Frančišek Grašič
Senično 2a, 4294 KRIŽE

Senično, 12.10.2018

Boris SAJOVIC, župan
Trg svobode 18
4290 TRŽIČ

Pozdravljen!
Čeprav se moje pisanje sovpada s praznovanjem otvoritve našega DOMA,
mi vest ne da, da se ne oglasim kot krajan Seničnega v povezavi z
tvojimi izjavami povezanimi s problemom zalitja vode in reševanje tega
problema pri hiši Senično 56. Če sem predsednika Vodovodne zadruge
Senično z.o.o. prav razumel, si predlagal, da pri pokrivanju stroškov tega
posega sodeluje tudi Vodovodna zadruga Senično z.o.o..
Če je to res, potem je to nenormalno, nemoralno in skregano z zdravo
pametjo. Zato se oglašam kot krajan, že tako v vseh pogledih
zapostavljene obrobne KRAJEVNE SKUPNOSTI občine, in tudi kot
poznavalec preteklih dogodkov povezanih z Vodovodno zadrugo Senično
z.o.o. (VZS) na to temo. Za utemeljitev mojega mnenja naprej nekaj
podatkov iz bližnje zgodovine:
1. V letu 2011 smo predstavniki VZS imeli sestanek na KOMUNALI TRŽIČ d.o.o.
(na pobudo občine in KOMUNALE), kjer smo bili zaprošeni za obračunavanje
stroškov čiščenja skupne greznice za 38 stanovanjskih hiš, ker imamo vse
podatke in Komunala TRŽIČ d.o.o. bi težko zaračunala čiščenje ene greznice 38
naslovov. To obveznost smo sprejeli, seznanili prizadete in obveznost
trimesečno zaračunavali.
2. Pri prvem praznjenju greznice je bil zaplet, ker je bilo v greznici vse
»zabetonirano« s peskom in soljo od meteorne vode s ceste. Na razgovoru na
občini (v letu 2012 ob iskanju rešitev pri vseh ostalih problemih v povezanih z
VZS) je bilo obljubljeno, da bo občina sodelovala z 1.000,00 € pri sanacije
greznice. Na žalost ta dana obljuba kasneje ni bila izpolnjena, celotne stroške
sanacije in odvoza so morali pokriti lastniki omenjenih 38 stanovanjskih hiš.
3. Sredi leta 2014 je občine pohitela z uveljavitvijo sprememb načina
obračunavanja stroškov čiščenja greznic. Posebnost je v tem, da se ta storitev
obračunava glede na porabljeno vodo in da jo obračunava ter pobira KOMUNALA
TRŽIČ d.o.o. tekoče vsak mesec. Torej od 01.06.204 dalje pobira denar za
čiščenje greznice KOMUMALA TRŽIČ d.o.o. in višina tega se je kar čez noč
povečala za 3 krat (višino cene določi občina)!! O tem je bilo takrat kar nekaj
neuspešnih protestov. Od takrat naprej tudi Vodovodna zadruga Senično ni več
zaračunavala čiščenja greznic.
4. Julija 2014 je Vodovodna zadruga Senično z.o.o. imela še sestanek na
KOMUNALI TRŽIČ d.o.o., kjer so zahtevali, da jim sporočamo podatke o
porabljeni količini vode po gospodinjstvih. To tudi od takrat naprej delamo za
KOMUNALO TRŽIČ d.o.o. in to brez plačila.
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To je zgodovina. Sedaj pa, kot sem obveščen, je predlog da VZS krije del
stroškov povezanih z odpravo zalitja v hiši Senično 56, ki je posledica
zamašitev odtoka s ceste, ki je v lasti občine. Tudi obcestna kanalizacija
poteka na zemljišču občine, nato pa se vse steka v greznico, ki je na
zemljišču v lasti občine. In da bo mera polna, KOMUNALA TRŽIČ
d.o.o. v treh letih POBERE 8.413,20 € (15 m3 povprečno na hišo na mesec X 38 hiš X
36 mesecev) za enkratno čiščenje samo ene greznice in to z enim
odvozom (zadnje čiščenje letos).
Kako je mogoče sploh razmišljati o tem, da naj sedaj krajani Seničnega s
povečano cena vodarine plačujemo še tisto, kar ima KOMUNALA najmanj
deset krat preplačano. Ali ni vse daleč preko zdravega razuma, ali že ni
dovolj, da nimamo pločnika (če že bo, kadar bo, ga bo le za vzorec), nimamo
prehoda za pešce, nimamo označene avtobusne postaje in tako so ob
gostem prometu vsak dan v nevarnosti otroci in odrasli. Ali čakate, da bo
prišlo do nesreče. Ob isti številki ceste sosednja občina že gradi pločnik od
Golnika do Gorič. Da ob vsem tem ne omenim kanalizacije, ki jo je za
AGLOMERACIJO št.. 3844 (Senično in Spodnje Vetrno) dolžna urediti občina do
31.12.2023. Do takrat pa plačujemo deset krat višjo okoljsko dajatev, kot
tisti, ki jim je občina že uredila kanalizacijo. Samo za informacijo, vsi
SNIČANI na leto plačamo 11.186,75 € (2176 m3 vode X 0,5282 €) te
okoljske dajatve.

Lep pozdrav!

Frančišek Grašič, krajan Seničnega
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