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. 06 .2016
ZAPISNIK
8. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov
Letuš, dne 06. 05. 2016, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: MOGEL Eva, KLANČNIK Amalija, VOLK Franjo,
ZDOLŠEK Marjan, ŽERDONER Darko, OBAL
Štefan, ARČAN Danilo, ŠMON Peter, JAGER
Urban
Opravičeno odsotni člani Krajevnega odbora: ARLIČ Jani, PIREČNIK Jože
Odsotni brez obrazložitve:: ANCLIN Denis, DIMEC Robert
Ostali prisotni: podžupanja občine Braslovče TAJNŠEK Danica
občinski svetnik IVANOVIČ Jože
predstavniki društev iz Letuša po priloženem seznamu
Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. VOLK Franjo
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Razgovor s predstavniki društev iz Letuša
- Potek aktivnosti
- Predvidene aktivnosti in aktualna problematika v sodelovanju s KO
3. Pregled realizacije sklepov in predlogov 7. redne seje KO Letuš, s pojasnili
ga. podžupanje Občine Braslovče in občinskih svetnikov iz Letuša.
4. Aktualna problematika (potek izvedbe kanalizacije, razsvetljava v Podgorju)
4. Razno
Ad. 1.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in so ga navzoči soglasno potrdili.
Ad. 2.
Uvodoma je predsednik KO navzoče predstavnike društev seznanil s predlogom za
organiziranje letošnjega Silvestrovanja v Kulturnem domu. Želel je izvedeti njihova
mnenja. Mnenje predstavnika PGD in DPM, kot tudi predsednice OORK je bilo pozitivno.
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Po krajši razpravi, v kateri je bilo opozorjeno na potrebo po zajetju vseh stroškov, vključno
za glasbo smo sprejeli
11. S k l e p
V organizacijski odbor za pripravo Silvestrovanja so imenovani g. BRINOVEC
Primož, OBAL Štefan in Jager Urban. Člani KO in društev so dolžni sodelovati pri
operativnih pripravah.
Predstavnica in predsednica KO RK Letuš, ga. Hočevar Cvetka je navzoče seznanila, da
je bilo z donacijami pravnih oseb in krajanov, zbranih do sedaj 2.420€ za nakup
defibrilatorja. Vsem donatorjem se bodo pisno zahvalili. Dodatna pojasnila v zvezi z izbiro
aparata sta podala predstavnik OO RK Žalec g. Češnovar Matjaž in predsednik PGD
Letuš g. Brinovec Primož. Na podlagi ponudb in izkušenj sta predlagala najprimernejši
aparat. Cene se gibljejo od 3.000€ navzdol, predlagani aparat pa bi z ustrezno omarico in
upoštevanjem ugodnosti, katere ima pri dobavitelju RK, stal okoli 1.900€. Ob tem pa
ostaja grenak priokus, da občina sploh ni sodelovala pri zagotovitvi sredstev, kar je bilo
mnenje članov odbora in predstavnikov društev iz Letuša.
Na podlagi podanih tehtnih obrazložitev, so člani KO Letuš sprejeli
12. S k l e p
Člani KO se strinjajo z nabavo predlaganega defibrilatorja, katerega se namesti na
Gasilskem domu Letuš. PO nabavi je potrebno usposobiti oz. seznaniti z uporabo
čim širši krog krajanov.

Ad. 3.
Uvodoma sta nas ga. podžupanja in g. Volk obvestila, da so si skupaj s svetnikom g.
Ivanovičem pred sejo ogledali problematično cesto pri g. Arliču, kot tudi ostale pereče
zadeve ob cesti, o čemer bo ga. podžupanja informirala pristojne na Občini.
Ga. podžupanja je navzoče seznanila o izvajanju del pri objektu Žaga. V kuhinji je
položena keramika, nabaviti pa bi bilo potrebno še namenski pult. Glede izvedbe sanitarij
je mnenje s strani Občine negativno kljub temu, da se njej zdi smiselno. Obrazloženo je,
da so v Kulturnem domu, za večje prireditve pa se bodo namestile montažne. Mnenje
navzočih je bilo, da je potrebno vztrajati pri izvedbi sanitarij, saj niso v objektu samo
prireditve, ampak je na razpolago krajanom tudi igrišče, kar zahtevano tudi opravičuje.
G. Volk je izpostavil potrebo za namestitev koškov za pasje iztrebke.
V Kulturni dom so bili prepeljani stoli, kot je bilo dogovorjeno na 7. redni seji KO. G.
Žerdoner je opozoril, da bi jih potrebovali še 50.
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V zvezi z razsvetljavo v Podgorju sta ga. podžupanja in g. Žerdoner pojasnila, da je
možnost namestitve vsaj dveh luči, seveda pa mora podati strokovno mnenje in pregledati
traso občinski izvajalec elektro del. G. Žerdoner je menil, da je potrebno namestiti še eno
luč pri mostu, ob strugi pri »žagi«.
