KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA
Blanca 24
8283 BLANCA
ZAPISNIK
6. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Blanca, dne 12.3.2020,
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.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave Občine Sevnica,
Flisek Marjetka, referentka za Krajevne skupnosti v Občini Sevnica.
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 6. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta KS Blanca. Svet KS Blanca je bil sklepčen.
Predsedujoči pozdravi goste in prisotne člane sveta KS Blanca ter poda predlog dnevnega
reda ter ga poda v razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. redne seje,
2. pregled, razprava in potrditev zapisnika 5. redne z dne 11.12.2019,
3. aktivnosti občine Sevnica na področju KS Blanca, projekti v pripravi, odprta vprašanja,
(vrtec, rekonstrukcija ceste LC 372161 – Gradec – Čanjska gora, športno igrišče,
OPPN 4 Blanca, OPPN poslovna cona Blanca, širitev lokalne ceste LC 372161 Blanca
– Poklek),
4. obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2019,
5. obravnava in potrditev poročila o izvedenih obveznostih, plačila grobnin, najema
prostorov, pregled zapadlih terjatev na dan 31.12.2019,
6. sprememba sklepa »O dosegljivosti predsednika«,
7. sprememba sklepa »O cenah uporabe prostorov in površin s katerimi upravlja KS
Blanca in o imenovanju upravniku prostorov«,
8. obravnava razpisa za sofinanciranje društev v KS Blanca in potrditev sklepa o
sofinanciranju,
9. priprave na praznik KS Blanca,
10. pregled aktivnosti KS Blanca od 11.12.2019 do 12.3.2020,
11. razno.
Predsednik predlaga dopolnitev dnevnega reda in sicer se pod točko 8 doda »obravnava
predloga za spremembo državnega lokacijskega načrta (cesta R3 679 na delu Blanca Dolnje Brezovo)«, točke 9, 10, 11 se preštevilčijo.
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Sprejet dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. redne seje,
2. pregled, razprava in potrditev zapisnika 5. redne z dne 11.12.2019,
3. aktivnosti občine Sevnica na področju KS Blanca, projekti v pripravi, odprta
vprašanja, (vrtec, rekonstrukcija ceste LC 372161 – Gradec – Čanjska gora, športno
igrišče, OPPN 4 Blanca, OPPN poslovna cona Blanca, širitev lokalne ceste LC
372161 Blanca – Poklek),
4. obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2019,
5. obravnava in potrditev poročila o izvedenih obveznostih, plačila grobnin, najema
prostorov, pregled zapadlih terjatev na dan 31.12.2019,
6. sprememba sklepa »O dosegljivosti predsednika«,
7. sprememba sklepa »O cenah uporabe prostorov in površin s katerimi upravlja KS
Blanca in o imenovanju upravniku prostorov«,
8. obravnava predloga za spremembo državnega lokacijskega načrta (cesta R3 679 na
delu Blanca - Dolnje Brezovo),
9. obravnava razpisa za sofinanciranje društev v KS Blanca in potrditev sklepa o
sofinanciranju,
10. priprave na praznik KS Blanca,
11. pregled aktivnosti KS Blanca od 11.12.2019 do 12.3.2020,
12. razno.
SKLEP:
Svet KS Blanca soglasno sprejme predlagani in dopolnjeni dnevni red.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 2

