KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA
Blanca 24
8283 BLANCA
ZAPISNIK
9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Blanca, dne 25. 2. 2021,
ob 18.00 uri, v Kulturni dvorani, Blanca 24
Prisotni člani sveta:
Marjan Ločičnik, Janja Gorišek, Franc Vidmar, Jože Budna, Peter Mirt, Valerija Mirt, Benjamin
Arnšek, Jože Mirt.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor OU,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
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 8. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta KS Blanca. Svet KS Blanca je bil sklepčen.
Predsedujoči pozdravi goste in 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 9. redne seje,
2. pregled, razprava in potrditev zapisnika 8. redne z dne 24.09.2020,
3. pregled smernic delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2021,
4. seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2020,
5. razprava in potrditev spremembe FN za leto 2021 in oblikovanje NRP,
6. obravnava in potrditev poročila o izvedenih obveznostih, najema prostorov v
upravljanju, pregled zapadlih terjatev na dan 31.12.2020,
7. pregled aktivnosti KS Blanca od 24.09.2020 do 25.02.2021,
8. pobude in vprašanja članov sveta KS Blanca,
9. razno.

SKLEP:
Svet KS Blanca soglasno sprejme predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.

Ad 2
Pregled, razprava in potrditev zapisnika 8. redne seje sveta z dne 24.9.2020
Predsednik poda v razpravo zapisnik 8. redne seje, ki so ga člani sveta prejeli kot gradivo.
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Razprave ni.
SKLEP:
Svet KS Blanca je potrdil zapisnik 8. redne z dne 24.9.2021
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 3

Pregled smernic delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2021
Predsednik preda besedo županu Občine Sevnica.
Župan pozdravi prisotne člane sveta in pove, da je vsakoletni običaj, da se pridruži seji sveta
KS, saj je tako podana možnost širšega sodelovanja lokalne skupnosti kot celote.
Pomembnost sodelovanja se kaže v hitrejšem in kvalitetnejšem reševanju nastalih težav
oziroma postavljenih izzivov s čimer dosegamo kvalitetno bivanje vseh občanov. V preteklem
letu nas je situacija epidemije soočila s spremembo delovanja družbenih aktivnosti. Pri sami
realizaciji proračuna Občine Sevnica navkljub epidemiološki situaciji ni bilo zaznati večjih
odstopanj od planiranih aktivnosti.
V nadaljevanju župan predstavi smernice delovanja v proračunskem obdobju v letu 2021 za
območje KS Blanca in širše:
- na Objektu Blanca 24 potekajo aktivnosti zemljiško knjižne ureditve s PGD Blanca, Julijem
Novakom katerih ureditev so predpogoj za predvidena investicijska dela s strani PGD Blanca
in ureditev predvidene kurilnice v stavbi kulturnega doma, ki je last Občine Sevnica. Občina
Sevnica načrtuje prijavo na javni razpis za sofinanciranje v kulturne objekte. Poleg tega je
potrebno urediti pravna nesorazmerja iz preteklosti z ostalimi stanovalci.
- V zaključnem delu so aktivnosti izgradnji igrišča na Blanci, ki je projekt podjetja Infra d.o.o.
Da bo ureditev zaključena kot celota, bodo potrebna še sredstva tako iz proračuna Občine
Sevnica in iz finančnega načrta KS Blanca.
→ Ob 18.09 se seji pridruži Peter Mirt. Na seji je prisotnih 8 članov sveta KS Blanca.
- V povezavi izgradnje igrišča je še pomemben projekt ureditve nadvoza na Blanci, ki je
planiran v Načrtu razvojnih programov na državni ravni. Ne glede na trenutna videnja, je
potrebno na izvedbo čakati z optimizmom, saj sta sedaj prometni in železniški sektor združena
v Direkcijo za infrastrukturo, katere interes je posodobitev železniškega koridorja Zidani Most
– Dobova. Projekt vključuje tudi protihrupno zaščito s protihrupnimi ograjami in novim
stavbnim pohištvom tudi na delu območja Blance.
