltiranj letošnje leto ni v planu. Na kritičnih mestih se
bo samo krpalo.
Saniranje celotne ceste pri Arliču ni predvideno, saj je na plazovitem območju. G. Ivanovič
je pripomnil, da mora biti odvodnjavanje ob cesti speljano v jarku. Problem sanacije pri
Hrašanu je v nestrinjanju lastnika z opravljanjem sanacije.
Ga. podžupanja je želela izvedeti, za katero dovozno pot na levem bregu Savinje je
potrebna ureditev. Natančno obrazložitev je podal g. Volk.
Glede ceste proti rezervoarju je ga. podžupanja obljubila, da bodo izvedli ogled na kraju
samem in se pogovorili z lastniki. G. Šmon je omenil tudi možnost zapore ceste v
»Slatine«, v kolikor ne bo zadovoljivega dogovora.
9. Ugotoviti kako je s kanalizacijo za Podgorje ( morala bi biti do 2015 ); po cenovno
najugodnejši verziji nadaljevanje ureditve kanalizacije za Slatine;
Obširnejša obrazložitev je bila podana v naslednji točki dnevnega reda.
Ad. 3.
Ga. podžupanja nas je na kratko seznanila z novostmi v zvezi s kanalizacijo. Rok za
izvedbo je podaljšan do leta 2023. Sprememba je tudi pri MČN. Uvedle naj bi se tri
prekatne greznice s filtri tam, kjer so bile MČN. G. Volk je pripomnil, da obstaja tudi
možnost zaprtega sistema, kjer pa bo na udaru lastnik, saj bo imel stroške z rednim in
pogostim
praznjenjem. Drugih novic v zvezi z nadaljevanjem izvedbe kanalizacije,
zaenkrat ni.
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Ad. 4.
G. Ivanovič nas je seznanil, da je bila 02. 2. 2016 predstavitev trase avtoceste neformalni
skupini, katere član je tudi on. Občinski svet je sicer na zastavljeno traso podal negativno
mnenje. Obstaja možnost izpeljave obvoznice na Mozirje, preko Slatin. Priključek bi bil
izveden v Rečici ob Paki.. Dodatna pojasnila je podala še ga. podžupanja. Obstaja
možnost izvedbe križišča v Letušu in hodnik za pešce preko mosta.
G. Žerdonerja je zanimalo, koliko sredstev v proračun Občine prispevamo krajani Letuša.
Sprejeli smo
10. S k l e p:
Do naslednje seje KO Letuš pripravijo na Občini Braslovče podatke o tem, koliko
sredstev v proračun Občine prispevajo krajani Letuša in koliko teh sredstev se v
KS povrne.
G. Žerdoner je zastavil vprašanje glede stolov iz starega KD Braslovče, kateri so bili
obljubljeni za KD Letuš. G. Jager je pripomnil, da se nahajajo shranjeni v novem KD
Braslovče in jih je potrebno prepeljati v Letuš.
G. Žerdoner je še opozoril na neurejenost elektrike v kurilnici in na balkonu Kulturnega
doma. Namestiti je potrebno tudi opozorilno razsvetljavo za izhode v sili!
G. Volka je zanimalo, kdo bo popravljal in na čigave stroške, škarpo Struge ob elektrarni.
Na navedena vprašanja želimo odgovor na naslednji seji KO.
G. Volk je sprožil vprašanje primernost organiziranja silvestrovanja 2016 v KD Letuš.
Mnenja prisotnih so bila deljena, bo pa potrebno kontaktirati tudi društva v naši KS in nato
sprejeti dokončno odločitev.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal
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Marjan ZDOLŠEK
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