Pregled, razprava in potrditev zapisnika 5. redne z dne 11.12.2019
Predsednik poda v razpravo zapisnik 5. redne seje, ki so ga člani sveta prejeli kot gradivo.
Razprave ni.
SKLEP:
Svet KS Blanca je potrdil zapisnik 5. redne seje sveta z dne 11.12.2019.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Aktivnosti občine Sevnica na področju KS Blanca, projekti v pripravi, odprta
vprašanja, (vrtec, rekonstrukcija ceste LC 372161 – Gradec – Čanjska gora, športno
igrišče, OPPN 4 Blanca, OPPN poslovna cona Blanca, širitev lokalne ceste LC 372161
Blanca – Poklek)
Predsednik preda besedo županu.
Župan uvodoma pove o pomembnosti sej krajevnih skupnosti v sodelovanju s predstavniki
Občine Sevnica, saj se lahko odprejo razprave na odprta vprašanja, se do njih opredeli in
predstavljajo smernice za delo, kajti projekti so lahko zelo različne narave (projektna
dokumentacija, projekti pripravljeni za realizacijo, projekti z omejitvijo,…).
Trenutno se po celem svetu javnost in strokovne organizacije borijo z vprašanjem, kako
preprečiti in omejiti širjenje koronavirusa COVID-19 z različnimi ukrepi. Vlaga RS Slovenije je
izdela odredbo, da se z dnem 16.3.2020 zaprejo vsi vrtci in šole. Službe na Občini Sevnica
odgovorno in profesionalno sledijo izdanim ukrepom, da se prepreči nekontrolirano širjenje
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virusa (sodelovanje z zdravstveno službo, policijo, gasilsko zvezo, upravno enoto). Po ocenah
stroke se bo kriza nadaljevala vsaj še en mesec. Pričakovati je izgube tako na finančnem kot
kadrovskem področju.
Tekoče delo v realizaciji in odprta vprašanja:
- Osnovna šola Blanca – je enooddelčna šola, ki ima trenutno kombinacijo in v letu 2021
potrebuje dodaten prostor. Stiska je tudi na področju predšolske vzgoje, saj se je v
desetih letih močno povečal vpis otrok, objekt pa ostaja enako velik. V proračunskem
obdobju 2020 se bo dogradil centralni vrtec Sevnica s tremi novimi oddelki, kar bo
razbremenilo izvajanje predšolskega varstva gledano na celotno občino Sevnica.
Odbor za družbene dejavnosti skupaj z Oddelkom za okolje in prostor bo na podlagi
analiz do poletja pripravil dokument nadaljnjega razvoja predšolske dejavnosti na
celotnem območju občine Sevnica.
- Državna cesta R-3 na relaciji Dolnje Brezovo – elektrarna Blanca → v letu 2020 DRSI
planira izvesti preplastitev.
- Igrišče na Blanci → ne pozna se še dokončni termin realizacije; podjetje Infra še nima
sprejetega poslovnega načrta.
- Nadvoz Blanca → strokovne službe Občine Sevnica se trudijo, da se projekt vključi v
proračun RS Slovenije.
- Poslovna cona Blanca → Občina Sevnica ima v svojem proračunu zagotovljena
sredstva za ureditev javnega dela (priključek na državno cesto in ureditev pločnika), ko
se bodo pokazali interesi s strani morebitnih vlagateljev.
- Kanalizacija, čistilna naprava → ker za izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav ni več
evropskih finančnih virov, edini vir je proračun Občine Sevnica, kateri pa ima v letu
2020 prioritetno sredstva za izvajanje nalog na področju šolstva in predšolske vzgoje.
- Rekonstrukcija ceste LC 372161 – Gradec – Čanjska gora → predvideva se skupna
aktivnost KS in Občine Sevnica.
- Širitev lokalne ceste LC 372161 Blanca – Poklek → Občina Sevnica sledi potrebam
