KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA
Blanca 24
8283 BLANCA
ZAPISNIK
3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Blanca, dne 26.3.2019,
ob 18.00 uri, v sejni sobi KS Blanca.
Prisotni člani sveta:
Marjan Ločičnik, Janja Gorišek, Franc Vidmar, Jože Budna, Benjamin Arnšek, Jože Mirt, Peter
Mirt, Valerija Mirt, Franc Vidmar
Ostali prisotni:
Flisek Marjetka, referentka za Krajevne skupnosti v Občini Sevnica.
Tomaž Blatnik, predstavnik Športnega društva
Odsotni: /
Sejo vodi: Marjan Ločičnik, predsednik sveta KS Blanca.
Zapisnikar: Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti v Občini Sevnica.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 3. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta KS Blanca. Svet KS Blanca je bil sklepčen.
Predsedujoči pozdravi prisotne člane sveta KS Blanca in poda predlog dnevnega reda ter ga
poda v razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 3. redne seje,
2. Pregled, razprava in potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 15.1.2019,
3. Obravnava razpisa za sofinanciranje društev v KS Blanca in potrditev sklepa o
sofinanciranju,
4. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2018,
5. Seznanitev z aktivnostjo pri gradnji športnega igrišča in hortikulturno ureditvijo
zemljišča na območju retenzije potoka Blanščica – parcele v lasti Republike Slovenije,
6. Priprava na praznik KS,
7. Pregled aktivnosti KS Blanca od 15.1.2019 do 926.3.2019,
8. Razno.
Predsednik predlaga dopolnitev dnevnega reda in sicer se pod točko 7 obravnava Sprememba
plana za leto 2019, točka 7 in 8 se preštevilčita.
Sprejet dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 3. redne seje,
2. Pregled, razprava in potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 15.1.2019,
3. Obravnava razpisa za sofinanciranje društev v KS Blanca in potrditev sklepa o
sofinanciranju,
4. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2018,
5. Seznanitev z aktivnostjo pri gradnji športnega igrišča in hortikulturno ureditvijo
zemljišča na območju retenzije potoka Blanščica – parcele v lasti Republike Slovenije,
6. Priprava na praznik KS,
7. Sprememba plana za leto 2019,

1

8. Pregled aktivnosti KS Blanca od 15.1.2019 do 926.3.2019,
9. Razno.
SKLEP:
Svet KS Blanca soglasno sprejme predlagani dopolnjeni dnevni red.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled, razprava in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta in potrditev zapisnika z
dne 15.1.2019
Predsednik poda v razpravo zapisnik 2. redne seje, ki so ga člani sveta prejeli kot gradivo.
Razprave ni.
SKLEP:
Svet KS Blanca je potrdil zapisnik 2. redne seje sveta z dne 15.1.2019.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Obravnava razpisa za sofinanciranje društev v KS Blanca
in potrditev sklepa o sofinanciranju
Predsednik poda gradivo v obliki tabele na klop. Iz tabele je razvidno, da se je na razpis
pravočasno prijavilo šest društev in sicer Kulturno društvo Godba blanški vinogradniki, AKŽ
Blanca, PGD Poklek, KUD Poklek, Športno društvo Blanca in PGD Blanca. KUD France
Prešeren Blanca se na razpis ni prijavil. Iz prejetih vlog je razvidno, da se PGD Blanca ni prijavil
pod rubriko, kjer se točkuje pomoč pri organizaciji praznika KS. Peter Mirt pove, da je pri
izpolnjevanju vloge očitno prišlo do pomote in zatrjuje, da bo PGD Blanca pomagal pri pripravi
praznika KS kot običajno. Predsednik pove, da se tako PGD Blanca doda še 10 točk.
Predstavljena tabela se ustrezno uskladi.
Ob 18.10 pride Jože Budna. Na seji prisotnih 8 članov sveta KS.
SKLEP:
O sofinanciranju društev, ki delujejo na območju KS Blanca:
Na osnovi pridobljenih točk, ki so razvidne iz tabele štev. 07/019-17 v kateri so vpisane
vse aktivnosti društev, ki so se v roku prijavili na razpis z vso potrebno dokumentacijo,
se izdelajo pogodbe za sofinanciranje društev. Vrednost sofinanciranja posameznega
društva je razvidna iz tabele in je priloga pogodbe.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2018
Gradivo so predstavniki sveta KS prejeli z vabilom. Iz gradiva je razvidno, da je bila realizacija
ne strani prihodkov 58.104,47 EUR, na odhodkovni strani pa 56.652,21 EUR. Na dan
31.12.2018 so ostala sredstva na poslovnem računu v znesku 3.568,83 EUR.
Predsednik poda gradivo v razpravo.
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Razprave ni.
SKLEP:
Svet krajevne skupnosti se je na 3. redni seji seznanil z gradivom zaključnega računa
za leto 2018 in nanj nima pripomb.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Seznanitev z aktivnostjo pri gradnji športnega igrišča in hortikulturno ureditvijo
zemljišča na območju retenzije potoka Blanščica – parcele v lasti Republike Slovenije
Seznanitveno gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Predsednik pove, da bo
27.3.2019 na Blanci potekal sestanek na tematiko ureditve športnega igrišča. Že v mesecu
septembru je bilo s strani podjetja Infra obljubljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo igrišča. Ker
le-to ni bilo pridobljeno, je aktivnosti okrog pridobitve gradbenega dovoljenja prevzela Občina
Sevnica.
