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Številka: 0313-0006/2018

ZAPISNIK
5. seje redne seje Sveta Krajevne skupnosti Blanca,
ki je bila 11.12.2019, ob 18.00 uri, v prostorih Krajevne skupnosti Blanca.
PRISOTNI ČLANI SVETA:
Gorišek Janja, Ločičnik Marjan, Jože Mirt, Jože Budna, Peter Mirt, Vidmar Franc, Valerija Mirt;
Odsotni člani sveta:
Arnšek Benjamin (opr.);
OSTALI PRISOTNI:
Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti;
Predstavniki društev v KS Blanca: Tomaž Blatnik Puh Slavica, Robert Zidar, Gregor Mirt,
Mateja Strnad, Marija Šutar, Jože Zupanc;
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: predsednik Marjan Ločičnik.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 5. 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 5. redne seje,
2. pregled, razprava in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 19.9.2019,
3. seznanitev s poročilom revizijske komisije in nadzornega odbora z dne 19.9.2019,
4. pregled aktivnosti KS Blanca od 19.9.2019 do 11.12.2019,
5. 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 4. redne seje z dne 19.9.2019
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.
Sklep:
Svet KS Blanca je potrdil Zapisnik 4. redne seje z dne 19.9.2019. V potrjeni vsebini bo
objavljen na spletni strani KS Blanca.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).

Sklep sprejet.

Ad 3
seznanitev s poročilom revizijske komisije in nadzornega odbora z dne 19.9.2019
Predsednik članom sveta predstavi Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji v Občini Sevnica
v letu 2019. Poročilo so člani sveta pridobili tudi osebno s strani Občine Sevnica na svoje
domače naslove.
Predsednik iz vsebine poročila predstavi kratke vsebinske povzetke priporočil tako za Občino
Sevnica in krajevne skupnosti.
Občini Sevnica se priporoča, naj:
• večjo pozornost nameni izvajanju nadzora nad poslovanjem krajevnih skupnosti,
• v okviru občinske uprave zagotovi strokovno in administrativno pomoč za opravljanje
nalog krajevnih skupnosti (ne samo preko računovodske službe),
• določiti enotna pravila in postopke za vsa društva na območju občine z upoštevanjem
vseh prejetih sredstev (materialni in nematerialni del) prejetih s strani KS in občine,
• pri prenosu nalog na krajevne skupnosti razmisli, ali so krajevne skupnosti, glede na to,
da ne morejo imeti zaposlenih, ki bi operativno izvajali naloge, sposobne te naloge
dejansko izvajati (npr. pri upravljanju javnih poti),
• popravek vstopnega DDV-ja oziroma uveljaviti možnost odbitka DDV, ki se nanaša na
opravljanje gospodarske javne služba od katere KS obračunava DDV,
• sprejem novega Pravilnika o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini
Sevnica, ki bo usklajen z novimi področnimi odloki občine in zakoni,
• zagotoviti notranjo revizijo v KS na tri leta oziroma še v preostalih KS občine,
• priprava (vzpostavitev) in sprejem registra tveganj,
• sprememba Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah
zunanjih članov delovnih teles, ki bo usklajen z 7/34.a členom ZLS,
• prenese vodooskrbo na JP Komunala d.o.o. Sevnica na celotnem območju občine,
pomoč KS pri podajanju pravih informacij s terena upravljalcu vodovodne mreže,
• pokopališko in pogrebno dejavnost izvaja na način in pod pogoji kot jih določa sprejeti
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica,
• Navodilo za pripravo proračuna občine, ki ga občina pošlje krajevnim skupnostim naj bo
skladen tudi s prvim odstavkom 18.člena ZJF oziroma naj Navodilo dosledno upoštevajo
krajevne skupnosti,
• sredstva krajevnim skupnostim dodelijo na podlagi kriterijev in meril kot to predvideva
Pravilnik o financiranju KS in naj bodo vsa sredstva namenjena za KS prikazana v
zaključnem računu proračuna občine v okviru proračunskega uporabnika krajevne
skupnosti (5000-5010) tudi tista, ki predstavljajo samo odhodek občine in ne KS (predlog
npr. vsa KS 5011).
Krajevni skupnosti se priporoča, naj:
• javna naročila postanejo skrb občine v celoti, oziroma KS naj poskrbijo, da se lahko
zagotovi pravočasen začetek postopka in potem tudi sama izvedba,
• večjo pozornost nameni temeljnim nalogam v njeni pristojnosti, torej usklajevanju,
svetovanju in predlaganju (na primer organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev na
njenem območju, organiziranju prostovoljnega dela, spremljanju socialne problematike na
svojem območju in predlaganju ukrepov za njihovo reševanje),
• gospodarno ravna s stvarnim premoženjem skladno z Zakonom o stvarnem premoženju
države in lokalnih skupnosti,
• vzdržuje javne poti na način in pot pogoji kot ga opredeljuje ZCes-1, ZGJS, področni
odloki občine in Pravilniki,
• upravno poslovanje uredi skladno z Uredbo,
• pri dodelitvi transferov upoštevati ZJF in na njegovi podlagi izdano Uredbo o postopku,
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in
prednostnih nalog ter Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,

