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Številka: 031-0002/2020
ZAPISNIK
12. seje redne seje Sveta Krajevne skupnosti Blanca,
ki je bila 17.2.2022 ob 18.00 uri, v dvorani KD Blanca.
PRISOTNI ČLANI SVETA:
Gorišek Janja, Ločičnik Marjan, Jože Mirt, Jože Budna, Peter Mirt, Vidmar Franc, Benjamin
Arnšek,;
Odsotni člani sveta:
Valerija Mirt (opr.);
OSTALI PRISOTNI:
Mitja Udovč, direktor podjetja Komunala d.o.o. Sevnica,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor OU,
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 12. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 7 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 12. redne seje,
2. pregled, razprava in potrditev zapisnika 11. redne z dne 30.09.2021,
3. pregled smernic delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2022,
4. seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2021
5. obravnava in potrditev poročila o izvedenih obveznostih, najema prostorov v upravljanju,
pregled zapadlih terjatev na dan 31.12.2021,
6. pregled aktivnosti KS Blanca od 30.09.2021 do 17.02.2022,
7. pobude in vprašanja članov sveta KS Blanca,
8. razno.
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

Ad 2
Pregled, razprava in potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 30.9.2022
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.
Sklep:
Svet KS Blanca je potrdil Zapisnik 11. redne seje z dne 30.9.2021. V potrjeni vsebini bo
objavljen na spletni strani KS Blanca.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled smernic delovanja Občine Sevnica v proračunskem obdobju 2022
Predsednik preda besedo županu, ki uvodoma pove o pomembnosti srečevanja predstavnikov
lokalne skupnosti na ravni Občine Sevnica ter svetom krajevnih skupnosti. Ažuren pretok
informacij je zelo pomemben za hitro in učinkovito reševanje krajevne problematike.
Pred sejo sveta KS Blanca je potekala seznanitev širše javnosti glede posodobitve osnovne
šole in vrtca na Blanci, ki sta pomemben faktor pri razvoju kraja.
V nadaljevanju župan izpostavi predvidene ureditve in pobude za razvoj KS Blanca in širše:
- cestna infrastrktura
Upravljanje javnih poti se je uredilo skladno z zakonodajo s prenosom na JP Komunala d.o.o.
Sevnica, katera bo kot nosilec javne gospodarske službe dejavnost izvajala odgovorno in
učinkovito v skladu s predpisanimi normativi, saj bo zagotovljen tako redni letni nadzor kot
potrebna postavitev prometne signalizacije. Cilj lokalne skupnosti je, da se obstoječih
kvalitetnih izvajalcev ne izloči iz sistema vzdrževanja javnih cest. Nastaja pa manjša težava na
zimskem vzdrževanju cest, saj opravljanje storitve z ekonomskega vidika izvajalca večkrat ni
smotrna, pripravljenost na njihovi strani pa mora biti.
Načrtuje se izdatno plombiranje na cestiti Blanca – Poklek – Podvrh, ki je prometno zelo
obremenjena zaradi odvoza material iz kamnoloma Podvrh. Zaradi sprejemljivosti nadaljevanja
koriščenja kamnoloma je v začetni fazi priprava OPPN, kjer imajo možnost podajanja smernic
krajani tangiranega območja.
Za ureditev ceste Blanca – Poklek so v proračunu Občine Sevnica rezervirana sredstava za
izdelavo projektne dokumentacije . Načrtuje se razširitev tretjega ovinka s sanacijo brežine ter
rekonstrukcijo cestišča z ureditvijo odvodnjavanja.
Na državnem delu cestne infrastrukture je v državnem projektu načrtovanja ureditev nadvoza
Blanca, ki predvideva prometno navezavo do Osnovne šole Blanca.
V sklopu rekonstrukcije železniške postaje Sevnica se načrtujejo tudi ukrepi varstva pred
hrupom, ki ga povzroča promet ob železniški progah.
Za opremljanje poslovne cone sta zainteresirana dva lastnika. Projektna dokumentacija je
pripravljena, aktivnosti se bodo nadaljevale glede na potrebe investitorjev.
Izvedena je bila terenska obravnava ureditve ceste mimo hermanove žage, na odseku ceste
Blanca – Poklek in javni poti, ki vodi v vas Gradec.
V letu 2022 je predvidena rekonstrukcija dela lokalne ceste Lončarjev Dol – Žigrski Vrh –
Čanje.
V primeru urejevanja ceste Marof bo nujno potrebna asfaltacija javne poti
Čanje-Loke-Komorivc, ki bo služila kot obvozna cesta.
- Kulturni dom Blanca
V postopku so vpisi v zemljiško knjigo za ureditev lastništva parcel pri Kulturni dvorani na
Blanci. V nadaljevanju sledijo pogovori z lastnikom zemljišča za gasilskim domom na Blanci
za širitev tega.

