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. 04 .2015

ZAPISNIK
1. izredne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Kulturnega doma Letuš, dne 16. 04.
2015, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora:VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan, OBAL Štefan, ŽERDONER
Darko, DIMEC Robert, PIREČNIK Jože, ARČAN Danilo,
KLANČNIK Amalija, MOGEL Eva, ARLIČ Janez
Odsotni člani Krajevnega odbora: ANCLIN Denis, JAGER Urban, ŠMON Peter
Ostali prisotni: občinska svetnika JAGER ROTER Jasmina, IVANOVIČ Josip
krajan Letuša MANDELC Tone
Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. VOLK Franjo
Dnevni red:

1. Problematika v zvezi z izvedbo kanalizacije

2. Razno
Uvodoma so navzoči ugotovili, da je KO sklepčen in tako lahko sprejema zavezujoče sklepe. Na sejo je
povabljen tudi g. MANDELC Tone, krajan Letuša iz dela, kjer ni pravilno in ustrezno dorečena izvedba
kanalizacije, kar bo v nadaljevanju seje predstavljeno.
Ad 1.
Predsednik KO je navzoče uvodoma seznanil z vlogo skupine krajanov, v zvezi z ugotovitvami na delavnici
dne 16. 03. 2015 v Domu krajanov, s temo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda preko malih
komunalnih čistilnih naprav, s čimer pa se krajani določenih delov Letuša, ne strinjajo. Menijo namreč, da
so dejansko »odpisani« pri izvedbi projekta. Zato so zaprosili člane KO Letuš, da jih, pri njihovih
upravičenih zahtevah , podprejo.
Predsednik KO Letuš je predal besedo g. Danilu ARČANU, ki je priprojektu kanalizacije sodeloval osem
let. Le-ta je menil, da s pripombami zamujamo približno teden dni, saj je bila v tem času seja Občinskega
sveta Braslovče. Projekt je delno zastarel, saj bazira na aglomeracijskih enotah iz leta 1992. Novih načrtov
pa ni. Dogovarjali so se sicer o omogočitvi sofinanciranja malih čistilnih naprav tam, kjer centralna izvedba
ni možna. Nikoli pa ni bila dorečena višina sofinanciranja. Trenutno je plačan samo podboj pod Pako, pod
Savinjo pa ne. Nezaslišano je, da ARSO obračunava služnost, na podlagi plačila pa nato izda gradbeno
dovoljenje.
Ga. MOGEL Evo je zanimalo, zakaj v osmih letih ni nihče za Podgorje ugotovil nujnosti ureditve, saj je na
vodovarstvenem območju.. Za ta del bi morala biti izvedba zagotovljena do leta 2015.
Občinska svetnica ga. Jasmina ROTAR JAGER je pojasnila, da je stališče občine, rok izvedbe projekta
leto 2017, pričakujejo pa podaljšanje roka. Za male ČN naj bi bila subvencija občine 1.000€.
G. MANDELC Tone je navzoče seznanil s potekom razprave na delavnici dne 16. 03. 2015 iz katere so
razbrali, da je ta del Letuša dejansko odpisan za priklop na CČN in si mora urediti male čistilne naprave, s
čimer pa se prizadeti nikakor ne strinjajo. Podal je tudi primerjalne izračune med CČN in IMČN.
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Občinski svetnik g. IVANOVIČ Josip je povedal, da se s predlogom niso strinjali, še posebej ne v tem, da
se sami dogovarjajo o ureditvi. Če je EU odobrila sredstva, potem je takšen odnos do tega dela prebivalcev
Letuša, milo rečeno neenakopraven in predloga nikakor ne podpirajo.
G. ARČAN Danilo je menil, da bi morali svetniki o dogajanjih na svetu poročati na vsaki seji KO pod
Ad1., gradiva pa bi morali obravnavati na KO pred sejo občinskega sveta.
G. ŽERDONER Darko je menil, da je potrebno natančno določiti ureditev kanalizacije za Slatine in
Podgorje, kar mora Občina izpeljati. O dogovoru je potrebno obvestiti župana.
G. MANDELC se je vprašal, kako lahko skupne ČN delujejo v Braslovčah, samo v naši Krajevni skupnosti
ne. Do podatkov je prišel na spletnih straneh. Strinjajo se z zagotovitvijo zadostnega števila čistilnih naprav
na določenem mestu, upoštevajoč strnjenost naselij. Prioritetna varianta pa mora biti centralna čistilna
naprava. Takšen predlog naj podprejo tudi vsi trije občinski svetniki iz Letuša.
Po obsežni razpravi, so se člani KO Letuš strinjali, da se v dogovarjanja v zvezi z obravnavano tematiko,
skupno s predstavniki KO, aktivno vključi tudi g. MANDELC Anton.
G. ARLIČ Janez je spomnil na obrazložitve župana s to tematiko, na 1. seji KO Letuš.
Po povzetju glavnih ugotovitev, so člani KO Letuš sprejeli naslednje s k l e p e:
1. S k l e p:

a) Z a vse krajane Letuša je potrebno poskrbeti, da se jim enako kot vsem omogoči
priklop na centralno kanalizacijsko omrežje in da se enako finančno vrednotijo:
- pri priklopu na centralno čistilno napravo, skupno čistilno napravo ali pa na
individualno čistilno napravo,
- da se enako finančno vrednotijo pri mesečni uporabi kanalizacije, ne glede na
izvedbo,
- da se ovrednotijo in analizirajo poslani predlogi točka 1.1 do točke 1.5 in točka
4.2 po zapisniku 0104-2015MA poslanem županu občine Braslovče dne
07.04.2015
Navedeni sklep zagovarjajo in tolmačijo na pristojnih občinskih organi svetniki iz Letuša.
Člani KO Letuš predlagajo pristojnim občinskim organom za tako imenovane »odpisane« zaselke
obvezno upoštevanje naslednjih
predlogov:
Prioritetna varianta B.
Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno z
pločnikom za pešce od Jambrek Letuš do Hrašan Letuš
2. Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno od
Hrašan Letuš do Zornik (razširitev ceste, ob cesti)
3. Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno od
Janže do zaselka Slatine (razširitev ceste, ob cesti)
1.
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4. Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno od
Letuša do Zorca (razširitev ceste , ob cesti)
Varianta C.
Izgradnja skupnih čistilnih naprav SČN , ki bodo v lasti občine Braslovče v upravljanju
pa komunale Žalec tam, kjer je to ekonomsko in tehnično upravičeno

Varianta D.
Izgradnja individualnih malih čistilnih naprav IMČN, ki bodo breme uporabnikov,
vendar z zagotovitvijo dovolj velike subvencije iz strani občine Braslovče.
Pomen kratic:
CČN centralna čistilna naprava za cel kraj Letuša
SČN skupna čistilna naprava za zaselke kraja Letuša
IMČN individualna mini čistilna naprava za posamezne stanovanjske hiše
Odgovorni za dostavo zapisnika in seznanitev župana: predsednik KO Letuš
podpredsednik KO Letuš
g. MANDELC Tone
Rok izvedbe: 22. 04. 2015
Ad. 2.
Ga. Mogel jin g. Ivanovič sta izpostavila nevarnost zrušitve ceste pri kamnolomu ob prvih, večjih vodah.
G. ŽERDONER Darko je pojasnil, da so bili pred leti opravljeni strokovni pregledi cestišča in je bilo
ugotovljeno, da ta del leži na »živi« skali. Tako nevarnosti zrušitve ni.
G. OBAL Štefan je prisotne opozoril na shod proti uvedbi trase hitre ceste F2-2, Velenje- Šentrupert,
katerega dne 23. 04. 2015 organizira civilna iniciativa Braslovče. Pozvalje na čimvečjo udeležbo občanov.
Na zastavljena vprašanja je pojasnil v čem je neustreznost predvidene trase (konfiguracija terena, najboljša
kmetijska zemljišča itd.)
G. ZDOLŠEK Marjan je navzoče seznanil, da še vnaprej vztraja pri ureditvi manjkajočega dela nasipa na
desnem bregu Savinje, v Letuški gmajni, nad izlivom Pake v reko Savinjo.. V ta namen je opravil določene
razgovore na Občini in dobil podatke o kontaktni osebi ARSO, v Celju. S predsednikom KO bosta poizkusila
doseči, da se sestanka udeleži poleg določenih članov KO tudi župan. Nesprejemljivo je namreč, da se ob
ponovnem kopičenju proda nad sotočjem in s tem povezani povečani poplavni nevarnosti, ne samo za
Gmajno ampak tudi za Male Braslovče in naprej, na tem ne naredi nič. Še več, na posamezne pisne peticije
se ARSO ne zdi primerno niti odgovoriti. Izgovarjanje na izdelane projekte ureditve, kateri bi morali biti
realizirani že v najbližji prihodnosti, je neresno, saj ni bilo razen sanacije pri tenis igrišču, narejenega nič!
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Navzoči so se s predvidenimi postopki strinjali.
Predsednik KO je prisotne seznanil z vabilom na otvoritev Kulturnega doma Braslovče, katerega se bo
najverjetneje udeležil.
Seja je bila zaključena ob 20.15. uri..

Zapisal
Marjan Zdolšek
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