Glede same hortikulturne ureditve zemljišča retenzije Blanščica, ki je v lasti Republike
Slovenije je predvideno sledeče:
Na zemljišču je vodni vir za domačijo Vidrih, katerega je potrebno ohraniti ter dopustiti možnost
vzdrževanja. Okoli zemljišča se zasadijo drevesa. Zemljišče prečka peš pot, ki naj bo
asfaltirana in osvetljena. Na zemljišču se sanira obstoječi dovoz z asfaltacijo, del zemljišča se
utrdi z gramozom.
V nadaljevanju sledi razprava v kateri sodelujejo predsednik, Peter Mirt, Jože Mirt, Janja
Gorišek, Valerija Mirt, Benjamin Arnšek in Jože Budna. Razprava poteka v smeri, kako bo
potekalo vzdrževanje novo urejenih površin in športnega igrišča. Pozitivni del ureditve je
pridobitev novih površin in varnega dovoza. Podana je tudi pobuda, da se športno igrišče uredi
z umetno travo, kljub temu, da je v projektni dokumentaciji predvidena naravna trava.
Podrobneje se tematika okrog igrišča predstavi v točki Ad 8, ko se seji pridruži Tomaž Blatnik,
predstavnik Športnega društva.
Po razpravi člani sveta sprejejo
SKLEP o hortikulturni ureditvi zemljišča na naslednjih parcelah: 9/6, 17/5, 17/6, 23/1,
23/2, 7/3, 7/4, 696, 697 in 688/3 vse k.o. Blanca:
Svet krajevne skupnosti Blanca je obravnaval predlagano ureditev zemljišč v lasti
Republike Slovenije in predlaga Občinski upravi, da sklene dogovor s podjetjem Infra
d.o.o. o ureditvi zemljišč.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Priprava na praznik KS
Predsednik pove, da je uradni datum praznika KS Blanca 10. junij. Običajno se dogodek
organizira ob petkih. Ker pa se istočasno odvija tudi valeta na osnovni šoli, je z županom
dogovorjeno, da se praznik KS Blanca praznuje v soboto 15.6.2019. Običajno potekajo na ta
dan uradne otvoritve izvedenih investicij. Točne ifnormacije o izvedenih investicjah se še ne
da podati. V proračunu Občini Sevnica je v letošnjem letu predvidena izvedba obračališča pri
OŠ Blanca. Ker pa se bo ta izvajala v času počitnic, ne bo pravočasno končana.
V nadaljevanju je sledila razprava okrog ureditve obračališča pri OŠ Blanca, saj so nekateri
člani sveta dobili informacijo, da se Svet OŠ ne strinja s projektom. Ker je Peter Mirt kot
prevoznik sodeloval pri pripravi projektne dokumentacije, članom sveta poda informacije idejne
zasnove obračališča, ki je zasnovan tako, da bo kasneje možna priključitev na predvideni
nadvoz, za katerega se na strani države že pripravlja projektna naloga. Obračališče je
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optimalno zasnovano; omogočeno je krožno manevriranaje avtobusa, pridobijo se nova
parkirna mesta. Potrebni bodo dogovori z lastniki zemljišč.
Predsednik pozove člane sveta, da podajo predloge za javno pohvalo, plaketo - priznanja KS,
ki bodo podeljeni na osrednji prireditvi ob prazniku KS. To so lahko društva ali zaslužni
posamzniki.
Za pogostitev bodo poskrbele članice AKŽ Blanca, pri organizaciji bo sodelovalo PGD Blanca
in PGD Poklek. Potrebno bo organizariti tudi ansabel, ki bi igral na zaključku. Člani sveta
predlagajo, da se kontatira g. Povšeta, ki za svoje vaje koristi prostore v katerih strošek
energije in ogrevanja krije KS Blanca.
Člani sveta podpirajo pobudo predsednika, ki je predlagal, da svet KS Blanca društvom, ki
obeležujejo jubileje, izroči pohvalo.

Ad 7
Sprememba plana za leto 2019
Predsednik članom sveta predstavi novo situacijo glede predvidene gradnje podpornega zidu
proti domačiji Meke. Zaradi novo nastalega stanja projekta ne bo mogoče realizirati. O zadevi
poteka razprava v kateri sodelujejo predsednik, Benjamin Arnšek, Jože Mirt, Janja Goriek,
Peter Mirt, Jože Budna. Vsi prisotni so mnenja, da se rezervirana sredstva za izvedbo tega
projekta namenijo drugi potrebni ureditvi. Predlaga se ureditev 200 m klančine proti Krnc,
Kladje nad Blanco 12, ki je javna kategorizirana pot; lastnik je pripravljen sodelovati z vložkom
v obliki ureditve spodnjega ustroja cestišča, KS poskrbi za asfaltacijo.