- Vodooskrba
Pri oskrbi s pitno vodo ni zaznati večjih težav. Zaradi nastalih klimatskih sprememb se strmi k
povečanju varnosti vodooskrbo z novimi vrtinami in s povezovanjem vodovodnih sistemov.
-

Občinski prostorski načrt

Podjetje Plastoform je že enkrat podalo pobudo in financiralo OPN za svoj razvoj, ki si ga želi.
Pri novem predlogu OPN podjetja, ki se uspešno razvija, je smiselno razmisliti in s krajani
Kladja uskladiti interese glede ureditve meteorne kanalizacije ter podpreti razvoj podjetja, ki
zagotavlja veliko delovnih mest.
Na pobuda Budna Jožeta, da se meteorna kanalizacija uredi tudi v vasi Kladje, je potekala
razprava, v kateri je sodeloval Jože Budna, župan in predsednik, ki je predlagal, da se skliče
sestanek, kjer bi se dogovorili o ustrezni rešitvi odvodnjavanja opdanih vod.
V nadeljevanju besedo prevzame Zvone Košmerl, direktor občinske uprave, ki poudari, da je
potrebno strmeti k sorazmernemu razvoju cestne infrastrukture, vodooskrbe, čiščenju
odpadnih voda, zbiranju in ravnanju z odpadki, urejanje javnih površin, nemoteno delovanje
gospodarske javne službe in pokopališke dejavnosti ter plinovodnega omrežja. Poleg tega je
naloga občinske uprave za skrb starejših občanov, otroškega varstva, šolstva, družabnega
življenja, društvenih aktivnosti, prostorsko planiranje, razvoj gospodarstva, organizacija šolskih
prevozov,.. Za zagotovitev kvalitetnega bivanja občanov je nujno operativno sodelovanje
krajevne skupnosti in strokovnih služb Občine Sevnica.
Poleg zadev, ki jih je omenil župan, so v proračunu Občine Sevnica na kontu investicijskega
vzdrževanja občinskih objektov rezervirana sredstva za ureditev sanitarnih prostorov na
sedežu Krajeven skupnosti Blanca. V sklopu participativnega proračuna so odobrena sredstva
za nakup in namestitev projektorjev v kulturni dvorani in v učilnici Krajevne skupnosti Blanca.
Potekajo aktvnosti nabave zemljišč do Osnovne šole Blanca in na območju obrtne cone.
Prejšnje leto so se izvajali postopki etažnega lastninjenja. Vsakoletno so v proračunu Občine
Sevnica rezervirana sredstva za postopke odmere cest, izvajanja javnih razpisov za
zagotavljanje pogojev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju
občine Sevnica, za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Občina Sevnica skrbi za
nemoteno delovanje javne gasilske službe, za vzdrževanje in širjenje javne mreže
defibrilatorjev, za zapuščene živali,…Občina Sevnica si zastavlja koncept investicij v sončne
elektrarne na javnih objektih. V letu 2022 želi pregledati in predlagati primerne javne objekte in
v letu 2022 s pomočjo Eko sklada ali katerega drugega razpisa tudi izvesti postavitev ene
vzorčne sončne elektrarne na javnem objektu. Cilj je vzpostavitev e-mobilnosti z uvedbo
sistema javnih električnih koles. Proti Čanju je predvidena ureditev odvodnjavanja in propustov.
V pridobivanju je gradbeno dovoljenje za ureditev kanalizacije.
Direktor prisotne seznani, da je Občinski svet Občine Sevnica sprejel tretje spremembe in
dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter jih pozove, da razmislijo o morebitnih pobudah
za četrto spremembo, saj postopki spremembe trajajo cca od tri do štiri leta.
Glede na dejstvo, da je javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica s 1.1.2022 prevzelo
upravljanje javnih poti, predsednik preda besedo Mitji Udovču, direktorju podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica, ki uvodoma pove, da je bil sprejet Odloko o občinskih cestah, javnih površinah
in urejanju prometa v Občini Sevnica, ki zajema skrb za preko 600 km cest. Skladno z odlokom
je bila podpisana pogodba, ki jo je podpisalo vseh enajst krajevnih skupnosti v Občini Sevnica,
Občina Sevnica ter podjetje Komunala d.o.o. Pogodba natančno določa način vzdrževanja
javnih poti in javnih površin ter način financiranja opravljenih storitev. Mitja Udovč poudari, da je
potrebno redno sodelovanje članov sveta krajevne skupnosti s podjetjem Komunala d.o.o., saj
se na ta način lažje uskladi interese ter zagotovi varno, kvalitetno in ekonomično vzdrževanje
cestne infrastrukture.
V nadaljevanju omeni projekt hidravlične izboljšave v Občini Sevnica, kateri vključuje tudi KS
Blanca in sicer odsek vodovoda, ki poteka od Pokleka na Handijo. Ko se je gradil namakalni
sistem za Sadjarstvo Blanca, se je povezal vodovodni sistem Dolnje Brezovo – Blanca.
Predvidena je vzpostavitev še ene vrtine, ki bo zagotovila dodatno varnost vodooskrbe. Kot

