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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0003/2021
Datum: 10. 8. 2021

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 23. junija 2021, s pričetkom ob 15.30
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani občinskega sveta: Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Janoš
Janc, Majda Jazbec, Brigita Karlovšek, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Janez
Kukec, Danica Kramžar, Marjan Ločičnik, Tomaž Lisec, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Ivan
Orešnik, Franc Pipan, Rok Petančič, Darja Pompe, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak,
Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.
Opravičeni: Matej Imperl.
Zaradi epidemioloških razmer se lista prisotnosti fizično ne podpisuje.
Prisotnost posameznega člana sveta je ugotovljena na podlagi osebnega znanstva.
Sejo vodi Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
-

Zvone Košmerl, direktor občinske uprave,
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor,
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance,
Alenka Mirt, vodja Splošne službe,
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti,
Tanja Urek, višja svetovalka Splošne službe.

Ostali prisotni:
-

Matej Maver, tehnična podpora,
Iztok Felicijan, tehnična podpora.

Župan prične 24. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 24. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 17 članov občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.
Seja je bila sklicana skladno z vsemi predpisi, kot redno delo lokalne skupnosti, ob upoštevanju
vseh epidemioloških ukrepov.
Župan: Predlaga dnevni red, kot je naveden v vabilu.
Odpre razpravo, razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 24. redne seje.
Izid glasovanja: 18 za, 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
1.
2.
3.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 24. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje občinskega sveta z dne 5. 5. 2021
Pregled in potrditev zapisnika in sklepa 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala
26., 27., 28. in 29. aprila 2021 (do vključno 14. ure)
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Sevnica – druga obravnava
5. Predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica
– prva obravnava
6. Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2021
7. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
8. Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
11. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje
Občinskega sveta Občine Sevnica z dne 5. 5. 2021
Župan: Odpre razpravo na temo pregleda in potrditve zapisnika.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 23. redne seje občinskega sveta z dne
5. 5. 2021.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