vzdrževanja lokalnih cest; dostikrat je realizacija odvisna od različnih okoljskih
dejavnikov (zimska služba, neurja,…)
- Urejanje javnih površin → KS Blanca si s KS Zabukovje deli zaposlenega pri Komunali
d.o.o. Sevnica, ki ureja potrebne aktivnosti na javnih površinah. Župan poudari, da je
potrebno strmeti k racionalizaciji in kvaliteti urejanja javnih površin z razpoložljivimi
stroji.
- Hidroelektrarne na Savi → Direkcija RS za vode želi podati v upravljanje Občini
Sevnica črpališča, na katerih bi bilo potrebno zagotoviti ustrezen priključek na
električno omrežje. Župan pozve k razmisleku, da se v sklopu ureditve športnih površin
poskuša spremeniti namen lokacije črpališča (V Sevnici so naredili poligon za trening
psov).
- Ureditev vodotokov Blanščica in Vranjski potok → Z vodotoki upravlja Direkcija RS za
vode, katera izvaja investicije in ureditve na vodnem in obvodnem svetu. Da postopki
hitreje potekajo, Občina Sevnica sodeluje s pripravo gradbene dokumentacije, vključno
s pridobivanjem služnosti lastnikov zemljišč. Strmi se k izboljšanju varnosti in stanju
rečnih in potočnih strug.
- Vodooskrba je na območju KS Blanca zadovoljiva, saj ni zaznati večji težav s količino
in kvaliteto vode. V primeru meteorološke suše, se bodo zadeve reševale sprotno z
dodatnim priključevanjem. V celotnem vodovodnem sistemu je vode dovolj.
V nadaljevanju spregovori direktor občinske uprave Občine Sevnica, ki poudari pomembnost
delovanja občinske uprave s predsednikom sveta KS, kajti s kvalitetnim in hitrim pretokom
informacij o pričakovanjih krajanov se zagotavlja primeren standard bivanja krajanov. Potrebno
je pravočasno urgirati, saj vsaka aktivnost zahteva določene postopke in določen čas za
dokončanje realizacije.
Direktor omeni naslednje aktivnosti na območju KS Blanca:
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Športno igrišče → po pogovoru z direktorjem Infre je znano, da so za izgradnjo igrišča
zagotovljena denarna sredstva, izbran je izvajalec. Za del zemljišča, ki je bil v
kategorizaciji kmetijskih zemljišč, morajo plačati uzurpacijo in sprejeti poslovni načrt.
Direktor pozove člane sveta, da stopijo v kontakt z g. Novakom – izvedba projekta
širitev gasilskega doma pri gasilskem domu na, ki je zagotovil geodetsko odmero, a do
te še ni prišlo.
Glede predvidene ureditve odseka ceste proti osnovni šoli je bil vzpostavljen kontakt z
vsemi lastniki zemljišč. Pri razgovorih ni bilo negativnih odzivov, so pa bili postavljeni
nekateri pogoji. Prav tako je potekal sestanek z lastniki zemljišč, ki tangirajo na izvedbo
aktivnosti pločnika proti Kladju.
Pobuda proti Hermanu pločnik ob lokalni cesti, bo nekje v drugi polovici leta, odmera
za pločnik.
V teku so razne geodetske odmere in sprememba o kategorizaciji cest. Člani sveta
bodo s strani Občine Sevnica zaprošeni za pomoč pri podpisih pogodb o služnostih,
da se vzpostavi pravilno pravno knjižno stanje. Direktor pozove člane sveta, da se s
skupnimi močmi posvetijo zapletu pri ureditvi kategorizacije ceste do vodohrama
Čanjska gora.
Direktor poudari, da bo glede opravljanja vseh aktivnosti v prihodnjem obdobju
potrebna velika strpnost, saj se ne da predvideti kaj bo prinesla trenutna situacija
pandemije. Pričakovati je še ostrejše ukrepe.

