KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA
Blanca 24
8283 BLANCA
ZAPISNIK
7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Blanca, dne 11.6.2020,
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.
Ostali prisotni:
Flisek Marjetka, referentka za Krajevne skupnosti v Občini Sevnica.
Odsotni:
Valerija Mirt
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 7. 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 7. redne seje,
2. pregled, razprava in potrditev zapisnika 6. redne z dne 12.03.2020,
3. potrditev dopisne seje iz dne 23.04.2020,
4. ponovna obravnava razpisa za sofinanciranje društev v KS Blanca in potrditev
novega sklepa o sofinanciranju,
5. priprave na praznik KS Blanca,
6. razprava in potrditev predlaganih prejemnikov priznanj KS Blanca,
7. pregled aktivnosti KS Blanca od 12.03.2020 do 11.06.2020,
8. pobude in vprašanja članov sveta KS Blanca
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 6. redne seje sveta z dne 12.3.2020
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Predsednik poda v razpravo zapisnik 6. redne seje, ki so ga člani sveta prejeli kot gradivo.
Razprave ni.
SKLEP:
Svet KS Blanca je potrdil zapisnik 6. redne seje sveta z dne 12.3.2020.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Potrditev dopisne seje iz dne 23.04.2020
Predsednik poda v razpravo zapisnik dopisne seje z dne 23.4.2020, ki so ga člani sveta prejeli
kot gradivo.
Razprave ni.
SKLEP:
Svet KS Blanca je potrdil zapisnik dopisne seje z dne 23.4.2020.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Ponovna obravnava razpisa za sofinanciranje društev v KS Blanca in potrditev novega
sklepa o sofinanciranju
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom (št. tabele 06/2020-19). Predsednik članom
sveta predstavi odstopanja od prvotne razdelitve sredstev. Med člani sveta je potekala
razprava. Vsi so enotnega mnenja, da so sredstva za delovanje društev pravično dodeljena.
SKLEP:
O sofinanciranju društev, ki delujejo na območju KS Blanca:
Na osnovi pridobljenih točk, ki so razvidne iz tabele štev. 006/020-19 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.
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep štev. 011/020-7, ki je bi sprejet na 6.
redni seji dne 12.3.2020
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Priprave na praznik KS Blanca
Predsednik članom sveta seznani z aktivnostmi, ki se nanašajo na pripravo praznika KS
Blanca. Dogodek se bo odvijal v petek 19.6.2020 ob 17. uri v zaselku Gradec, kjer je kot
osrednji dogodek predvidena otvoritev novo urejene ceste. Vse pravno formalne zadeve za
prijavo dogodka so urejene. Vabila pripravljajo strokovne delavke na Občini Sevnica. Program
bodo oblikovali Godba Blanški vinogradniki, Osnovna šola Blanca, KUD France Prešeren
Blanca, KUD Poklek, harmonikarski orkester Boštjana Povšeta. Program bo povezoval Domen
Mirt. Za pogostitev bo poskrbel Aktiv žena Blanca in domačini, za rediteljstvo PGD Blanca,
PGD Poklek bo poskrbel za mize in oder . V primeru slabega vremena bo prireditev potekala
pod kozolcem Požun. Dogodek je organiziran v skladu s priporočilu NIJZ. Na prireditvi bodo
podeljena priznanja KS Blanca.
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SKLEP:
Svet krajevne skupnosti se je na 7. redni seji seznanil z aktivnostmi priprave na praznik
KS Blanca
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Razprava in potrditev predlaganih prejemnikov priznanj KS Blanca
Predsednik poda na klop gradivo s predlogi priznanj KS Blanca za leto 2020.
Predlogi za plaketi:
Silva Žvar; predlagatelj PGD Blanca in KS Blanca
Franci Kranjec; predlagatelj Športno društvo Blanca in KS Blanca.
Predlog za javno pohvalo:
Igralska zasedba Kulturno umetniškega društva Poklek; predlagatelj ga. Mateja Strnad in KS
Blanca.
Po razpravi člani sveta sprejmejo
SKLEP:
Svet KS Blanca se je seznanil s predlaganimi predlogi za priznanja v letu 2020 in
predlaga podelitev priznanj ob prazniku KS Blanca dne 19.6.2020.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 7
pregled aktivnosti KS Blanca od 12.03.2020 do 11.06.2020
Predsednik članom sveta predstavi aktivnosti in realizacije v času od 12.3.2020 do 11.6.2020:
-

-

-

V teku so aktivnosti rekonstrukcije nekategorizirane ceste Gradec-Čanjska gora.
Izveden je bil posek dreves in postopek za izbor izvajalca. Izbrani izvajalec je Branko
Županc s.p.. Stroškovna ocena za izvedbo je naslednja: Pripravljana dela do asfaltne
prevleke znašajo 7.576,20 EUR, katere poravna KS Blanca iz svojega proračuna in
19.944,00 EUR, katere poravna Občina Sevnica iz proračuna vrednosti vsebujejo 22%
DDV. Predvideni znesek asfaltacije, ki bo bremenil sredstva v krajevnem proračunu je
14.476,00 EUR, in 10.598,00 EUR v preme proračuna Občine Sevnica vrednosti
vsebujejo 22% DDV.
V teku so aktivnosti za priprave in organizacijo krajevnega praznika.
V letošnjem letu se predvideva še izvedba ureditve dovoza pri Derenda 100 m in
asfaltacija na Čanje v izmeri 130 m. Lastnik pripravljalna dela in utrditev terena izvede
v svoji režiji. Člani sveta so enotnega mnenja, da se predlagane aktivnosti realizirajo.
V nadaljevanju med člani sveta poteka razprava glede upravičenosti ureditve tega dela
odseka.
Težava je zaradi neurejenih pravno lastniških razmerij, nujno potrebna je ureditev poti
do vodohrana zaradi upravljanja in vzdrževanja le-tega. S strani lastnika Mastikosa je
bila podana vloga na strokovne službe Občine Sevnica za ukinitev kategorizacije ceste,
ki vodi do njegovega objekta. Člani sveta se po razpravi strinjajo, da se kategorizacije
ne sme ukiniti zaradi pomembnosti dostopa do vodohrana. Prav tako je dostop
pomemben za lastnike kmetijskih zemljišč, ki pot uporabljajo za dostop do svojih parcel.
Na lastnika se naslovi dopis s prošnjo, da se aktualno problematika pozitivno reši za
vse udeležence, ki na kakršen koli način tangirajo predmetno območje, predlaga se
sestanek na občini.
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SKLEP:
Svet KS Blanca se je seznanil z aktivnosti KS Blanca od 12.3.2020 do 11.6.2020. Člani
sveta se strinjajo s predlaganimi aktivnostmi za leto 2020.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Pobude in vprašanja članov sveta KS Blanca
-