Župan: Predloženi sklepi so zapisani v obliki, kot so bili sprejeti in so v gradivu. Odpravki
sklepov so bili posredovani ustreznim službam in vsebinsko vezanim področnim organom ter
organizacijam v izvajanje oziroma v vednost. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja
in pobude članov sveta.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 23. redne seje občinskega sveta z dne 5. 5.
2021.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Pregled in potrditev zapisnika in sklepa 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 26., 27., 28. in 29. aprila 2021
Župan: Odpre razpravo na temo pregleda in potrditve zapisnika in sklepa 3. dopisne seje
občinskega sveta, ki je potekala 26., 27., 28. in 29. aprila 2021. Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 26., 27., 28. in 29. aprila 2021.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepa 3. dopisne seje občinskega
sveta, ki je potekala 26., 27., 28. in 29. aprila 2021.
Izid glasovanja: 21, za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
občini Sevnica – druga obravnava
Župan: Uvodoma povzame, da gre za dolgotrajen postopek, pri katerem je bilo potrebnih
precej dodatnih uskladitev. S časom se vseskozi oblikujejo novi predlogi, kajti cestna mreža
se vseskozi razvija. Predvideno je, da se po sprejemu v relativno kratkem času prične z novo
spremembo kategorizacije, saj je glede na spremembe, ki se v prostoru dogajajo, smiselno
doseči tekoče usklajevanje akta in dopolnjevati tam, kjer je možno urediti lastništvo; slednje je
največji omejevalec.
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Občina lahko kategorizira občinske
ceste tam, kjer je lastnica oziroma kjer so za to podpisane pogodbe. To vpliva na kompleksnost
oziroma trajanje postopka. Prva obravnava je bila opravljena, pridobljeno je bilo soglasje
Direkcije Republike Slovenije za ceste. Med prvo in drugo obravnavo ni sprememb, predlog
je, da se odlok sprejme.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je
obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v občini Sevnica ter ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21)
Sklep je sprejet.
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Ad 5
Predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v občini
Sevnica – prva obravnava
Župan: Zaradi potrebnih uskladitev z zakonodajo in dejanskim stanjem v okolju je v pripravi
novi odlok za tri pomembna področja, občinske ceste, javne površine in urejanje prometa v
občini Sevnica. Smiselno je, da se število aktov ne povečuje, temveč naj en akt opredeli tri
med seboj vsebinsko prepletena področja. Akt prinaša največje spremembe na področju javnih
poti. Proces priprave je zasnovan tako, da bi akt veljal s 1. januarjem 2022. Gre za zahtevno
in pomembno področje, ki je za življenje ljudi pomembno in mora biti zaradi zagotavljanja
učinkovitosti izvajanja nalog v pravni materiji zelo dobro opredeljeno. Pogodbe oziroma
dogovori glede načina dela med občino, krajevnimi skupnostmi in izvajalcem bodo pripravljene
v nadaljevanju. Akt povzema prakso nekaterih krajevnih skupnosti, pri katerih so ta razmerja
že uredila, v določenih pa bodo vzpostavljena na novo.
Alenka Mirt, vodja splošne službe: Predstavi normativni del, kaj odlok prinaša oziroma
katere spremembe. Odlok je sestavljen po sklopih, kot prej, poleg splošnih določb vsa tri
posamezna področja, razen kazenske določbe. Predlog odloka kazenske določbe, vezane na
predlagani odlok, prenaša v ločeno poglavje na konec odloka zaradi same preglednosti. Ker
gre za osnutek odloka, so določene vsebine na nivoju strokovnih služb oziroma v dogovorih s
krajevnimi skupnostmi še odprte in bodo jasneje opredeljevane v nadaljevanju.
Bistvene spremembe predloga odloka od obstoječe ureditve na področju izvajanja
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest so: Opredelitev pogoja za kategorizacijo
javne poti – dolga najmanj 50 metrov in vodi o stalno naseljenih stanovanjskih oziroma
poslovno stanovanjskih objektov s hišnimi številkami (8. člen); podrobnejša opredelitev del
rednega vzdrževanja občinskih cest skladno z državnim pravilnikom o vzdrževanju javnih cest
(tretji odstavek 25. člena); črtanje določb glede podelitve koncesije, saj je javna služba z
odlokom podeljena javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica; črtanje določbe glede prenosa
nalog rednega vzdrževanja javnih poti na krajevne skupnosti kot izvajalca javne službe
(prejšnji 27. člen); krajevne skupnosti po predlogu odloka opravljajo naloge investicijskega
vzdrževanja javnih poti, naloge koordinacije in sodelovanja pri pripravi in sprejemu letnega
plana izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti (24. člen) ter financiranje vseh navedenih
nalog iz finančnega načrta posamične krajevne skupnosti (30. člen); določitev obveznosti
izvajalca (31. člen); določitev pravic uporabnikov javne službe vzdrževanja občinskih cest (33.
člen); določitev pogojev za izvajanje izrednih prevozov po občinskih cestah (40. člen);
določitev obveznosti lastnikov nepremičnin ob javnih cestah (42. člen) z namenom