Vprašanja in pobude članov sveta KS Blanca:
Predsednik predvideva, da se bodo do praznika KS Blanca izvedle nekatere aktivnosti.
Potrebno bo zagotoviti sredstva za ureditev makadamske ceste in del tudi asfaltirati od
Klavžarja – Gradec – Čanjska gora. V finančnem načrtu KS Blanca je zagotovljenih 20.000
EUR. Predračun je pridobljen. Potrebno je izvesti postopek naročanja preko portala javnih
naročil. Župan pove, da je izbor izvajalcev za izvajanje raznih manjših gradbenih del za
Krajevne skupnosti v občini Sevnica in Občino Sevnica, zaključen. Po sklenitvi okvirnih
sporazumov, predvidoma proti koncu marca, bo možno izvesti postopek za predmetno
ureditev ceste (zemeljska dela). Občina Sevnica ima za namen te ceste v 2. fazi predvidenih
7.000 EUR sredstev. V nadaljevanju bo potrebno slediti še potrebam asfaltiranja posameznih
odsekov, kjer so težko prevozne strmine.
V nadaljevanju predsednik predstavi potrebe širitev na lokalni cesti Blanca - Poklek na
posameznih kritičnih ovinkih. Dela bi bilo smiselno izvajati v času šolskih počitnic, ker bo
morala biti cesta zaprta. V sklopu ureditve športnega igrišča je potrebna tudi ureditev
začasnega parkirišča na lokaciji retenzije. Ker ima proračun KS dosti manj razpoložljivih
sredstev kot pred leti, se za zagotovitev sredstev prosi Občino Sevnica. Župan pove, da je v
letu 2020 prioritetno zagotoviti sredstva za izgradnjo treh novih oddelkov vrtca, zato je na strani
investicij v javno infrastrukturo razpoložljivih manj sredstev.
Razprava:
Peter Mirt glede pobud in vprašanj krajanov sprašuje, če so znani konkretni odgovori glede
dograditve prostorov za izvajanje predšolske vzgoje.
Župan predstavi statistiko rojstva otrok na področju Občine Sevnica in se strinja s potrebami
po zagotovitvi novih kapacitet. Konkretnega odgovora ne more podati. Odgovor bo znan, ko
bo Odbor za družbene dejavnosti izvedel analize in podal predloge za nadaljnji razvoj
predšolske vzgoje na Blanci in na območju celotnega območja občine Sevnica. Župan
poudari, da je nujna v OŠ Blanca prenova kuhinje, ki ne zahteva predpisanim standardom,
gledano na število vključenih otrok.
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Predsednik izpostavi željo Julija Novaka glede ureditve situacije pri PGD. Lastnik je
pripravljane naročiti geodetsko odmero šele, ko bo imel na parcelo urejen dovoz in ko bo
porušena kurilnica pri Kulturni dvorani.
Župan na izpostavljeno pove, da se bo v podpis pripravil osnutek predpogodbe v kateri se
bodo poleg obveznosti sodelujočih partnerjev določili tudi časovni roki.
Predsednik sprašuje ali je mogoče izvajati dejavnost predšolske vzgoje v obliki koncesije.
Župan poda odgovor, da se v Sloveniji ta oblika ne izvaja. So pa pozitivne izkušnje varovanja
otrok v obliki zasebnega vrtca in Občina Sevnica nima zadržka glede opravljanja takšne
dejavnosti. Na občinski ravni je cilj zagotoviti zadostno število ležalnikov.
Franc Vidmar izpostavi ureditev ceste od Dolnjega Brezovega, tudi če je makadamska, bi bila
rešitev.
Predsednik predlaga, da je potrebna ukinitev nivojskega prehoda v sled tega pride do
spremembe trase državne ceste. Predlog podpirata tudi župan Občine Sevnica in direktor
občinske uprave Občine Sevnica.
Jože Budna izpostavi, da bi bilo potrebno namestiti DIXI prenosne WC kabine za Savo kot je
bilo preteklo leto.
Župan odgovori, naj odda vlogo pristojnim službam Občine Sevnica.
Jože Budna opozori, da je potrebno primerno urediti pot za Savo proti Rožnem, saj otroci težko
trenirajo, ker je velika prisotnost udarnih jam. Župan pove, da se bo povezal s podjetjem Infra
d.o.o., in bodo pot nasuli in utrdili.
Ad 4
Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2019
Gradivo so predstavniki sveta KS prejeli z vabilom. Iz gradiva je razvidno, da je bila realizacija
ne strani prihodkov 54.814,30 EUR, na odhodkovni strani pa 54.390,15 EUR. Na dan
31.12.2019 so ostala sredstva na poslovnem računu v znesku 3.992,98 EUR.
Predsednik poda gradivo v razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Svet krajevne skupnosti se je na 6. redni seji seznanil z gradivom zaključnega računa
za leto 2019 in nanj nima pripomb.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Obravnava in potrditev poročila o izvedenih obveznostih, plačila grobnin, najema
prostorov, pregled zapadlih terjatev na dan 31.12.2019
Predsednik predstavi gradivo, ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
Predsednik predlaga, da se sprejme sklep o odpisu terjatev iz naslova grobnin iz leta 2014 v
znesku 31,75 EUR.
SKLEP:
Na podlagi 348. člena 1. alineje Obligacijskega zakonika se odpiše terjatve do kupcev,
ki jim je potekel rok plačila 31.12.2014 v vrednosti 31,75 eur. Omenjena terjatev izhaja iz
plačil grobnine za leto 2014, pod številko dokumenta IR/14-0022.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.