• pred uvrstitvijo projekta v NRP občine, izdelati dokument identifikacije investicisjkega
projekta,
• prevzemanje obveznosti in izplačevanje sredstev le na podlagi ustrezne pravne podlage
(verodostojne listine).
Razprava:
V razpravi so sodelovali predsednik, Peter Mirt, Jože Budna, Jože Mirt
Povzetek razprave:
Glede na prebrano so člani sveta mnenja, da se delovanje lokalne skupnosti centralizira, zato
bodo krajevne skupnosti v bodočnosti sodelovalo ne več kot pravna oseba, ampak zgolj kot
posvetovalni organ. Krajevne skupnosti nimajo ustreznih strokovnih služb, zato ne morejo
opravljati nekaterih nalog skladno z zakonodajo (tekoče in investicijsko vzdrževanje cest,
preglednostna služba,…). V letu 2020 se bo pokopališka dejavnost uredila preko javnega
podjetja Komunala d.o.o.. V roku dveh let je mišljen tudi prenos zimskega vzdrževanja javnih
poti na javno podjetje Komunala d.o.o. Razprava poteka v smislu kvalitete izvajanja del in
racionalizacije porabe javnih sredstev, ki po mnenju razpravljajočih ne bodo na tako visoki ravni
kot do sedaj.
V nadaljevanju predsednik predstavi tudi Poročilo nadzornega odbora Občine Sevnica ter
prebere napisano priporočilo nadzornega odbora:
Na podlagi pregledane dokumentcije in opravljenega nadzora nad poslovanjem KS Blanca za
leto 2018, nadzorni odbor ugotavlja, da KS Blanca dosledno in pravilno skrbi za porabo
dodeljenih proračunskih sredstev, za porabo obstaja vsa potrebna dokumentacija. Sredstva se
porabljajo za izboljšanje kvalitete bivanja in življenja krajanov KS Blanca. Cilj, pravilnost in
smotrnost porabe proračunskih sredstev, je bil s tem dosežen. Nadzorni odbor ugotavlja, da so
bili postopki vodeni in izpeljani pravilno.
Nadzor članov nadzornega odbora je obsegal pregled celotne dokumentacije KS Blanca za
leto 2018.
V času nadzora je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija, ki jo je nadzorni odbor
potreboval za delo.
Nadzorni odbor Občine Sevnica priporoča KS Blanca več izvajalcev pri izvajanju projektov in
ne samo enega hišnega izvajalca. Tako bi lahko morda dodatno prihranili proračunska sredstva.
Tako prihranjena sredstva pa namenili za dodatno izboljšanje življenja in bivanja svojih
krajanov.
Sklep:
Svet KS Blanca se je seznanil s Poročilom o opravljeni notranji reviziji v Občini Sevnica
v letu 2019 in o poročilu o izvedbi nadzornega odbora o poslovanje KS Blanca za
obdobje 2018.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet
Ad 4
pregled aktivnosti KS Blanca od 19.9.2019 do 11.12.2019
-

-

asfaltacija JP 596392 Trnovec v izmeri 80 m od Žulič proti Žveglič,
zamenjava vhodnih vrat na WC-ju, vrat v kuhinjo in vhodnih vrat v kuhinjo mrliške
vežice Rožno,
obnova špalet, pleskarska dela, prestavitev električnih kablov v mrliški vežici Rožno v
izvedbi javnega delavca in predsednika. Za obnovitvena dela na mrliški vežici je bil
strošek 3.659,66 EUR.
v mrliški vežici je bila nabavljena sožalnica,
za urgentno sanacijo javnih poti je bilo nabavljeno 30 m3 gramoza,
na cesti za Čanje se je udrla cesta pri stari šoli; naročeni so prometni znaki za prepoved
tovornega prometa; kot začasna rešitev je predvidena nova trasa ceste od Klavžarja na
Gradec, pridobljeni so predračuni za makadamsko izvedbo cestišča (predračunska