- V letu 2021 je predvidena preplastitev državne ceste Dolnje Brezovo - Blanca, ki vključuje
tudi ureditev nivojskega prehoda čez železniško progo na Dolnjem Brezovem.
- V teku je razširitev dela odseka na lokalni cesti Blanca – Poklek.
- Na področju oskrbe s pitno vodo na območju KS Blanca ni zaznavati večjih težav. Slediti je
potrebno k sistemskemu urejanju vodovnih sistemov preko javnih služb.
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode; Za sam center Blance je predvidena izgradnja ČN.
Občina Sevnica je pripravljena v primeru, da EU izda razpis za postavitev čistilnih naprav
manjših od 2000 populacijskih enot. Za krajane, ki živijo na območjih razpršene gradnje je
aktualen javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v
letu 2021.
- Šolska in predšolska vzgoja; Osnovna šola Blanca je enooddelčna šola, ki za delovanje
skladno z normativi potrebuje dodatne prostore. V teku so aktivnosti projektiranja idejne
zasnove skladno s sprejeto strategijo razvoja šolstva in predšolske vzgoje. Pri projektiranju je
potrebno operativno sodelovanje vseh akterjev odgovornih za področje šolstva.
- Večnamenske poti ob Savi so bili narejene ob gradnji hidroelektrarne in še vedno nimajo
urejene kategorizacije. Zadnji pogovori z Direkcijo za infrastrukturo in Direkcijo za vode so
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potekali v smeri, da gredo te poti v del kolesarske mreže Sava-Krka BIKE, kar bi omogočilo,
da se te poti kategorizirajo v državno mrežo v splošni rabi.
- Poslovna cona na Blanci; dve podjetji sta aktivna lastnika. Eden od lastnikov je v pripravi
projektne dokumentacije, Občina Sevnica mu sledi s projektom ureditve cestnega priključka.
V zgornjem delu cone so predvidene velike poslovne površine, ki so zanimive zaradi potrebe
hitrega razvoja industrije.
- Upravno poslovanje se izvaja pravilno (pravilno evidentiranje vhodne in izhodne pošte,
transparentno izvajanje javnih razpisov, pravilno evidentiranje arhivskega gradiva skladno z
zakonodajo).
- Na prihodnji seji občinskega sveta bo podan v sprejetje Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica, kar je posledica uskladitve stanja
kategorizacije občinskih cest z dejanskim stanjem. Takoj po sprejetju se prične nov postopek
za kategorizacijo cest. Pri aktivnostih se prosi sodelovanje članov krajevne skupnosti pri
pridobivanju ustreznih soglasij lastnikov zemljišč, saj se nova kategorizacija lahko izvede le na
tistih cestah, ki potekajo po zemljiščih v javni lasti oz. se predhodno z lastniki zemljišč sklene
pravni posel o prenosu lastninske pravice na Občino Sevnica. Vzporedno s postopkom
kategorizacije cest potekajo aktivnosti urejanja odmere cest s strani izbranega geodeta.
Občina Sevnica za geodetske storitve namenja 50.000 EUR.
- Proračun za leto 2021 je sprejet, večjih odmikov se ne pričakuje navkljub epidemiološki sliki.