Ga. podžupanja je posredovala tudi podatek o sanaciji škarpe ob Mlinščici, pri elektrarni.
Stroške sta si delila investitor in občina Braslovče v razmerju 50:50. Občina bo tri ćetrtine
vloženih sredstev kompenzirala.
G. Volka je zanimalo ali se najemnina za prostore elektrarne že obračunava. Odgovor
pričakujemo na naslednji seji.
G. Brinovec je povedal, da so bila dosedanja sanacijska dela na škarpi kvalitetno
izvedena, zanimalo pa ga je, kako se bo sanirala škarpa ob Mlinščici navzgor. Le-to
namreč vzdržujejo krajani, ki imajo ob strugi hiše. Ob tem je najbolj problematičen desni
breg.
Ga. podžupanja je navzoče seznanila, da obrazložitve na 10. sklep KO Letuš ni uspela
pridobiti zaradi njene kompleksnosti. G. Žerdoner je menil, da bi bilo dovolj, če bi
posredovali podatke o višini prihodkov glede na število krajanov in ostale spremljajoče
prilive.
V nadaljevanju je ga. podžupanja povedala, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje za
kanalizacijo na levem bregu Savinje. Priklop naj bi bil izveden na ČN Šmartno ob Paki. Ob
tem je g. Arčan opozoril, da je potrebno zavzeto spremljati razpise kohezijskih sredstev,
sredstev evropskih skladov itd.. G. Ivanovič je povedal, da je potrebno operativni plan
revidirati, obenem pa tudi povedal, da so Slatine zajete v izvedbo kanalizacije. Seznanil
nas je tudi, da je znak za slepo ulico postavljen.
V nadaljevanju razprave je g. Volk opozoril na nekvalitetno krpanje cest s strani VOC, v
zvezi s tem bi morala urgirati tudi Občina. G. Obal je opozoril, da bankine ob cesti na
Gmajni niso urejene, v izredno slabem stanju pa je tudi izvoz iz glavne na cesto v Gmajno.
G. Volk je menil, da je potrebno ob pregledu stanja cest v KS Letuš, sodelovanje KO z g.
Cimpermanom.
Ga. podžupanja je povedala, da naj bi se prehod pri Agipu izvedel po izvedbi krožišča v
Malih Braslovčah, s čemer pa odborniki niso bili zadovoljni, saj je bilo na prejšnjih sejah s
strani predstavnikov občine zagotovljeno, da je to prioriteta.
G. Volk in Zdolšek sta ponovno opozorila na izredno zaskrbljujoče stanje Savinje nad
izlivom Pake vanjo in ureditev obrežja Struge. Predstavniki občine morajo nadaljevati s
pritiskom na odgovorne državne organe, predvsem ARSO.
Ad. 4.
Glede na to, da je bila določena problematika ( kanalizacija, razsvetljava Podgorje)
obravnavana že pod Ad. 3., je bila pod to točko obravnavana problematika v zvezi z
umestitvijo avtoceste v naš prostor. G. Obal je na kratko povzel dogajanja na zboru
občanov in omenil predlog trase F6. Govora je bilo tudi o slabi udeležbi krajanov Letuša na
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zboru. G. Volk je opozoril, da mora iti obvoznica okoli Letuša in ne skozi naselje. V zvezi s
tem smo sprejeli
13. S k l e p
Člani KO Letuš, kot predstavniki krajanov zahtevamo, da se priključek na avtocesto
izogne naselju in nikakor ne sme biti speljan skozi samo naselje!
G. Ivanovič je povedal, da je v zvezi s traso bila dne 05. 02. 2016 podana pobuda na
MOPS, vendar pa je ostala do danes brez odgovora.
Ga. podžupanja je pojasnila, da je župan predstavnik vseh občanov in skladno s tem tudi
ukrepa. Pripravljen B plan se mora izvajati vzporedno v sodelovanju s civilno iniciativo.
G. Brinovec je opozoril na nedokončan vhod v podružnično OŠ in odrezan strelovod, kar
vse predstavlja veliko nevarnost za učence in osebje šole. Prav tako predstavlja veliko
nevarnost nepokrit stranski vhod, predvsem zaradi zmrzali pozimi.
Na podlagi razprav na predhodnih sejah KO, predvsem na 3. redni seji, so navzoči potrdili,
da se KD Letuš dodelijo dodatni, prosti prostori v Kulturnem domu, vendar pa mora
društvo do naslednje seje pripraviti program potrebnih sanacijskih del.
Ad. 5.
Ob koncu seje smo se soglasno dogovorili, da bodo seje KO Letuš v bodoče ob
ponedeljkih, z začetkom ob 19.uri. Mnenja KO bodo posredovana svetnikom iz Letuša, da
jih posredujejo na sejah občinskega sveta, katere so praviloma ob sredah.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Zapisal
Marjan ZDOLŠEK
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