KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA
Blanca 24
8283 BLANCA
Številka: 0313-0006/2018

ZAPISNIK
4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Blanca, dne 19.9.2019,
ob 18.00 uri, v sejni sobi KS Blanca.
Prisotni člani sveta:
Marjan Ločičnik, Benjamin Arnšek, Jože Budna, Peter Mirt, Franc Vidmar.
Ostali prisotni:
Flisek Marjetka, referentka za Krajevne skupnosti v Občini Sevnica.
Odsotni:
- Janja Gorišek opr.,
- Valerija Mirt opr.,
- Jože Mirt opr.
Sejo vodi: Marjan Ločičnik, predsednik sveta KS Blanca.
Zapisnikar: Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti v Občini Sevnica.
Predsedujoči pozdravi prisotne člane sveta KS Blanca.
Ob začetku seje je bilo prisotnih 5 članov sveta KS Blanca. Svet KS Blanca je sklepčen.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 4. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 5 članov sveta KS Blanca. Svet KS Blanca je bil
sklepčen.
Predsedujoči pozdravi prisotne člane sveta KS Blanca, goste in poda predlog
dnevnega reda v razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 4. redne seje,
2.pregled, razprava in potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 26.03.2019,
3.potrditev dopisne seje iz dne 24.05.2019,
4.priprava in sprejem FN za leto 2020,
5.pregled aktivnosti KS Blanca od 26.03.2019 do 19.09.2019,
6.razno.
SKLEP:
Svet KS Blanca soglasno sprejme predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled, razprava in potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 26.03.2019
Predsednik poda v razpravo zapisnik 3. redne seje, ki so ga člani sveta prejeli v
gradivu.
SKLEP:
Svet KS Blanca je potrdil zapisnik 3. redne seje sveta z dne 26.3.2019.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Potrditev dopisne seje iz dne 24.05.2019
Dopisna seja na tematiko potrditve predlaganih kandidatov za javne pohvale in
plakete. Za predloge je od 8 članov sveta glasovalo pet članov sveta. Sprejet je bil
naslednji sklep: Svet KS Blanca se strinja s predlaganimi kandidati za priznanja
Krajevne skupnost Blanca, ki se podelijo na proslavi ob prazniku Krajevne skupnosti
15.6.2019.
SKLEP:
Svet KS Blanca je potrdil zapisnik dopisne seje, ki je potekala od 23.5.2019 od
12. ure do dne 24.5.2019 do 20. ure
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Priprava in sprejem FN za leto 2020
Predlog finančnega načrta za leto 2020 so člani sveta prejeli v gradivu skupaj z
vabilom. V tabeli so predstavljeni zneski po posameznih postavkah in kontih, tako na
strani prihodkov, kot tudi na strani odhodkov. V posebni tabeli, ki jo je pripravil
predsednik sveta KS, so predstavljeni konkretni predlogi investicij za proračun 2020.
Predsednik poudari, da so se kvote za financiranje krajevnih skupnosti Občine Sevnica
za leto 2020 zmanjšale in znašajo za KS Blanca 46.758,31 EUR. Ker se v letu 2020
izpolnjujejo vsi pogoji za prenos pokopališke dejavnosti na podjetje Komunala d.o.o.,
krajevne skupnosti ne načrtujejo prihodkov in odhodkov iz pokopališke dejavnosti.
Načrtovani so tudi prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore v znesku 450,00
EUR.
Pri predmetni točki je potekala razprava, kjer so sodelovali vsi prisotni člani sveta KS
Blanca. Predlog finančnega načrta se uskladi z uskladitvami z razprave in je priloga
tem zapisniku.
Predsednik pove, da se bo v letu 2019 še uredilo še del javne poti blizu Žuliča v izmeri
80 metrov (krajani pripravijo tampon, KS financira asfaltacijo). Predvidena je bila
ureditev ceste proti Tratam v skupnem projektu Občine Krško in Občine Sevnica.
Zaradi izbora izvajalcev za asfaltacijo se tega ni dalo realizirati po začetnih planih.
Občina Krško je asfaltirala traso na območju krške občine. Na strani območja občine
Sevnica je tako ostalo 160 m makadama, ki pa ga uredi KS Blanca s sofinanciranjem
Občine Sevnica (KS izvede tampon, Občina Sevnica asfaltacijo).
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V letu 2020 je glavna investicija dokončanja ureditve ceste Trate – Krajna Brda v
dolžini 500. Dogovori s predstavniki Občine Sevnica potekajo tudi o možnosti ureditve
lokalne ceste Blanca – Poklek (vezano na zadostnost proračunskih sredstev).
Manjša predvidena ureditev v letu 2020 je asfaltacija dela javne poti št. JP873074
Čanjska gora v dolžini 100m.
Vidmar Franc izpostavi ureditev poti pri objektu Čanje 27 a v izmeri cca 130 m. Gospa
je pripravljena financirati ureditev tampona, KS Blanca pa bi pomagala s financiranjem
asfaltacije. Predsednik pravi, da se bo to vedelo, ko bodo znani stroški zimske službe.
Potrebna je nujna ureditev dveh muld in sicer od Matjaža do križišča in od Goriška proti
Kramžarju. Predsednik pove, da bi bila smiselna ureditev izpostavljenih muld in
odvodnjavanja pri izvedbi investicije preplastitve ceste na Čanju, ki se predvideva v
letu 2021 ali 2022.
Peter Mirt predlaga, da se izdela načrt investicij za celotno mandatno obdobje po
prioritetah zapaženega stanja na terenu.
SKLEP:
Svet KS Blanca se je seznanil z dokumenti finančnega načrta KS Blanca za leto
2020, ki znaša na prihodkovni in odhodkovni strani 47.208,31 EUR in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Pregled aktivnosti KS Blanca od 26.03.2019 do 19.09.2019
Predsednik člane sveta seznani z realiziranimi aktivnostmi:
-

