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. 2017
ZAPISNIK
15. redne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Doma krajanov Letuš, dne 04. 12.
2017, s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani Krajevnega odbora: VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan, ŽERDONER Darko, OBAL Štefan,
KLANČNIK Amalija, MOGEL Eva, ARČAN Danilo, JAGER Urban,
PIREČNIK Jože
Opravičeno odsotni:: ARLIČ Jani, DIMEC Robert, ŠMON Peter
Ostali prisotni: podžupanja občine Braslovče TAJNŠEK Danica
občinski svetnika občine Braslovče iz Letuša IVANOVIČ Josip, TROP Bogdan
Predstavniki zainteresiranih sosedov odpada Vaukan: FEDRAN Leopold, ŠKORJANC Ana in Polde
Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. VOLK Franjo
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda.
Aktualna problematika (vprašanje uporabnega dovoljenja odpada Vaukan)
Razprava v zvezi s proračunom občine Braslovče za leto 2018
Aktualna problematika.

Ad. 1.
Predsednik KO g. Volk je predlagani dnevni red dal v potrditev. Ker ni bilo pripomb, so ga navzoči soglasno
potrdili.
Ad. 2.
Pri obravnavi druge točke se je pridružila še občinska svetnica, ga Jasmina Roter Jager. Navzoči pa so bili
tudi predstavniki sosedov odpada Vaukan. Ga. Jasmina Roter Jager je prisotne seznanila z dopisom
zakoncev Aleksandrov, najbližjih sosedov, dejansko mejašev Vaukana..V njem opozarjata na dejavnost
podjetja Vaukan, katero se ukvarja s predelavo odpadkov. Na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja,
izdanega brez vednosti UE Žalec in občine Braslovče, je navedena enormna dnevna količina dovoza
odpadkov, dovoljena mu je celo predelava akumulatorjev. Sosedje so izpostavljeni hrupu, neznanim delcem
v zraku, vibracijam, vprašljivo pa je tudi, kaj se izpušča v potok Strugo, ki dejansko oskrbuje tudi ribogojnico.
Med procesom predelave in kasneje, se z dežjem izlivajo strupene kemikalije, kisline, strupene soli in vrsta
težkih kovin, tudi radioaktivnih izotopov iz industrijskih merilnikov, kateri zastrupljajo vodo in pridelke.
Zakonca Aleksandrov sta dobila s strani UE Žalec pisno odločbo, v kateri je navedeno, da je bilo iz njihove
strani izdano gradbeno dovoljenje leta 1995, za uporabo obrtne delavnice – mizarstvo Vidmar. Tudi s strani
občine Braslovče sta prejela odgovor, da objekt predelovalnice odpadkov ni predviden in ne dovoljen na tem
območju.
V razpravi je ga. podžupanja poudarila, da s strani občine ni bilo danega nobenega soglasja za
predelovalnico odpadkov, bilo je dano le za Mizarstvo Vidmar. Nerazumljivo je, da je ARSO lahko izdal
dovoljenje ne, da bi seznanil predstavnike Občine.
V razpravi je g. Fedran povedal, da veter raznaša smrad in delce, kar je za stanovalce nevzdržno. Že pred
dvema letoma se je zglasil v predelovalnici in videl, da delajo brez filtrov. Zakonca Škorjanc je zanimalo,
kako je možno, da zadeve ne razišče pristojna inšpekcija. V nadaljevanju so dali svoja mnenja še g. Arčan,
Volk, Zdolšek in Pirečnik. Razčiščeno je bilo tudi, kako lahko ukrepa inšpekcijski organ in na kakšno
pobudo. Iz Inšpektorata RS za okolje in prostor, območne enote Celje, je bil na UE Žalec poslan dopis, da je
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zadeva v inšpekcijskem postopku. Navzoči vedo, da KO nima pristojnosti za ukrepanje, vsekakor pa so
odborniki v imenu krajanov zahtevati od pristojnih občinskih organov, da se začne s postopkom urejanja. Po
razpravi je bil sprejet
30. s k l e p:
Pristojne službe občine Braslovče morajo preveriti, kakšna dovoljenja in kdo jih je izdal, ima
predelovalnica odpadkov Vaukan. Zahteva se pošlje takoj po potrditvi zapisnika 15. redne seje KO
Letuš.
Rok: 11. 12. 2017
Ad 3.
Uvodoma je g. Volk opozoril, da morajo naši predstavniki v občinskem svetu dosledno zagovarjati interese
krajanov Letuša. Ga. podžupanja je bila mnenja, da se svetniki trudijo za dobrobit kraja, prav tako tudi
župan. Na sestanku z županom in direktorjem občinske uprave je izpostavila problematiko Letuša. Za ceste
so bili izdelani popisi, preplastitev pa ne bo, dokler ne bo znano, kako bo s kanalizacijo.