V nadaljevanju predsednik preda besedo Zvonetu Košmerlu, direktorju občinske uprave
Občine Sevnica, ki poudari pomen kvalitetnega opravljanja nalog za katere je občina
ustanovljena s pozornostjo uskladitve razmerij na letnem delovanju kot tudi v strateškem
smislu na območju celotnega območja občine Sevnica. Občina ni le tista, ki skrbi za urejenost
infrastrukture in izvajanje proračuna. Občina kot institut mora skrbeti tudi za programe razvoja
občine tudi na vzgojno-izobraževalni in zdravstveni dejavnosti (javna šola in javni vrtec),
pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in
družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele. Pospešuje raziskovalno, kulturno in
društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, tako da določa občinski program športa,
zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost, z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine. Na nivoju občine je potrebno
strmeti k zagotavljanju standarda na vseh območjih občine Sevnica. Načrtovanje nalog
Občine Sevnica kot tudi izvajanje projektov je skrbno načrtovano ter vedno realizirano po
vnaprej določenih prioritetah. Določeno izvajanje projektov poteka tudi na dolgi rok iz različnih
virov financiranja. Direktor poudari, da je pozitivno sodelovanje z javnimi podjetji, katerih
ustanoviteljica je Občina Sevnica (ravnanje z odpadki, komunalno vodo, pokopališka
dejavnost, oskrba s pitno vodo,….). Izdelani so elaborati, ki bodo služili za prenos zemljišč na
vseh delih, ki so bila kupljena ob izgradnji hidroelektrarne. V fazi izdelave je projektna naloga
za ureditev nadvoza na Blanci. Projekt je finančno ovrednoten na 7 do 8 milijonov eurov.
Pri izgradnji igrišča ni zaznati večjih zapletov. Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno
zasnovo za dograditev nujnih manjkajočih prostorov za Osnovno šolo Blanca.
Direktor naznani, da je vzpostavljena nova spletna stran Občine Sevnica, ki je zanimiva,
pregledna in krajanom ponuja veliko aktualnih informacij ter možnosti za e-poslovanje.
Predsednik odpre razpravo. Sam izpostavi spremembo Občinskega prostorskega načrta, saj
mu je znano, da bi krajani radi gradili.
Direktor predstavi postopek spremembe OPN, ki je strateški dokument, zato je tudi procedura
daljša. Občinski prostorski načrt v Občini Sevnica – potrditev 3. spremembe OPN se načrtuje
v sredini leta. V roku dveh do treh mesecih po sprejetju aktualnega OPN se bo pričel nov
postopek spremembe OPN, ki bo trajal predvidoma dve do tri leta, zato prisotne pozove, da
razmislijo o morebitnih potrebah glede sprememb OPN na posameznih območjih.
Predsednik prisotne seznani, da je bil postopek kategorizacije cest uspešen in gredo zadeve
naprej v potrditev na pristojno ministrstvo. Do sedaj je imela KS Blanca cca 25.300 m,
kategoriziranih cest, po novem pa okoli 28.000 m.
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Predsednik predlaga, da se določil enoten sklop rekreacijskih površin, ki bi vključeval športno
igrišče, tekaške površine in igrala, saj bi bilo smiselno določiti upravljavca.
Župan na izpostavljeno glede upravljanja najprej članom sveta predstavi način zakonitega
upravljanja javnih poti, ki mora biti v upravljanju javnega podjetja kot redna javna gospodarska
služba (pregledniška služba, skrb za ceste za varno odvijanje prometa, zapore cest,…).
Naloga krajevnih skupnosti bi bila skrb za investicije na javnih poteh. V nadaljevanju vezano
na vzdrževanje igrišča župan pove, da mora igrišče praviloma ostati kot odprta javna površina
za katero bi skrbela ekipa za urejanje javnih površin določena s strani podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica. Naloga Občine Sevnica kot financerja je dvigniti učinkovitost te skupine z
modernizacijo delovne opreme in mehanizacije. Za dnevno skrb oz. pregled rekreacijskih
površin priporoča, da se svet dogovori ali v okviru društva ali lastnice bližnjega gostinskega
lokala. Skupno je potrebno določiti primeren režim in tehniko za vzdržno upravljanje vseh
športnih površin ne glede na lastništvo zemljišč. V razpravo se je vključil tudi Peter Mirt, ki je
poleg predsednika tudi mnenja, da bi bilo dobro pripraviti pravilnik o vzdrževanju
novozgrajenega športnega igrišča. Predsednik se bo o možnostih posvetoval s strokovnimi
službami Občine Sevnica.