informacijo direktor poda, da živimo v območju, kjer se v vodi sprošča zelo veliko vodnega
kamna. Specifično območje je Čanje, kjer so za preizkusno rešitev namestili magnetni
nevtralizator vodnega kamna. Rezultati bodo vidni v roku enega meseca.
Podjetje Komunala d.o.o. Sevnica vzdržuje 20 pokopališč v Občini Sevnica, med drugim tudi
pokopališče Sv. Kancijana na Rožnem, ki je teritorialno locirano na območju Občine Krško.
Pripravljajo se upravni postopki za ureditev pristojnosti za predmetno pokopališče. Za
predlagano izvedbo nadstreška je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Razprava:
V razpravi so sodelovali predsednik, župan, direktor, Peter Mirt, Jože Budna, Jože Mirt, Franc
Vidmar, Janja Gorišek
Povzetek razprave:
Del razprave je potekala glede krajevne problematike urejevanja odvodnjavanja mimo kmetije
Mirt. Jože Budna omeni težavo plazenja občinske lokalne ceste preko Polutke, da saniran plaz
ni v redu. V letošnjem letu se bo izvajala rekonstrukcija povezovalne ceste Poklek – Priklance.
Ob Čajenskem grabnu je potrebna širitev občinske lokalne ceste na ovinku, ki je že bila
izvedena širitev. Izpostavljene zadeve se bodo prenesle v reševanje strokovnim službam
Občine Sevnica.
Predsednik pove, da zadeve iz participativnegai proračuna in obnova weceja se naj izvede
pred 15. junijem, če bi šola med gradnjo Osnovne šole potrebovala nadomestne prostore na
KS.
Župan je komentiral sistem urejanja cestne infrastrukture, ki se je z leti spremenil, tako iz
tehničnega vidika kot zahtev uporabnikov in zakonodaje. Ceste, ki so bile nekoč grajene zgolj
za medkrajevni promet, danes postajajo obremenjene tudi s tranzitom. Izziv bodočnosti so
električna kolesa in ureditev parkirnega sistema z elektronskimi aplikacijami, ki pa je smiselno,
da so med občinami poenotene.
Izpostavljene so tudi energetske zahteve, ki jih zahteva današnji čas, zato se je Občina
Sevnica odločila za postavitev sončne elektrarne na enem izmed javnih objektov in bi s tem
zmanjšali strošek električne energije, saj ima Občina Sevnica veliko odjemnih mest z javnimi
objekti in javno razsvetljavo.
Glede izvajanja pokopališke dejavnosti na pokopališču Rožno, ki je teritorialno lociran v Občini
Krško in v upravljanju javnega podjetja Komunala d..o. Sevnica, pove, da se išče primerna
rešitev
Podana je bila pobuda, da bi se ureditev wc-jev, ki so planirana v participativnem proračunu
Občine Sevnica izvajala v času šolskih počitnic.
Razpravljalci so razpravljali tudi o možni lokaciji za postevitev postaje e-koles. Člani sveta se
nagibajo k postavitvi pred kulturnim domom ali pri okrepčevalnici Trimček.
Za urediev cestne infrastruktre z odvodnjavanjem na Kladju se predlaga ustanovitev
gradbenega odbora. Paziti je potrebno, da lokalna cesta ne postane odvodni kanal za vse
meteorne vode prebivalcev ter, da se smiselno preračuna glede postavljanja malih čistilnih
naprav oz. priklopa na čistilno napravo.
S strani KS je bila Občini Sevnica podana prošnja oz. pobuda, da bi bilo smiselno investicijo
javne poti Poklek - Tomažev hrib – Priklance, ki je uvršečena v finančni načrt krajevne
skupnosti, urediti v celoti. Za tovrstno izvedbo bi bilo potrebno finančno sodelovanje iz
proračuna Občine Sevnica. Zadeva o možnosti sodelovanja se bo preučila na strani Občine
Sevnica, saj je v letošnjem letu opaziti znantno povečanje cen gradbenih in drugih storitev.
Praznik krajevne skupnosti bo obeležen v petek 10. junija 2022.
19.14. sejo zapustijo župan, direktor OU in director Komunale d.o.o. Sevnica.