-

vrednost 15.000,00 EUR), del sredstev za izvedbo bo morala financirati KS Blanca iz
svojega proračuna, postavke, ki je namenjen tekočem vzdrževanju cest; KS Blanca
bo skupno s KS Dolnje Brezovo podala pobudo za spremembo državnega lokacijskega
načrta, da se prestavi državna cesta R3 579 med Blanco in Dolnje Brezovo in s tem
ukine nivojski prehod preko železniške proge na Dolnjem Brezovem. Po izvedbi
prestavitve državne ceste je mogoč dostop do lokalne ceste za Čanje po zgornji strani
proge, ki bo omogočal vožnjo za vse kamione.
Na tematiko predmetne ceste med člani sveta poteka razprava. Vsi so mnenja, da je
predvidena makadamska izvedba lahko le začasne narave, saj dostop ne omogoča
normalne vožnje tovornim vozilom. Člani sveta podpirajo ponudbo za oddajo pobude za
spremenitev državnega lokacijskega načrta.
Krajani podajajo pobudo za ureditev hodnika pri mrliški vežici (sedaj 80 cm poti, predlog
razširitve na 2,00 m). Podana je pobuda, da so Wc-ji na mrliški vežici odklenjeni ob
večjih praznikih (dan mrtvih). Pobude se predstavi podjetju Komunala d.o.o., ki bo
pokopališče in mrliško vežico upravljala od 1.1.2020 dalje.

Ad 5
Razno
Predsednik pove, da je KD Godba Blanški vinogradniki podala prošnjo za finančno pomoč pri
organizaciji Božično-novoletnega koncerta. Vsi člani se strinjajo, da se vlogi odobri v znesku
100,00 EUR.
KS Blanca bodo po poplačilu vseh obveznosti 31.12.2019 na poslovnem računu ostala sredstva
v znesku 4.104,76 EUR. Neporabljena sredstva v letu 2019 se namensko prenesejo v
Proračunsko obdobje za leto 2020.
Sklep:
Neporabljena sredstva na vseh kontih proračunskega uporabnika 5000 KS Blanca za
leto 2019, se prenesejo na proračunskega uporabnika 5000 za leto 2020, proračunsko
postavko 13001, konto 402503 – Tekoče vzdrževanje cest KS Blanca.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Peter Mirt poda članom sveta odgovor s strani Slovenskih železnic glede hrupa zaradi
železniškega prometa na Blanci. Kratkoročno se bo izvedla menjava ležišč na mostu.
Dolgoročno imajo v planu celotno rekonstrukcijo železniške proge. Meritve hrupa v podjetju
Slovenske železnice ne izvajajo.
Predsdnik v nadaljevanju predstavi odprte terjatve:
63,00 EUR za uporabo mrliške vežice (valuta plačila še ni zapadla)
25,00 EUR – 1 grobnina za leto 2018
31,75 EUR – grobnine za leto 2014 (po obligacijskem zakoniku bo potreben odpis terjatev)
203,00 EUR – grobnine za leto 2019
Predsednik za zapadle terjatve ažurno pošilja opomine.
Peter Mirt izpostavi opazko, da je opaziti prižgano luč v učilnici, kjer se izvaja verouk.
Predsednik zadevo pozna in jo je že uredil.
Ob 19.00 uri se seji pridružijo predstavniki društev v KS Blanca: Tomaž Blatnik (Športno
društvo Blanca), Puh Slavica (KUD France Prešeren Blanca), Robert Zidar (PGD Blanca),
Gregor Mirt (PGD Poklek), Mateja Strnad (KUD Poklek), Marija Šutar (AKŽ Blanca), Jože
Zupanc (KD Godba Blanški vinogradniki).
Predsednik pozdravi vse predstavnike društev in pohvali njihovo delovanje.