V razpravo se je vključil g. Trop, ki je uvodoma izrazil strinjanje z 30. sklepom KO. Nato je prebral dopis
krajana g. Mandeljca, katerega je naslovil na občinske svetnike iz Letuša ter na nekatere člane KO Letuš. V
njem je izrazil nezadovoljstvo nad sestavo proračuna občine za leto 2018, saj opaža, da Letušu kot največji
KS v občini, namenja zanemarljivo malo sredstev. G. Trop meni, da se zadeve urejajo v okviru možnosti. Za
sanacijo kulturnega doma Letuš so predvidena sredstva, izdelati pa je potrebno še program. Glede urejanja
cest je potrebno najti rešitve bodisi preko koncesionarja ali kako drugače. Glede kanalizacije je v Letušu
dejansko izvedenega najmanj. Težava je v tem, da evropskega denarja ni in je kakršnokoli obljubljanje
brezpredmetno. G. Pirečnik je bil mnenja, da predstavljajo poselitve na levem in desnem bregu strnjena in
ne razpršena področja. Določena dokumentacija je za ta področja pripravljena in naj se pristopi k izvedbi
vsaj tam.
Ga. podžupanja je povedala, da je bil v Parižljah uspešno izveden inšpekcijski pregled kanalizacije.
G. Arčan je opozoril, da ima občina kratkoročne in dolgoročne programe. Kanalizacija je v njih že zapisana.
Svetniki morajo vztrajati na realizaciji razvojnih programov. G. Trop je povedal, da se ti programi sestavljajo
iz leta v leto. Pri vsem manjka neka rdeča nit, ki bi jih povezovala.
Ga. podžupanja je povedala, da bo prehod za pešce pred bencinskim servisom zagotovo izveden v letu
2018.
Mnenje g. Pirečnika je bilo, da naj občina pomanjkanje sredstev urejuje z dodatnim, namenskim
zadolževanjem. S tem so se strinjali tudi ostali odborniki. Ga. podžupanja je pripomnila, da je podružnična
OŠ v Letušu potrebna dograditve.
G. Arčan je opozoril, da je bil rok za dokončanje že pred tremi leti premaknjen na leto 2019, sedaj je celo na
2023. Evropska sredstva prav gotovo so, le občina je pri tem premalo prodorna.
G. Trop se je strinjal, da se manjše teritorije rešuje s krediti.
G. Arčan je predlagal, da se v zvezi s kanalizacijo v strjenih delih KS pripravi amandma na občinski
proračun, v katerem se zahteva izvedba kanalizacije z najemom kreditov ali prerazporeditvijo sredstev. G.
Zdolška so zanimale nekatere postavke v proračunu, katere bi se lahko preusmerile na izvedbo perečih
problemov. ( doživljaji narave, mreža postajališč za avtodome itd.) Ga. podžupanja je zagotovila, da se bodo
vložena sredstva povrnila. Po razpravi je bil sprejet
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31. s k l e p :
Na proračun občine Braslovče za leto 2018 odborniki KO Letuš pripravijo amandma, na podlagi
katerega mora Občina s prerazporeditvijo, po potrebi pa tudi z zadolževanjem, vnesti izvedbo
kanalizacije v strjenih delih Letuša.
Rok podaje amandmaja na občino: 22. 12. 2017
Ad. 4.
G. Trop je pripomnil, da pogreša v zapisnikih odbora postavitev rokov za posamezne izvedbe sklepov. G.
Zdolšek je pripombo vzel na znanje ob tem pa povedal, da sklep, sprejet v oktobru leta 2016 glede pisnega
poročila o ukrepih v zvezi s protipoplavno sanacijo, z rokom »do naslednje seje«, kljub urgencam še do
danes ni realiziran, prav tako kot tudi sklep o poročilu, koliko sredstev se zbere glede na število krajanov v
občinski blagajni. In verjetno bi se še kaj našlo. Ob tem pa je poudaril, tako kot večina navzočih, da imamo
srečo, ker je na naših sestankih prisotna ga. podžupanja, ki skrbi, da se določene zadeve v Letušu vendarle
premikajo.
G. Trop je povedal, da bo podal pobudo za ureditev ceste proti »Bunkici«.
G. Volk je prisotne seznanil, da je opravljal meritve oz. pregled tal na cesti proti g. Arliču. Cesta je dejansko
votla, pod njo se nahaja voda in bo potrebno dogovoriti, kako jo sanirati. V zvezi z urejanjem cest smo
sprejeli
32. s k l e p:
Prioritetno se preplasti cesta proti rezervoarju in cesta na levem bregu v Gmajno. (od Jusa do
Razbornika)
G. Pirečnik je opozoril na problematiko zimske službe. Občini Šmartno ob Paki in Braslovče bi se morali
dogovoriti glede pluženja. Ga. podžupanja je opozorila, da bo zimsko službo v letu 2018 izvajal VOC G.
Volk je zagotovil, da bo pri VOC posredoval, da se pluženje in posipanje izvaja kompleksno.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

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