5

Ad 6
Sprememba sklepa »O dosegljivosti predsednika«
Predsednik pove, da se sklep o dosegljivosti predsednika spreminja zaradi ukinitve
elektronskega naslova marjan.locicnik@siol.net, na katerega je bil dosegljiv.
SKLEP:
Predsednik je dosegljiv na GSM 041594968 ali na E - mail ksblanca@kabelnet.net. Po
telefonskem pogovoru se uskladi ura in datum sestanka, ali se po telefonu reši zadeva.
Sklep začne veljati drugi dan od sprejema. S sprejemom tega sklepa preneha veljati
sklep o dosegljivosti, ki je bil sprejet dne 01.10.2015 na 7. redni seji.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Sprememba sklepa »O cenah uporabe prostorov in površin s katerimi
upravlja KS Blanca in o imenovanju upravniku prostorov«
Predsednik je predstavil, da ogrevanje dvorane v zimskem času predstavlja zelo velik strošek,
zato predlaga da se cena najema dvorane v zimske času zviša za 50,00 EUR.
Razprava:
V razpravi so sodelovali vsi člani sveta in sprejeli naslednji sklep:
SKLEP:
O CENAH UPORABE PROSTOROV IN POVRŠIN S KATERIMI UPRAVLJA KS BLANCA
IN O IMENOVANJU UPRAVNIKA PROSTOROV, KI SE DAJEJO V UPORABO
1.
DVORANA KULTURNEGA DOMA NAD 12 UR DO 24 UR
DVORANA KULTURNEGA DOMA NAD 12 UR DO 24 UR
OD 15. OKTOBER DO 15. MAREC
DVORANA KULTURNEGA DOMA DO 12 UR