Ad 4
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2021
Gradivo zaključnega računa so člani sveta prejeli na svoje domove po pošti.
Predsednik poda gradivo v razpravo.
Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Blanca se je seznanil z zaključnim računom za leto 2021 in nanj nima pripomb.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet
Ad 5
Obravnava in potrditev poročila o izvedenih obveznostih, najema prostorov v
upravljanju, pregled zapadlih terjatev na dan 31.12.2021
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na svoje domače naslove. Predsednik na kratko
predstavi povzetek gradiva in ga poda v razpravo.
Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Blanca se je seznanil s poročilom izvedenih obveznosti glede najema prostorov
v letu 2021 in pregledal zapadle terjatve do kupcev do 31.12.2021 in nima pripomb.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet
Ad 6
Pregled aktivnosti KS Blanca od 30.09.2021 do 17.02.2022,
Predsednik predstavi glavne aktivnosti, ki so se dogajale v času 30.9.2021 do 17.2.2022:
- Asfaltacija JP Gradec v dolžini 250 m,
- Izdelava propusta na JP Poklek - Priklance,
- Objava povpraševanja za zimsko službo, izvedba evidenčnega naročila za izbor
izvajalca in podpis pogodbe.
- Čiščenje kamenja na cesti Gradec,
- Vgradnja hidranta v zaselku Agrež - Blanca,
- Gramoziranje udarnih jam na JP Trate - Krajna Brda,
- Sekanje vejevja ob javnih poteh Kladje – Krajna Brda, Blanca – Gradec, Blanca –
Čanjski graben, Čanje - Poklek,
- Čiščenje bankin in muld Blanca – Gradec – Čanje - Poklek
- Čiščenje javnih površin pri novem igrišču in spomeniku, trim stezi ob reki Savi,
- Izdelan temelj in hidrantne omarice za gasilsko opremo Kladje.
- Priprava popisnih del za rekonstrukcijo JP Tomažev hrib – Priklance gradbena dela
brez asfalta.
Predsednik poda vsebino v razpravo.
Razprave ni.
Sklep: Člani sveta KS Blanca so se seznanili z aktivnostmi KS Blanca od 30.09.2021 do
17.02.2022.
Ad 7
Pobude in vprašanja članov sveta KS Blanca
Predsednik članom sveta poda informacije glede točnega poteka vzdrževanje javnih poti
skladno s sprejetim odlokom, ki določa, da se je odgovornost tekočega vzdrževanja javnih poti

prenesla na javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Predsednik je v stalni komunikaciji z
odgovorno osebo zaposleno na Komunali d.o.o. Sevnica, g. Vinkom Knezom, ki organizira v
sklopu svoje ekipe predlagane ureditve. Po opravljenih delih skladno s podpisanim delovnim
nalogom Komunala d.o.o. mesečno izdaja račun o opravljenih storitvah. Storitev za mesec
januar je znašala 1.115,00 EUR. Potrebno bo gospodarno naročati storitve glede na sprejet
finančni načrt za leto 2022, zato poziva člane svete za prostovoljno pomoč.
V nadaljevanju na predstavljeno poteka krajša razprava v kateri sodelujejo, predsednik, Jože
Budna in Janja Gorišek. Razprava se je razširila tudi na tematiko postopkov izdelave OPN.
Ad 8
Razno
Predsednik pove, da je KD Godba Blanški vinogradniki podala prošnjo za finančno pomoč pri
organizaciji Božično-novoletnega koncerta (prošnjo člani sveta prejeli v gradivu).
Predsednik poda vlogo v razpravo. V razpravi so sodelovali predsednik, Peter Mirt, Jože Mirt,
Janja Gorišek in so mnenja, da se je potrebno držati določenih pravil za sofinanciranje
društvene dejavnosti, ki za območje KS Blanca poteka preko javnega razpisa.
Sklep:
Svet KS Blanca je na svoji 12. redni seji obravnaval vašo prošnjo za donacijo poslano
6.1.2022 in odločil, da se donacija ne izvrši, ker ste v ta namen prejeli sredstva na
razpisu za sofinanciranje društev v letu 2021, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti
Blanca.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
V nadaljevanju se člani sveta pogovorjajo o volitvah, ki bodo potekala novembra 2022.
Jože Mirt odpre temo sofinanciranje društvene dejavnosti v smislu realizacije prijavljenih
aktivnosti, saj so trenutne razmere onemogočile izvedbo načrtovanih projektov. Po krajši
razpravi so člani sveta mnenja, da sredstev društvom ne bo potrebno vračati in bodo lahko
kandidirala na razpisu za leto 2022.

Seja je zaključena ob 19.40 uri.
Ob zaključku seje prisotnih 7 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Marjan Ločičnik
Predsednik Sveta KS Blanca