KUD France Prešeren:
KUD France Prešeren je nosilec organizacije prireditve ob kulturnem prazniku.
Članice se udeležujejo z nastopi na prireditvah na povabila organizacij na območju občine
Sevnica (Dom upokojencev Sevnica, Dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, …). Društvo
je glede članstva okrnjeno, saj trenutno šteje samo 5 članov. Opaziti je upadanje zanimanja za
ljudsko petje.
Peter Mirt predlaga, da se društva uskladijo pri terminologiji prireditev in občnih zborov in se
le-ti pisno objavijo, da se izognejo podvajanju dogodkov.
PGD Blanca:
29.12.2019 – Miklavževanje,
19.1.2020 - mladinski občni zbor,
1.2.2020 – redni občni zbor,
30.4.2020 – postavljanje mlaja,
prvi vikend v maju Florjanova nedelja,
11.7.2020 – tradicionalna veselica.
PGD Poklek
1.3.2020 – redni občni zbor,
8.8.2020 – tradicionalna veselica.
KUD Poklek:
V februarju bodo imeli premiero igre za katero se aktivno pripravljajo. Podali bodo vlogo za
uporabo dvorane ob nedeljah za vadbo. Premierja je predvidena 15.2.2020 ali teden kasneje.
V marcu bo izvedba prireditve ob materinskem dnevu. Ker pri izvedbi igre potrebujejo nekaj
tehnične opreme, bodo podali prošnjo za finančno pomoč na Občino Sevnica. Razdelili bodo
tudi 40 vlog za sponzorska sredstva. Premiera igre bo tudi v počastitev jubileja društva (10 let
delovanja).
Mateja Strnad se zahvali vsem predstavnikom drugih društev za sodelovanje pri izvedbi
njihovih dogodkov.
Predsednik pove, da bo tudi v letu 2020 objavljen javni razpis za sofinanciranje dejavnosti
društev v KS Blanca. Predvidena sredstva za delovanje društev so v znesku 3.400,00 EUR. Do
31.1.2020 je potrebno društvom oddati poročila o izvedenih dogodkih v letu 2019.
Športno društvo Blanca
Predsednik pove da je za gradnjo športnega igrišča pripravljena vsa potrebna dokumentacija in
izbor izvajalcev. Predviden začetek gradnje je v začetku leta 2020, končanje del konec aprila.
Ker bo igrišče namenjeno širši javnosti, bo potrebno izdelati pravilnik o upravljanju in uporabi
igrišča in določiti cenik za uporabo.
Tomaž Blatnik pove, da se društvo trudi za aktivno izvajanje programov športnih aktivnosti
(košarka, odbojka, nogometna šola). Cilj je, da se odcepijo iz kluba malega nogometa Sevnica
in Krško. Programi in cilji so zastavljeni. Po odprtju igrišča z umetno travo bo omogočena
kvalitetna vadba na zunanjih površinah skozi celo leto. V društvu se bodo trudili za razvijanje
motoričnih sposobnosti otrok in rekreativno druženje. Tekmovalni šport bodo opustili. G. Blatnik
izpostavi uspešne atlete OŠ Blanca od prvega do sedmega razreda, ki so osvojili na
tekmovanju v Kamniku visoke rezultate. ŠD Blanca je za atlete nabavilo športno opremo, ki so
sedaj opremljeni z enakimi dresi in tako pripomorejo k prepoznavnosti kraja. Predvideva se
organizacija dogodka Pokal za krajevno skupnost na novem igrišču.
KD Godba Blanški vinogradniki
Potekajo aktivne priprave za božično-novoletni koncert.
V letu 2020 bo društvo praznovalo 20. obletnico delovanje. Obeležitev 20. obletnice bo
potekala v nedeljo 17.5.2020. Izdali bodo jubilejno zgoščenko. G. Županc pove, da imajo v

društvu težavo glede članstva glasbenikov. Upravni odbor se je zato odločil, da društvo
pomaga bodočim zainteresiranim godbenikom pri pridobitvi ustreznega glasbenega znanja.
Nabavili bodo nekaj novih inštrumentov.
AKŽ Blanca
Članice sodelujejo pri pogostitvah na dogodkih, ki se izvajajo v organizaciji društev in krajevne
skupnosti na območju KS Blanca. V letu 2019 so sodelovale s pogostitvijo na osrednji prireditvi
ob občinskem prazniku. Ga. Šutar pove, da se trudi s pridobivanjem novih članic.
Robert Zidar kot direktor podjetja VIVA – PROJEKT d.o.o. pozove predstavnike društev naj
oddajo vlogo na_podjetje_VIVA - PROJEKT, ker bo vsako društvo prejelo dotacijo v znesku
250,00 EUR.
Peter Mirt, kot vodja podjetja Mirttours Blanca, pove, da sodeluje pri pomoči društvom v obliki
avtobusnih prevozov. Pohvali delovanje društev, ki so zelo aktivna in se povezujejo tako na
medsebojni ravni in s člani sveta krajevne skupnosti.
Predsednik se zahvali Petru Mirtu za njegove donacije.
Predsedujoči se članom sveta in predstavnikom društev zahvali za sodelovanje ter jim izreče
voščilo ob prihajajočih praznikih.
Seja je zaključena ob 19.50 uri.
Ob zaključku seje prisotnih 7 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Marjan Ločičnik
Predsednik Sveta KS Blanca