V nadaljevanju župan članom sveta predstavi Bibliobus, potujočo knjižnico, ki je projekt treh
posavskih občin. Namen projekta je približati knjižničarsko dejavnost z vedno aktualnim
gradivom čim večji množici občanov. Predsednik pove, da prejema urnik postankov Bibliobusa
na elektronski naslov, katerega v vednost pošlje vsem članom sveta in predsednikom društev
za lažje informiranje krajanov.
Predsednik člane sveta seznani, da potekajo aktivnosti širitve lokalne ceste Blanca – Poklek.
Župan poudari je ureditev predmetne ceste zelo zahteven projekt.
V nadaljevanju poteka razprava o projektu dograditve osnovne šole Blanca. Župan pove, da
je pridobitev gradbenega dovoljenja predvidena v letošnjem letu. Potrebno je strmeti k
enotnemu načrtovanju skladno s predpisanimi normativi.
Predsednik izpostavi težavo pri programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, saj
je opaziti nesmisel v nekaterih predvidenih priklopih na predvideno čistilno napravo.
Župan pove, da bo Občina Sevnica Ministrstvu za okolje in prostor podala pobudo za
spremembo operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, saj je
bilo na več območjih občine Sevnica opaziti neoptimalne postavitve.
Na temo odpadne vode in odvoza odpadkov župan prisotne seznani o možnostih koriščenja
storitev, ki so nudene s strani javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Za krajane je možna
storitev čiščenja kanalizacije in praznjenje greznic po veljavnem ceniku, ki je objavljen na
spletni strani www.komunala-sevnica.si. Vsako gospodinjstvo lahko enkrat letno s posebno
naročilnico naroči brezplačni kosovni odvoz (1 kontejner). Kosovne odpadke se lahko dostavlja
skozi celo leto tudi na Zbirni center za odpadke Sevnica. Župan apelira, da se o tem seznani
čim večje število krajanov.
Predsednik poda vezano na tekoče in leto vzdrževanje javnih poti smernico za ključ
financiranja krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti bi morale prejemati za investicijsko
vzdrževanje javnih poti na km toliko sredstev, da se lahko v 40 letih financira celotna obnova.
Župan predstavi način financiranja občinskega proračuna s strani države, Postopek izračuna
se začne z izračunavanjem povprečnih stroškov na prebivalca (tako imenovane povprečnine).
Pri izvajanju realizacije občinskega proračuna je potrebno gledati na sorazmerno financiranje
vzdrževanja cest naproti drugim potrebnim investicijam. Trenutno je poglavitna investicija v
vrtce, saj je potrebno zagotoviti zadostno kapaciteto prostorov glede na izkazane potrebe.
Predsednik prisotni poda v pregled idejno zasnovo razširitve gasilskega doma in objekta
kulturne dvorane. Predlaga, da bi se pri izvedbi aktivnosti imenoval odbor, ki bi skrbel za
nemoteno izvajanje aktivnosti pri razširitvi objektov in energetski sanaciji. Župan pove, da za
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to območje trenutno potekajo pravni postopki ureditve zemljiško knjižnih zadev. Pri vseh
potrebnih postopkih bodo sodelovale strokovne službe Občine Sevnica.
Predsednik predlaga obeležitev praznika Krajevne skupnosti Blanca v petek, 11.6.2021 z
otvoritvijo športnega igrišča s pripadajoči hortikulturno ureditvijo in lokalne ceste Blanca –
Poklek, seveda, če bodo projekti dokončani.
Predsednik odpre razpravo.
Peter Mirt z veseljem ugotavlja, da organizacija aktivnosti v KS Blanca potekajo usklajeno z
nenehnim sodelovanjem predsednika z vsemi člani sveta in na drugi s strokovnimi službami
Občine Sevnica. Ideja o dograditvi osnovne šole je izredno pozitivna, saj je opaziti povečano
preseljevanje družin na območje KS Blanca. Tudi ureditev rekreacijskega kompleksa
predstavlja za Blanco veliko pridobitev. K dobri promociji kraja prispeva tudi aktivno delovanje
prisotnih društev. Glede hrupa na Blanci železniškega prometa tudi on pove, da je ta izredno
moteč in verjame, da se bo le-ta z ureditvijo cestnega podvoza zmanjšal. Poudari, da je zelo
pomembno sodelovanje s krajani, s podajanjem aktualnih informacij, saj na tak način
vzpostavljamo zaupanje, kar pomaga k hitrejšemu uresničevanju postavljenih izzivov.
