Številka: 0313-0002/2020

ZAPISNIK
10. seje redne seje Sveta Krajevne skupnosti Blanca,
ki je bila 27. 5. 2021, ob 18.00 uri, v dvorani KD Blanca.
PRISOTNI ČLANI SVETA:
Arnšek Benjamin, Gorišek Janja, Ločičnik Marjan, Jože Mirt, Jože Budna, Peter Mirt, Valerija
Mirt;
Odsotni člani sveta:
Vidmar Franc (opr.);
OSTALI PRISOTNI:
Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti;
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: predsednik Marjan Ločičnik.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 10. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 5 članov sveta KS Blanca. Svet KS Blanca je bil sklepčen.
Predsedujoči pozdravi prisotne člane sveta, prebere predlog dnevnega reda in ga poda v
razpravo ter potrditev.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 10. redne seje,
2. pregled, razprava in potrditev zapisnika 9. redne z dne 25.02.2021,
3. obravnava razpisa za sofinanciranje društev v KS Blanca in potrditev sklepa o
sofinanciranju,
4. razprava o poimenovanju Rekreacijskih površin Blanca in sprejem sklepa o imenu,
5. priprave na praznik KS Blanca morebitni predlogi o priznanjih,
6. pregled aktivnosti KS Blanca od 25.02.2020 do 27.05.2021,
7. pobude in vprašanja članov sveta KS Blanca,
8. razno.
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.

Ad 2
Pregled, razprava in potrditev zapisnika 9. redne z dne 25.02.2021
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.
Sklep:
Svet KS Blanca je potrdil Zapisnik 9. redne seje z dne 25.2.2021. V potrjeni vsebini bo
objavljen na spletni strani KS Blanca.

Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep sprejet.

Ad 3
Obravnava razpisa za sofinanciranje društev v KS Blanca in potrditev sklepa o
sofinanciranju
Predsednik članom sveta predstavi gradivo, ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
➢ Ob 18.06 se seji pridruži Budna Jože. Na seji je prisotnih šest članov sveta.
Sklep:
Svet KS Blanca predlaga, da se na osnovi pridobljenih točk, ki so razvidne iz tabele štev.
06/021 - 16 v kateri so vpisane vse aktivnosti društev, ki so se v roku prijavili na razpis z
vso potrebno dokumentacijo, se izdelajo pogodbe o sofinanciranju društev. Vrednost
sofinanciranja posameznega društva je razvidna iz tabele, ki je priloga pogodbe.
Društva, ki so se prijavila na razpis so: KD Godba blanški vinogradniki, PGD Blanca,
PGD Poklek, KUD Poklek, KUD France Prešeren Blanca, Športno društvo Blanca in Aktiv
kmečkih žena Blanca.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet

Ad 4
Razprava o poimenovanju Rekreacijskih površin Blanca in sprejem sklepa o imenu
Predsednik članom sveta predstavi gradivo, ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
Člani sveta so v gradivu prejeli zapis Kdo je bil Alojzij Lenček? Glede na zapisano je
predsednik mnenja, da bi bilo prav, da se na novo zgrajene rekreacijske površine imenujejo
Rekreacijske površine Alojzija Lenčka Blanca.
Predsednik poda vsebino v razpravo. Razprava poteka v smeri pravilnosti postopka prevzema
imena glede svojcev in varstva osebnih podatkov. Predsednik pojasni, da je zadevo že
izpostavil strokovnim službam Občine Sevnica, ki so pojasnile, da se ime lahko uporabi.
Podjetje Kostak d.d., ki upravlja s pokopališčem v Brestanci, kjer je pokopan Alojzij Lenček, bo
postopek poizvedbe izvedlo preko pristojnega sodišča.

Sklep:
1. Svet KS Blanca se je seznanil s predlogom o poimenovanju Rekreacijskih površin
Blanca.
2. Svet KS Blanca soglaša, da se Rekreacijske površine Blanca med katere spadajo
naslednje površine (nogometno igrišče z umetno travo, balinišče, igrišče z otroškimi
igrali, hortikulturno urejeno zemljišče, fitnes naprave ob reki Savi in trim steza ob reki
Savi) imenujejo: REKREACIJSKE POVRŠINE ALOJZIJA LENČKA BLANCA.
OBRAZLOŽITEV SKLEPA:
Na pokopališču v Brestanici obstaja grob g. Alojzija Lenčka za katerega skrbi
upravljavec pokopališča Kostak Krško, ker za ta grob ne obstaja najemnik. Vsled tega
tudi ni bilo pridobljeno soglasje potomcev g. Alojzija Lenčka za uporabo njegovega
imena.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet

Ad 5
Priprave na praznik KS Blanca morebitni predlogi o priznanjih
➢ Ob 18.22 se seji pridruži Mirt Peter. Na seji je prisotnih sedem članov sveta.
Predsednik je članom sveta podal na klop gradivo o seznanitvi predlogov za podelitev plaket,
zahval ter manjših sponzorjev oziroma izvajalcev manjših del. Po krajši razpravi Peter Mirt
pove, da se je potrebno zahvaliti tudi Marjanu Ločičniku, ki je nesebično sodeloval pri vseh
potrebnih aktivnostih.
SKLEP št. 1:
Svet KS se je seznanil s predlogi priznanj ob prazniku KS Blanca za leto 2021 in
predlaga, da se predlagana priznanja podelijo na prazniku KS Blanca dne 11.6.2021.
OBRAZLOŽITEV:
PLAKETA - Gospa Helena Klobasa, predlagatelj KS Blanca in PGD Blanca.
JAVNA POHVALA - Ekipa veterani Športnega društva Blanca, predlagatelj KS Blanca in
Športno društvo Blanca.
SKLEP št. 2:
Svet KS Blanca predlaga, da se podelijo zahvale na prazniku KS Blanca dne 11.6.2021
izvajalcem in podjetjem, ki so izvajale in financirale projekt Rekreacijskih površin
Alojzija Lenčka Blanca.
PREDLAGANI:
INFRA izvajanje investicijskih dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri
Krškem,
Občina Sevnica, Glavni trg 19a. 8290 Sevnica,
FS GROUP d.o.o., Sv. Trojica 87, 1233 Dob,
KOP Brežice, cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice,
ELEKTROMEHANIKA BRANKO GREGORIČ S.P., Zabrdje 26, 8233 Mirna,
Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica,
GRADBENA MEHANIZACIJA, Branko Županc s.p., Gorenji Leskovec 5a, 8283 Blanca,
g. Aleš Starič, Asmont d.o.o., Zabrdje 36, 8283 Mirna,
g. Ivan Radej, Blanca 108, 8283 Blanca,
SOLO tiskarna in papirna galanterija d.o.o. Sevnica. Log 59, 8294 Boštanj,
Trgovina in svečarstvo pri Koštomaju, Vesna Mirt s.p., Blanca 19, 8283 Blanca,
PREDSEDNIK KLJUBA BALINARJEV SEVNICA: g. Ernestl Franc, Cankarjeva 16, 8290
Sevnica.
SKLEP št. 3:
Svet KS Blanca predlaga, da se na prireditvi ob prazniku KS Blanca podeli zahvala
ravnatelju mag. Vincencu Frece za dobro sodelovanje s Krajevno skupnostjo.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklepi sprejeti.
Ad 6
Pregled aktivnosti KS Blanca od 25.02.2020 do 27.05.2021
Predsednik predstavi aktivnosti, ki so se dogajale v času od 25.2.2021 do 27.5.2021:
- razširitev ceste Blanca – Poklek,
- gradnja nogometnega igrišča, balinišča in otroških igral,
- priključitev električne energije in ureditev razsvetljave, dostava in pravilna postavitev
kontejnerja,
- priključitev vodovoda, montaža umivalnika, bojlerja, ogledala in pitnika pri kontejnerju,
- hortikulturna ureditev okolice, ureditev peš poti pod železniško progo ter ureditev
razsvetljave ob pešpoti,

-

izdelava oglasne deske pri nogometnem igrišču,
priprave na izdelavo napisne table Rekreacijske površine Alojzij Lenček Blanca,
izvedba javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in
delujejo na območju Krajevne skupnosti Blanca za leto 2021,
izvedba razpisa za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Krajevne skupnosti Blanca
za leto 2021,
razširitev lokalne ceste Blanca – Krajna Brda,
ureditev lokalne ceste Kladje nad Blanco (aktivnosti so še v teku),
ureditev drenaže in zamenjava propusta pod lokalno cesto Blanca – Čanje,
priprave na praznik KS Blanca,
sledi priprava in podpis pogodb o sofinanciranju društev in aktivov v krajevni skupnosti
Blanca.

V nadaljevanju predsednik predstavi scenarij in organizacijo praznika KS Blanca, ki bo potekal
na lokaciji pri novo zgrajenem nogometnem igrišču 11.6.2021 s pričetkom ob 17. uri.
V nadaljevanju predsednik člane sveta seznani, da lokalna cesta Poklek – Blanca še ne bo
dokončana.
Peter Mirt, ki je na prejšnji seji podal pobudo, da bi se uredila mulda v Kladju ob lokalni cesti
Krajna Brda – Blanca pri kmetiji Mirt zaradi boljšega odvodnjavanja cestišča in dostopa do
lastniške parcele, seznani člane sveta, da so podane rešitve za optimalno ureditev težave.
Sklep: Člani sveta KS Blanca so se seznanli z aktivnostmi KS Blanca od 25.02.2020 do
27.05.2021.