-

Predsednik člane sveta seznani a aktivnostmi glede izgradnje športnega igrišča. Vlada
RS Slovenije je podpisala poslovni načrt podjetja Infra d.o.o.. Namero o izgradnji mora
potrditi še Občinski svet Občine Sevnica.
V letnem planu 2020 je tudi preplastitev državne ceste od Dolnjega Brezovega do
Blance z ureditvijo prehoda čez železniško progo pri podjetju Inplet d.o.o.
Jože Budna opozori, da je potrebno nasuti rekreativno poto ob reki Savi. Predsednik
pove, da se pot uredi s strani podjetja Infra d.o.o.
Benjamin Arnšek sprašuje, kako doseči umiritev prometa čez vas, saj je opaziti vozila,
ki vozijo z večjo hitrostjo kot 50 km/uro in tako ogrožajo varnost v cestnem prometu,
sploh za otroško populacijo. Med člani sveta poteka razprava, kjer predlagajo, da se
pred uvedbo postopka za umiritev prometa, na strokovne službe Občine Sevnica poda
pobuda za postavitev table »VI VOZITE«, katera bi prikazala statistiko merjenih hitrosti
mimovozečih voznikov.
Peter Mirt pove, da potekajo aktivnosti postavitve dveh hidrantov. Vir za financiranje je
iz participativnega proračuna Občine Sevnica. Prisotne pozove k razmisleku o
morebitnih potrebah postavitve hidrantov na posameznih območjih KS Blanca.
Predloge se odda na Gasilsko zvezo Sevnica, katera naredi strokovno oceno o
upravičenosti postavitve.
Ad 9
Razno

Predsednik člane sveta seznani, da bodo v letošnjem letu omogočene storitve knjižnice
Sevnica v obliki Bibliobusa. Direktorica poziva člane sveta, da razmislijo o lokaciji postanka
bibliobusa na območju KS Blanca. Člani sveta so po razpravi enotni, da se ta zaenkrat ustavlja
v centru Blance. V primeru velikega interesa krajanov za takšno obliko izposoje knjižnega
gradiva, bi se mreža postankov lahko razširila.
Peter Mirt predstavi svoje mnenje glede formiranja info table. Pravi da fotografija pokopa pusta
ne predstavlja krajevne skupnosti Blanca, zato ne sodi na predstavitveno tablo. V nadaljevanju
sledi razprava članov sveta, ki so mnenja, da je potrebno na tablo, kjer je zemljevid uvrstiti
fotografijo jabolka, v zemljevid je potrebno dodati oznako za gostišča in prenočišča. Kot
predstavitveni del krajevne skupnosti pa izdelati fotografijo kjer se prikaže ročno postavljanje
mlaja ter gasilski pokal Gračke gore.
Predsednik predstavi vlogo Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica, krajevna organizacija
Blanca, ki prosijo svet KS Blanca za donacijo za delovanje društva. Po razpravi so člani
enotnega mnenja, da se društvu ne odobri finančnih sredstev. Na društvo se naslovi dopis, da
jim je omogočena brezplačna uporaba prostorov, ki so v upravljanju KS Blanca, za potrebe
občnega zbora ali organizacije kakšnega dogodka. Od leta 2016 so namreč sprejete merila za
sofinanciranja društev. KS Blanca financira zgolj delovanje društev in organizacij, ki so
registrirana na območju KS Blanca.
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SKLEP:
Svet KS Blanca Organizaciji Združenje borcev za vrednote NOB Sevnica ne odobri
finančnih sredstev. KS Blanca lahko donira uporabo prostorov, ki so v upravljanju KS
Blanca.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Vidmar Franc pohvali delo Komunale zaradi očiščenja jaška na njihovem področju. Poda
pobudo, da se na tem območju razširi in uredi cestišče, kje je hud ovinek.
 Ob 19.27 sejo zapusti Budna Jože. Na seji je prisotnih 6 članov sveta.
V nadaljevanju člani sveta razpravljajo glede ureditve ovinkov Klavžar, Prah. Projektna
dokumentacija je izdelana, terenski ogled je opravil miner, ki bo strokovnim službam občine
Sevnica poslal stroškovno oceno izvedbe. Predsednik predlaga sklic sestanka kjer bosta
prisotna župan občine, direktor občinske uprave Sevnica in Županc Branko s.p kot dober
poznavalec takšnih del.
Seja se zaključi ob 19.30 uri.
Št. 031-0002/2020
Blanca, 11.6.2020
Zapisala:
Marjetka Flisek

Marjan Ločičnik
Predsednik sveta KS Blanca
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