Janja Gorišek sprašuje ali je že bil izkazan interes glede prestavitve ceste pri kmetiji Prebejšek
na zgornjo stran (odsek ceste Blanca – Poklek).
Župan pove, da možnost prestavitve obstaja, če interes izkažejo vsi prisotni akterji v okolju
(lastniki zemljišč, gospodarske družbe, krajani, Direkcija za vode, izvajalci…). Poudari, da bi
bil projekt izredno zahteven in občina ne more biti izključen nosilec. Je pa pripravljena
sodelovati, ko bodo interesi usklajeni in pridobljena ustrezna soglasja. Podobna situacija je pri
predlagani ureditvi pri Požunu.
Na tematiko poteka razprava o možnostih ureditve in o stroškovni oceni projekta. Razpravljajo
Janja Gorišek, župan, Peter Mirt, predsednik.
Franci Vidmar sprašuje ali je predvidena ureditev državne ceste Dolnje Brezovo – Blanca po
zgornji strani. Župan pove, da Direkcija za infrastrukturo te ideje ni akceptirala. V poletnih
mesecih se bodo pričele aktivnosti preplastitve obstoječe ceste.
V nadaljevanju poteka razprava glede optimalne možnosti ureditve ceste za dostop na Čanje,
saj je obstoječi dostop otežen zaradi nanešenega mulja in padajočega kamenja. Razpravljajo
župan, direktor Peter Mirt, predsednik, Franci Vidmar, Jože Budna. Predsednik pove, da je
dogovorjeno za začasen ukrep z odvozom mulja in kamenja. Župan vidi v prihodnosti
sprejemljivo rešitev rekonstrukcije poti na Čanje ob izvajanju državnega projekta obnove proge
Zidani Most - Dobova.
Jože Budna izpostavi potrebno ureditve rekreacijske poti ob Savi. Župan pove, da so glede
upravljanja rekreacijske poti ob Savi v stalnih navezi s podjetjem Infra d.o.o.. Za ureditev se
bo poskrbelo z navozom gramoza s strojno utrditvijo terena.
Predsednik se zahvali prisotnim za razpravo in predstavnikoma Občine Sevnica za dobro
sodelovanje na relaciji Občina Sevnica – krajevna skupnost.
 Ob 20. uri sejo zapusti župan.
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Ad 4

Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2020
Gradivo so predstavniki sveta KS prejeli z vabilom. Iz gradiva je razvidno, da je bila realizacija
ne strani prihodkov 49.680,21 EUR, na odhodkovni strani pa 50.550,81 EUR. Na dan
31.12.20209 so ostala sredstva na poslovnem računu v znesku 3.122,38 EUR, ki se bodo z
rebalansom v letu 2021 prenesla na postavko vzdrževanja cest.
Predsednik poda gradivo v razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Svet krajevne skupnosti se je seznanil z gradivom zaključnega računa za leto 2020 in
nanj nima pripomb.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Razprava in potrditev spremembe FN za leto 2021 in oblikovanje NRP
Predsednik članom sveta predstavi, da je na pobudo Občine Sevnica pripravil osnutek NRP,
ki zajemajo investicije v makadamske odseke cest. NRP je možno vsakoletno prilagoditi v fazi
sprejemanja finančnega načrta. Z rebalansom v letu v finančnem načrtu KS Blanca predvidi
tudi odprtje nove postavke Investicijska vlaganja v rekreacijske površine – KS Blanca, konto
420299 v znesku 2.171,60, ker je KS naročila postavitev dveh ograj ob balinišču.