105,00 €
155,00 €
85,00 €

DVORANA KULTURNEGA DOMA DO 6 UR

64,00 €

ODPRT PRIREDITVENI PROSTOR DO 250 m2

90,00 €

ODPRT PROSTOR DO 3 URE ZA DEJAVNOST
SEJNA SOBA KS NA URO UPORABE
UČILNICA KS NA URO UPORABE

25,00 €
8,25 €
8,25 €

2.
Prostore v upravljanju KS Blanca lahko v uporabo dobijo na osnovi pravilno vložene
vloge za uporabo prostorov v Kulturnem domu Blanca krajani Krajevne skupnosti
Blanca, vsa društva in aktivi, ki delujejo na območju KS Blanca, Osnovna šola Blanca,
Župnijski urad Brestanica in drugi.
Društvom aktivom in organizacijam, ki delujejo v javnem interesu se lahko oprosti
plačilo in je strošek uporabe kot donacija, kar odloči predsednik sveta KS Blanca ali od
njega pooblaščena oseba.
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V zimskem času od 15. oktober do 15. marec se dodatno zaračuna ogrevanje v vrednosti
50,00 eur, skupna cena uporabe in ogrevanja 155,00 eur, uporaba za kulturno dvorano
je možna samo nad 12 ur do 24 ur.
Na podlagi vloge za uporabo prostorov se sklene pogodba o uporabi prostorov v kateri
se opredeli ali se vrednost uporabe donira oziroma jo je potrebno plačati.
O uporabi se vodi evidenca, iz katere mora biti razviden čas in obračun oz. donacija
plačila.
3.
Za upravnika prostorov KS Blanca se imenuje član sveta KS Blanca g. Jože Budna, Email joze.budna@gmail.com , GSM 041 565 150.
4.
Sklep velja naslednji dan od sprejema.
5.
S pričetkom veljave sklepa preneha veljati sklep, »O CENAH NAJEMA PROSTOROV IN
POVRŠIN S KATERIMI UPRAVLJA KS BLANCA IN O IMENOVANJU UPRAVNIKA
PROSTOROV, KI SE DAJEJO V NAJEM, TER UPRAVNIKA POKOPALIŠČA ROŽNO SV.
KANCIJAN«, ki je bil sprejet, dne 15.01.2019 na 2. redni seji.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 8
obravnava predloga za spremembo državnega lokacijskega načrta (cesta R3 679 na
delu Blanca - Dolnje Brezovo)
Predsednik članom sveta predstavi osnutek sklepa, ki bi ga svet KS Blanca posredoval Občini
Sevnica, saj je nujno potrebno začeti s postopki spremembe državnega lokacijskega načrta.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Blanca, daje pobudo za ukinitev nivojskega prehoda
regionalne ceste R3-679/3909 Breg – Sevnica - Brestanica, km 13+200 na GŽP, št. 10 d.
m. Dobova - Zidani Most v km 477+980.
Za navedeno predlagamo preureditev cestne infrastrukture za gradnjo nadvoza
regionalne ceste nad železniško progo na območju od naselja Dolnje Brezovo in
izvedbo novega priključka lokalne ceste za Čanje s katerim bi se rešila tudi problematika
tega dostopa.
Predlagamo, da Občina Sevnica navedeno pobudo posreduje pristojnim državnim
organom in institucijam za uvedbo postopkov umestitve v prostor in gradnje.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 9
obravnava razpisa za sofinanciranje društev v KS Blanca in potrditev sklepa o
sofinanciranju
Člani sveta so na klop prejeli tabelarični prikaz razdelitve sredstev za sofinanciranje društev,
ki delujejo na območju KS Blanca. Predsednik predstavi način razdeljevanja sredstev in poda
točko v razpravo.
Po pregledu gradiva je ugotovljeno, da so tri društva prijavila prireditve v marcu, ki bodo zaradi
pandemije koronavirusa odpovedane. Člani sveta so mnenja, da naj porazdelitev ostane kot
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je predlagana, saj je pandemija višja sila. Društva bodo porabo sredstev izkazovala v poročilu
dela.
SKLEP o sofinanciranju društev, ki delujejo na območju KS Blanca:
Na osnovi pridobljenih točk, ki so razvidne iz tabele štev. 006/020-17 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 10
Priprava na praznik KS
Predsednik pove, da je predvideno praznovanje KS Blanca v soboto, 13.6.2020. V letošnjem
letu se glede na nastalo situacijo še nič ne ve, katera investicije so bo izvedla do predvidenega
datuma. Člane sveta pozove, da podajo predloge za javno pohvalo, plaketo - priznanja KS, ki
bodo podeljeni na osrednji prireditvi ob prazniku KS. To so lahko društva ali zaslužni
posamezniki.
Ad 11
Pregled aktivnosti KS Blanca od 11.12.2019 do 12.3.2020
Predsednik članom sveta predstavi aktivnosti in realizacije v času od 11.12.2019 do 12.3.2020:
- Sestanek Virant Dušan, Prah Tomaž na temo morebitne prestavitve ceste nad
železniško progo pri stari šoli → predlog s strani lastnika zemljišča ni bil sprejet.