-

Asfaltacija ceste Trate – Krajna Brda,
Asfaltacija ceste proti Krnc,
Sanacija usada na Pokleku,
Rekonstrukcija lokalne ceste v Krajnih Brdih v dolžini 400 m,
Izvedba praznika KS Blanca s podelitvijo priznanj,
Redno se je urejalo pokopališče, izvrševala košnja, čiščenje muld in jaškov,
Prejeto je bilo gradivo o kategorizaciji cest v Občini Sevnica za pregled in
mnenje,
V naselju Blanca, Kladje, krajna Brda je neurje pustilo veliko posledic. Za
sanacijo cest po neurju se je porabilo 130 m3 peska, 10 m3 kamna in 15 strojnih
ur kombinirke. KS Blanca izvajalcu Kus Srečko s.p. poravna dostavo peska in
kamna v znesku 2.330,20 EUR, 15 strojnih ur je financirala Občina Sevnica.
V reševanju je še ureditev ceste Kladje-Dence (sestaviti skalomet),
Zaradi plazu je kritična cesta nad železniško progo. Predsednik je o težavah
kontaktiral predstavnike Slovenskih železnic, katera je lastnica ogrožene ceste.
Odgovor se še pričakuje. Zadeva je bila podana tudi na predstavnike občinske
uprave. Ker bo potrebno dostavno pot primerno urediti, člani sveta razpravljajo
o možnostih. Predsednik je predlagal rešitev za ureditev dostopa od Klavžarja
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-

-

-

v Zagradec proti Čanjski gori in levo na Čanje dol. Potrebna bi bila večja
razširitev cestišča. S predlogom se strinja tudi župan Občine Sevnica.
Financiranje bi se izvajalo iz proračuna Občine Sevnica.
Vaščani zaselka Čanje (Zagradec) so se na svet KS Blanca obrnili s pisno
prošnjo glede sprotnega urejanja in čiščenja ceste Zagradec – Blanca.
Navajajo, da delavci sadjarstva Blanca cesto po končanju del površno čistijo.
Predsednik pove, da je bil na tematiko že sklican sestanek s sadjarstvom
Blanca. Lastniki podjetja so zagotovili, da se bo cestišče redno čistilo.
Izvedena je asfaltacija javne poti na Tratah, cesta je v upravljanju Občine Krško.
V bližnji prihodnosti se pričakuje začetek izgradnje športnega igrišča s
hortikulturno ureditvijo. Izvajalec je že znan. Predvideno je igrišče z umetno
travo.
Poslane so bile položnice za grobnine v vrednosti 4.157,50 EUR ( 222 grobnin)
Infra bi morala nasuti pot ob Savi pri otroških igralih.
V planu za leto 2019 je zamenjava vrat v mrliški vežici (dodati nova vrata v
kuhinjo, v WC-ju zamenjava vrat)
V letu 2019 se bo uredil še del javne poti blizu Žuliča v izmeri 80 metrov .
Predsednik se je dogovoril za izvajanje zimske službe v prihajajoči sezoni z
dosedanjim izvajalcem, ki korektno opravlja delo.

Predsednik člane sveta seznani, da bo izvajanje zimske službe v naslednji sezoni
prevzelo javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
Jože Budna sprašuje kako je z izgradnjo pločnika proti industrijski coni Blanca.
Predsednik pove, da je to stvar spremembe OPN. Pločnik bo zgrajen.
Člani sveta KS Blanca so se seznanili z aktivnostmi od 26.3.2019 do 19.9.2019 in
nanje nimajo pripomb.

Ad 6
Razno
Peter Mirt člane sveta seznani, da se bo s strani Komunale realizirala pobuda za
izgradnjo oziroma postavitev hidrantov, skladno z zapisnikom ogleda terena. Vidmar
Franc predlaga, da se v gasilskih domovih nahaja skica hidrantov. Peter Mirt predlaga
tudi postavitev hidrantnih omaric, kjer so potrebne. Po razpravi člani sveta ugotovijo,
da je najbolj potrebna na lokaciji Krajna Brda Budna, Arnšek. Arnšek Benjamin pove,
da ima na razpolago cevi.
V nadaljevanju Peter Mirt predstavi ideje OPN - zemljišče od bivših Škodatov. Idejna
rešitev, ki jo bo izdelal projektant bo zajemala ureditev gradbenih parcel, prestavitev
kurilnice in orodjarnice pri Kulturnem domu Blanca. Predvidijo se nova parkirišča,
uvozna pot in vsa potrebna infrastruktura. Zemljišče je že začrtano, soglasja so
pridobljena, Občina Sevnica bo poskrbela za odmere.
Predsednik člane sveta seznani z obvestilom občanom o pričetku popisa škode po
neurju med 24. in 26. avgustom. Obvestilo je predsednik namestil na oglasno desko.
Jože Budna poda predlog za postavitev obcestnega ogledala na lokalni cesti proti
Krajnim Brdom. Pobuda se preda strokovnim službam Občine Sevnica.
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Vidmar Franc izpostavi plaz pri objektu Brtole. Plaz je že bil ogledan s strani strokovnih
služb Občine Sevnica.
Seja se zaključi ob 19.26 uri.
Št. 0313-0006/2018
Blanca, 19.9.2019
Zapisala:
Marjetka Flisek

Marjan Ločičnik
Predsednik sveta KS Blanca

5