SKLEP o spremembi plana za leto 2019:
Iz plana dela se umakne gradnja podpornega zidu na zgornji strani javne poti št.
JP872902 proti domačiji Meke. V plan se doda asfaltacije javne poti št. JP872562 cesta
proti hišni številki Kladje nad Blanco 12 v dolžini 200 m in širini 3 m. .
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Pregled aktivnosti KS Blanca od 15.1.2019 do 23.3.2019
Predsednik članom sveta predstavi aktivnosti in realizacije v času od 15.1.2019 do 23.3.2019:
- Na Blanci so se uredile betonske podloge za zabojnike (zabojniki so naročeni),
- Izvedeno čiščenje zemljišča med državno cesto in železniško progo (odcep za Čanje),
- Izveden posek grmovja od Radeja do Cvelbar, Čanjska Gora,
- Izvedena je asfaltacija ekološkega otoka na pokoplaišču Rožno,
- V teku je razpis za izvajalce gradbenih in asfalterskih del,
- Dogovor gradnja športnega igrišča
- Potekal je ogled ceste za možen dostop z večjim kamionom na Čanje (rešitev je
najdena),
- Izveden je bil ogled kategorizirane ceste v Kladje nad Blanco 12,
- 14.3.2019 je potekala seja sveta krajevnih skupnosti v prostorih Občine Sevnica;
predlagan je bil Odlok o pokopališki dejavnosti; KS ne bo več upravljavec pokopališča,
prenos upravljanja se prenese na Komunalo d.o.o. Sevnica v letu 2020, pričakujejo se
novi ceniki; predstavljen je bil način upravljanja premoženja (pridobljeni prihodki od
oddaje prostorov bi morali zadoščati za tekoče vzdrževanje objektov in minimalno tudi
investicijsko; Pričel se je začetek postopka za kategorizacijo cest v občini Sevnica.
- Nedelujoča javna razsvetljava je popravljena in deluje.
Ad 9
Razno
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V začetku predsednik predstavi vlogo Društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj, ki bi
vsakoletno organizira več predavanj.
SKLEP:
Svet KS se strinja, da se društvu odobri uporaba dvorane v vrednosti 64,00 EUR.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Janja Gorišek članom sveta izpostavi nepreglednost lokalne ceste od Blance proti Brunku,
katero bi bilo potrebno obsekati oz. urediti ustrezno preglednost za varno vožnjo. Po razpravi
se člani sveta strinjajo, da se o problematiki seznani podjetje Komunala d.o.o. in ustrezne
strokovne službe na Občini Sevnica.
V nadaljevanju predsednik preda besedo Tomažu Blatniku, predstavniku Športnega društva
Blanca, ki predstavi projektno dokumentacijo oz. problematiko glede izgradnje športnega
igrišča.
Za gradnjo predvidenega igrišča je Občina Sevnica odkupila zemljišče pri Okrepčevalnici
Trimček. Prvotna predstavitev podjetja Infra d.o.o. katerega naloga je izgradnja športnega
igrišča po državnem lokacijskm načrtu, je bila v smislu brez gradbnega posega (ureditev
drenaž in navoz naravnih travnatih plošč). Aktivnosti bi se morale pričeti že septembra 2018.
V nadaljevanju se je izkazalo, da je potrebno za poseg pridobiti gradbeno dovoljenje. Naloge
pridobivanja gradbenega dovoljenja je prevzela Občina Sevnica. Tomaž Blatnik je od pristojne
osebe na podjetju Infra d.o.o. pridobil informacije, da podjetje v letošnjem letu ne predvideva
realizacije. Športno društvo je podalo svoje mnenje, da bodo od zastavljenega projekta
odstopili, če le-ta ne bo realiziran do konca leta 2019 z zahtevo spremembe projektne
dokumentacije, da se igrišče opremi z umetno travo.
V nadaljevanju poteka razprava, kjer se razpravljajo o prednosti izgradnje igrišča z umetno
travo pred naravno travo, ki nujno potrebuje izvedbo namakalnega sistema. Predstavnik
športnega društva je mnenja, da je na dolgi rok cenejša izvedba variante športnih površin z
umetno travo. Kot dobro prakso predstavi športno igrišče v Drožanjski ulici. Tekoče
vzdrževanje umetne trave ni zahtevno in omogoča več vadbenih ur, tudi v deževnem obdobju.
Naravna trava je mokra neprimerna za izvajanje športnih aktivnosti, v sušnem obdobju pa je
potrebno za kvalitetno rast skrbeti z rednim zalivanjem in košnjo.
Svet KS Blanca se je seznalil s problematiko pri izgradnji športnega igrišča in smatra, da ga je
potrebno zgraditi po normativih za izgradnjo igrišča (dovolj visok tampon, primerno urejeno
odvodnjavanje). Svet KS predlaga, da se preuči ekonomski vidik glede ureditve in vzdrževanja
igrišča z umetno travo in z naravno travo.
Seja se zaključi ob 19.47 uri.
Št. 0313-0003/2018
Blanca, 26.3.2019
Zapisala:
Marjetka Flisek

Marjan Ločičnik
Predsednik sveta KS Blanca
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