- Primopredaja mrliške vežice Rožno in pokopališča s podjetjem Komunala d.o.o. →
skladno z zakonodajo prevzema upravljanje pokopališča javno podjetje Komunala
d.o.o.
- Pri mrliški vežici je izvedena razširitev hodnika, izgradnja škarpe in postavitev klopce.
Janja Gorišek poda pobudo, da bi se primerno uredil še nadstrešek.
- S strokovnimi službami Občine Sevnica so potekala dogovarjanja glede uporabe
učilnice za namen vrtca (izdelana je bila idejna rešitev). Ideja predstavlja prevelike
stroške glede na dejstvo, da gre za začasno ureditev predšolskega varstva na Blanci.
- Potekale so priprave na rekonstrukcijo ceste Klavžar – Gradec naprej na Čanjsko goro,
ki bo predstavljala rešitev težave za prevoz kamionov. Pridobljena so bila soglasja
latnikov zemljišč. Zavod za gozdove Slovenije mora izdati odločbo o sečnji dreves, ki
tangirajo predmetno lokacijo ureditve ceste. V odločbi so zapisani vsi glavni pogoji,
omejitve in usmeritve za njeno izvršitev. Lastnik teh zemljišč je Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
- Ob jubileju – 10 let delovanja je bila podeljena zahvala društvu KUD Poklek.
- Sanirana je bila brežina ceste Kladje nad Blanco – Dence v skupnem sofinanciranju
KS in Občine Sevnica (40 m3 kamna in 20 m3 gramoza),
- Naročena je prestavitev table »naselje Blanca«. (trenutno stoji pri stan. hiši Fakin,
prestavi se h Kerinovemu mostu).
- Naročena sta dva obcestna ogledala na LC Krajnca Brda in eno ogledalo na Čanjem
pri Balantiču.
Ad 12
Razno
Predsednik člane sveta seznani s pobudo, da se na delu zemljišča parc. št. 1007 k.o. Poklek,
javno dobro, ki meji na parc. št. *131, 957 in 946/2 k.o. Poklek zgradi povezovalna občinska
cesta med lokalno cesto Blanca – Poklek LC 372161 in nekategorizirano cesto Poklek –
Priklance, ki bo v bodoče kategoriziranana. Težava nastane, ker spodnja lastnica ne poda
soglasja. Predsednik predlaga, da se sprejme sklep zaradi zavarovanja javnega dobra.
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Mirt Jože predstavi problematiko na tem delu, vzrok zakaj je prišlo do pobude ureditve te
povezovalne poti.
S K L E P o uporabi dela zemljišča parc. št. 1007 k.o. Poklek javno dobro za potrebe
občinske ceste – javna pot.
1.
Svet KS Blanca predlaga, da se na delu zemljišča parc. št. 1007 k.o. Poklek, javno dobro,
ki meji na parc. št. *131, 957 in 946/2 k.o. Poklek zgradi povezovalna občinska cesta med
lokalno cesto Blanca – Poklek LC 372161 in nekategorizirano cesto Poklek – Priklance,
ki bodo v bodoče kategorizirane.
2.
Pri gradnji objektov na parceli št. *131, 957 in 946/2 k.o. Poklek se upošteva zakonski
odmik od občinske ceste, ki naj bi potekala po zemljišču parc. št. 1007 k.o. Poklek, ki ga
določa zakon o cestah v svojem 97. členu 4. točka, zakonski odmik znaša 5m.
3.
Odmik od ceste oziroma zemljišča javno dobro se lahko zmanjša na odmik 2 m v koliko
takratni lastnik zemljišča parc. št. *131, 957 in 946/2 k.o. Poklek podpiše soglasje za
gradnjo povezovalne ceste med lokalno cesto LC 372161 in nekategorizirano cesto
Poklek - Priklance na zemljišču 1007 k.o. Poklek.
4.
Sklep začne veljati drugi dan po sprejemu.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Predsednik predstavi vlogo Društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj, ki bi vsakoletno
organizira več predavanj.
SKLEP:
Na podlagi prošnje za uporabo Kulturne dvorane Blanca za potrebe društva
vinogradnikov Sevnica – Boštanj Svet KS Blanca odobrava uporabo dvorane dne,
19.03.2020 od 18:00 do 20:00 ure, vrednost uporabe v višini 64,00 eur pa smatra kot
donacijo društvu.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Na skeptičnost Petra Mirta glede kategorizacije ceste pri Biderman med člani sveta poteka
razprava o možnostih ureditve in sankcioniranju uporabnikov javnih poti, ki se vozijo po njih s
traktorji. Lastnik Biderman se mora sam odločiti ali bo privolil v prekategorizacijo poti, ki je
sedaj v njegovi lasti.
Vidmar Franc opozori, da je potrebno v sklopu vzdrževanja lokalnih cest obvestiti pristojne
službe, da se uredi plazišče na lokalni cesti proti Čanjem. Ob isti cesti je potrebno očistiti jaške.
Seja se zaključi ob 20.40 uri.
Št. 031-0002/2020
Blanca, 12.3.2020
Zapisala:
Marjetka Flisek

Marjan Ločičnik
Predsednik sveta KS Blanca
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