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, 15. 07 .2016
ZAPISNIK
9. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov
Letuš, dne 11. 07. 2016, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: KLANČNIK Amalija, VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan,
ŽERDONER Darko, OBAL Štefan, ARČAN Danilo,
DIMEC Robert, ARLIČ Janez, JAGER Urban
Opravičeno odsotna: MOGEL Eva
Odsotni brez obrazložitve:: ANCLIN Denis, PIREČNIK Jože, ŠMON Peter
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 in dogovorov 8. redne seje KO Letuš, s pojasnili
ga. podžupanje Občine Braslovče in zadolženih posameznikov.
3. Dogovor o predlogih in izbiri kandidatov za dodelitev priznanj občine
Braslovče.
4. Aktualna problematika.

Ad. 1.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in so ga navzoči soglasno potrdili.
Ad. 2.
Ga. podžupanja je sledila zapisniku 8. redne seje KO Letuš in podajala obrazložitve. Ogled
ceste pri g. Arliču je bil izveden. Cesta je sicer še v voznem stanju, v primeru poslabšanja
pa bo potrebno pristopiti k sanaciji.
G. Volk si je z direktorjem občinske uprave ogledal objekt žaga. Greznica je narejena, prav
tako tudi betonska plošča. Z deli se bo nadaljevalo.
Ga. Tajnškova si je ogledala razsvetljavo v Podgorju. Izvedene bodo tri luči in zamenjana
obstoječa. G. Volk je pripomnil, da so kabli položeni, soglasja pa imajo na Občini.
V nadaljevanju je ga. Tajnškova povedala, da je župan podpisal pogodbo z JKP glede
izvedbe kanalizacije pri Kulturnem domu. Del plača Občina, del pa najemnik elektrarne.
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Glede na znesek 89.000€ brez DDV je g. Žerdoner menil, da mora biti podana
specifikacija del, saj je znesek izredno visok.
G. Volk je povedal, da bo zamenjan asfalt pred Domom. V povezavi z novim uporabnikom
gostilne se bo dovozna cesta prestavila in bo potekala v približno ravni liniji do priklopa na
glavno cesto. Otok z napisom Letuš naj bi se prestavil, predvidoma nasproti črpalke MOL
(bivši Agip). Sprejeli smo
14. s k l e p:
Člani KO Letuš se strinjajo s prestavitvijo dovozne ceste.
Glede plačila najemnine za elektrarno smo bili seznanjeni, da se bo začela obračunavati,
ko bo elektrarna začela z obratovanjem.
Škarpo ob Mlinščici se bo saniralo, plačnik pa bo verjetno Občina.
V zvezi prikaza prihodkov za KS Letuš ni nič novega.
Za izvedbo kanalizacije na desnem bregu je ga. podžupanja pojasnila, da je zaključen
projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Dokumentacija za levi breg je izvedena in
pridobljeno gradbeno dovoljenje. V fazi projektiranje je vakuumsko črpališče v Šmartnem
ob Paki, katerega sorazmerni delež bo pokrila tudi občina Braslovče. Zemljišče je že
kupljeno. G. Žerdonerja je zanimalo ali so zajete tudi Slatine, g. Arlič pa je menil, da je že
čas, da se na seji KO pojavi projektant in poda obrazložitve. Zajete morajo biti hišne
številke. G. Volk je povedal, da bo na naslednjo sejo vabil projektanta.
Na pripombe o nestrokovnem krpanju cest, je ga. podžupanja povedala, da bo ogled
opravil g. Cimperman in ustrezno ukrepal. Zavzema se tudi za čimprejšnjo ureditev
prehoda za pešce.
Na pripombo g. Zdolška, da se ne naredi nič v zvezi ureditvijo struge Savinje nad izlivom
Pake vanjo, otok je vedno večji in bolj zaraščen. Stanje je že približno takšno, kot ob
poplavi leta 2012. Povedala, da naj bi bila regulacija umeščena v projekt ob urejanju
avtoceste. Priključek na AC zagotovo ne bo izpeljan skozi Letuš. Dopolnjena trasa AC je
razstavljena na Občini..
In še o problemu stonog, ki se ponovno pojavljajo. Njihovo zatiranje je zadeva lastnika
objekta oz. parcele.
Ad. 3.
Glede občinskih priznanj smo ponovno podprli predlog izražen v 5. sklepu, 4. redne seje
KO Letuš, da se predlaga g. Lenovšek Martina, dolgoletnega hišnika v Domu, za
županovo priznanje.
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Ob izbiri primernega kandidata za občinsko plaketo, se je izkristaliziralo mnenje, da naj bi
jo prejela ga. Marija Ana Marovt. Sprejeli smo
15. s k l e p:
Za bronasto plaketo občine Braslovče, člani KO Letuš predlagajo ga. Marijo Ano
Marovt, dolgoletno aktivno delavko v humanitarnih organizacijah, DU in KS. Predlog
oblikuje podpredsednik KO, g. Zdolšek Marjan in ga vloži na Občino do 18. 07. 2016.
Ad. 4.
Ker so bile aktualne zadeve obravnavane že v točki 2., drugih zadev nismo obravnavali. Je
pa bilo mnenje navzočih, da se odbornike, ki se sej ne udeležujejo, odpokliče in ne
nadomesti. Zadevo prouči ga. podžupanja.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
Zapisal
Marjan ZDOLŠEK
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