Ad 7
Pobude in vprašanja članov sveta KS Blanca
Predsednik pove o realizaciji pobud, ki so bile podane na prejšnji seji sveta KS Blanca.
Odvodnjavanje ob lokalni cesti Blanca – Krajna Brda se bo realiziralo. V vasi Krajnda Brda je
postavljen prikazovalnik hitrosti. Predsednik je opozoril izvajalca del na lokalni cesti BlancaPoklek glede pomankljivo postavljene signalizacije v času zapore.
Jože Budna poda pobudo, da bi bilo potrebno kategorizirati na novo nastalo cesto od odcepa
LC Blanca-Poklek pri kraju Čanje do zaselka Gradec ali pa postaviti opozorilno tablo “Vožnja
na lastno odgovornost”.
Na pobudo poteka razprava. Mirt Jože predlaga, da bi bilo potrebno na tej cesti postaviti ograjo,
na odseku, kjer predstavlja največjo nevarnost. Predsednik pove, da je ta cesta v postopku za
kategorizacijo. Člani sveta so mnenja, da je potrebno ograjo postaviti pred izvedenim
postopkom kategorizacije, saj za udeležnece v prometu predstavlja veliko nevarnost.
Sklep:
Svet KS Blanca ugotavlja, da je novo nastalo stanje nekategorizirane ceste od odcepa
lokalne ceste Blanca - Poklek pri kraju Čanje do zaselka Gradec v dolžini cca 100m. Pri
razširitvi lokalne ceste je nastala ob nekategorizirani cesti za zaselek Gradec pod cesto
globoka brežina cca od 5 - 10 m. Vsled tega je potrebno na tem delu in nadaljnjem delu, kjer
je prišlo do nesreče padca v grapo vgraditi jekleno varnostno ograjo. Nekategorizirana
cesta je bila grajena v letu 2020 in je v postopku kategorizacije. Cesta je namenjena večjim
vozilom za dostop do vasi Čanje, kot obvoznica lokalne ceste Blanca - Čanje. Svet KS
Blanca predlaga, da varnostno ograjo financira Občina Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklepi sprejeti.
Jože Budna sprašuje ali bi bilo smiselno ureditev zunanje učilnice v OŠ Blanca prijaviti v sklopu
participativnega proračuna Občine Sevnica za leto 2022. Predsednik članom sveta predstavi

namen in način prijave v okviru participativnega proračuna. Participativni proračun je sistem
razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno
sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Vlagajo se pobude občank in občanov za projekte in
ureditve iz njihove krajevne skupnosti. Pobudo lahko vloži tudi skupina občank in občanov, pri
čemer se v obrazec vpiše predlagatelj z osebnimi podatki, ostali sopredlagatelji pa le z imenom in
priimkom. Seznam pobud, ki bodo ustrezale kriterijem, bo objavljen na občinski spletni strani in
preko sredstev obveščanja vsaj en mesec pred glasovanjem. V teh objavah bo posamezna
pobuda označena z unikatno kodo, ki bo uporabljena za glasovanje.
Glasovanje bo predvidoma potekalo v začetku septembra in bo javno najavljeno. Glasovanje bo
časovno omejeno in bo teklo preko SMS oddajanja glasov. Glasovati bo možno enkrat za eno
pobudo.
V nadaljevanju poteka razprava glede stanja lokalnih cest. Predlaga se kontrola lokalnih cest s
strani Komunale Sevnica in sicer pregled stanja udarnih jam, zaraščenosti ter odvodnjavanja.
Na vprašanje Mirt Jožeta glede širine ceste Blanca – Poklek, predsednik obrazloži obstoječi
projekt. Projektna naloga, ki je bila izdelana na Občini Sevnica, v kateri je bilo naročena širina
ceste 4,5 m in dolžina 550 m. Po predstavitvi projekta s strani projektanta je predsednik zahteval
širino 5,5 m kar tudi ustreza obremenitvi in vozilom, ki vozijo po tem odseku ceste. Končni dogovor
je bil, da se naredi cesta širine 5 m ter se odsek skrajša za toliko m2 kolikor se porabi pri širši cesti.
Jože Mirt sprašuje, kdaj bodo realizirani pločniki in ureditev mimo Hermana. Predsednik je bil v
navezi s strokovnimi službami Občine Sevnica, ki pa ne morejo določiti točnega roka realizacije.
Jože Budna sprašuje kdaj bo realizirana preplastitev državne ceste Dolnje Brezovo – Blanca.
Peter Mirt pove, da je seznanjen, da bo ureditev končana konec julija.

Ad 8
Razno
Predsednik člane sveta seznani da bo v ponedeljek 7.6.2021 na Blanci gostoval Miha Deželak,
član ekipe Radia 1, ki promovira projekt DEŽELAK=JUNAK. Gre za dobrodelni projekt za
pomoč otrokom za počitnice. Člane sveta pozove, da se dogodka udeležijo. Sestavili bodo
ekipo, ki bo novinarja gostila s pripravo programa.
Predsednik člane sveta pozove k udeležbi na prireditvi ob prazniku KS Blanca.
Predsednik pove, da je naslednja seja predvidena v septembru s tematiko realizacije
finančnega načrta 2021 glede asfaltacije treh makadamskih odsekov. Predlaga, da se sestavijo
gradbeni odbori, popis del in ovrednotenje del.
Seja je zaključena ob 19.17 uri.
Ob zaključku seje prisotnih 7 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Marjan Ločičnik
Predsednik Sveta KS Blanca