Predsednik poda gradivo v razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Svet krajevne skupnosti se je seznanil s spremembo finančnega načrta in predlaga, da
Občinski svet pri obravnavi rebalansa proračuna Občine Sevnica to upošteva.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Obravnava in potrditev poročila o izvedenih obveznostih, najema prostorov v
upravljanju, pregled zapadlih terjatev na dan 31.12.2020
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Predsednik člane sveta seznani z uporabo
prostorov v upravljanju KS Blanca. V letu 2020 zaradi epidemiološke slike ne beležimo veliko
obiska. V letu 2020 beležimo dve plačili za uporabo mrliške vežice (terjatev, ki je izhajala iz
leta 2019), plačilo grobnin plačanih po izdanih opomini v znesku 144 EUR. Odprte terjatve na
dan 31.1.2021 znašajo 34,00 EUR.
Predsednik poda gradivo v razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Svet krajevne skupnosti se je seznanil o izvedenih obveznostih, upravljanja prostorov
in zapadlimi terjatvami v letu 2020.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
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Ad 7
Pregled aktivnosti KS Blanca od 24.09.2020 do 25.02.2021
Predsednik članom sveta predstavi aktivnosti in realizacije v času od 24.9.2020 do 25.2.2021
-

-

Razširitev ceste Blanca – Poklek (posek dreves, odstranitev električne napeljave iz
objekta Čanje 33).
Izvedba asfaltacije na JP št. 873061, odsek Derenda,
Izvedba asfaltacije na JP št. 872902 Čanje, odsek Trzar Anja,
Aktivnosti za ureditev za izgradnjo športnega igrišča in hortikulturne ureditve okolice,
Izvedba javnega razpisa za ureditev makadamskih cest in kamnite zložbe na odseku
plazu,
Dogovori o postavitvi obcestnih ogledal in možnosti razširitve ceste proti Krajnim
Brdom,
Vsa društva so oddala poročila o porabljenih sredstvih za delovanje.
Predsednik pove, da eno društvo razmišlja o prenehanju delovanja. Na to tematiko
poteka razprava. Podani sta ideji o izvolitvi novega vodstva oz. združitvi z drugim
društvom. Društvu se nudi pomoč.
Objava razpisa za delovanje društev v letu 2021 se predlaga, ko se konča epidemije
Corone.
V planu je prestavitev table, ki označuje začetek kraja Blanca. Predsednik bo uredil z
Radom Gobcem.
Na Čanju potekajo aktivnosti izdelave drenaže in razširitev enega propusta, eden se
zamenja.
Naloge v prihodnje: priprave na praznik krajevne skupnosti, razpis za delovanje
društev, izdela pravilnika o upravljanju in vzdrževanju rekreacijskih površin, aktivnosti
pri pripravi rekonstrukcije LC Blanca – Poklek, sestava odbora za širitev in energetsko
sanacijo, obnove kulturne dvorane, krajevnega urada in gasilskega doma, priprava na
nogometno tekmo med Blanco in predstavniki Infre.
Ad 8
Pobude in vprašanja članov sveta KS Blanca

Peter Mirt poda pobudo, da bi se uredila mulda v Kladju ob lokalni cesti Blanca – Krajna Brda
– Blanca pri kmetiji Mirt zaradi boljšega odvodnjavanja cestišča in dostopa do lastniške
parcele. Predlaga se ogled terena s strani strokovnih služb Občine Sevnica in predstavnikom
sveta KS.
Predsednik pove, da je je bila na seji občinskega sveta izpostavljena problematika prehitre
vožnje voznikov v vasi Kraj na Brda. V vasi se bo postavil prikazovalnik hitrosti.
Jože Budna opozori na pomanjkljivo postavljeno signalizacijo ob lokalni cesti Blanca – Poklek
v času zapore.
Ad 7
Razno
Točka ni bila obravnavana.
Seja se zaključi ob 20.33 uri.
Št. 031-0002/2020
Blanca, 25.2.2021
Zapisala:
Marjetka Flisek

Marjan Ločičnik
Predsednik sveta KS Blanca
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