zagotavljanja izvajanja javnega vzdrževanja javnih cest ter za zagotavljanje nemotene
uporabe javne ceste; skladno z zakonom o cestah so ločeno opredeljene prometne ureditve
na občinskih cestah, ki jih sprejme občinski svet ali župan kot samostojen akt, ki se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma na svetovnem spletu, glede na pomembnost novo
predpisane prometne ureditve.
Bistvene spremembe predloga odloka od obstoječe ureditve na področju izvajanja
gospodarske javne službe vzdrževanja javnih površin so: podrobnejša opredelitev javne
službe vzdrževanja javnih površin (50. člen); opredelitev javnih površin (51. člen) in katastra
javnih površin (52. člen); določitev izvajalca javne službe (55. člen), financiranje javne službe
(56. člen); določitev obveznosti izvajalca (57. člen); določitev pravic uporabnikov javne službe
vzdrževanja občinskih cest (59. člen); taksativno našteta prepovedana ravnanja na javnih
površinah (61. člen); določitev namembnosti javnih površin ter raba (62. člen) ter določitev
obveznosti organizatorjev prireditev (63. člen).
Do naslednje obravnave bo pripravljenih več vsebin in opravljenih usklajevanj s krajevnimi
skupnostmi, pogodbe med občino, krajevnimi skupnostmi in izvajalce, ter druge vsebinske
zadeve.
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Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Občina celovito ureja akte s področja
izvajanja gospodarskih javnih služb. Ta odlok ureja tri hkrati. Na podlagi dosedanjih razprav je
tovrstna ureditev odloka v glavnem smiselna in sprejemljiva, najširša razprava in konsenz bo
potreben za področje javnih poti.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je
obravnaval Predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v občini
Sevnica ter ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v prvi obravnavi.
Predsednica Sveta krajevnih skupnosti občine Sevnica Stanislava Žičkar: Predsedniki
pozdravljajo odlok, da uredi področje. Izpostavi dileme glede načina izvajanja in posledic na
finančne načrte krajevnih skupnosti. Na vsa specifična vprašanja bodo odgovorile pogodbe.
Župan odpre razpravo. V razpravi sodelujejo:
Franc Pipan, Tomaž Lisec, Rado Kostrevc, Marjan Ločičnik, Franc Povše, Božidar Beci,
Stanislava Žičkar.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je vprašanje, kakšen status imajo v odloku služnosti. Kako je s planinskimi potmi,
ki so javne poti. Kakšna je odgovornost upravljavca javnih poti – kako je z zavarovanjem.
Podano je stališče, da je potrebno čim prej urediti neurejene zemljiško-knjižne zadeve glede
lastništva zemljišč, po katerih potekajo ceste. 10. člen (postopek kategorizacije) določa, da
mora biti predlog usklajen s pristojnim državnim organom za ceste in Svetom KS – ali je bilo
tako tudi sedaj. 31. člen (obveznosti izvajalca) – ali je Komunala seznanjena s predlogom
odloka in ali je podala pripombe (financiranje in upravljanje GJS). Kako bo odlok vplival na
zimsko službo, ali se kaj spremeni pri izrednih prevozih. Kako vpliva določitev varovalnega
pasu ob občinskih cestah na lastnike zemljišč, ki imajo znotraj pasa objekte in stavbna
zemljišča. Predlog, naj se pred drugo obravnavo opravi sestanek s Komunalo in predsedniki
KS zaradi povečanega obsega dela po odloku.
Zastavljeno je vprašanje, kako bo potekala sanacija cest – predlog za sistematičen in celovit
pregled cest in sanacij. Potrebno je ustrezno urediti prometno signalizacij. Potrebno je
opredeliti odgovornost za poškodovanje ceste z vozili z večjo osno obremenitvijo od
predpisane.
Podano je stališče, naj tekoče vzdrževanje cest naj financira občina – sprememba 23., 24. in
30. člena: 23. člen naj se glasi: (1) Sredstva za vzdrževanje občinskih cest, lokalnih cest in
javnih poti se zagotavljajo v proračunu občine. (2) Sredstva za graditev občinskih cest, lokalnih
cest se zagotavljajo v proračunu občine. (3) Sredstva za graditev občinskih cest, javnih poti se
zagotavljajo v proračunu občine, v okviru finančnih načrtov krajevne skupnosti in morajo
dosegati vrednost letne obnove 1/40 cest v vsaki krajevni skupnosti. 24. člen – črta se zadnjih
9 besed »ter za izvajanju nalog iz 25. člena tega odloka.« 30. člen naj se glasi: (1) Javna
služba vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti se financira iz proračuna občine na podlagi
letnega plana. Predlog, naj se odlok sprejme do 11. novembra 2021, ko se začne novo obdobje
za zimsko službo.
Izpostavljeno je, da manjša osna obremenitev pomeni oviro za tovorni promet. Izpostavljeno
je vprašanje, kakšen je status gozdnih cest – ali so občinske ali javno dobro.
Nekatere poti po starem katastru (javno dobro) so v naravi kmetijska zemljišča in se ne
uporabljajo kot dostopne poti, zato jih je potrebno pustiti v uporabo lastnikom sosednjih
zemljišč, ki jih dejansko uporabljajo. Izpostavljeno je, da so določene ceste so stare in
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poškodovane, zato je težko ugotoviti, katero vozilo jo je poškodovalo. Prenizko predpisana
osna obremenitev je lahko ovira za dostavo materiala, ki je potreben za opravljanje dejavnosti
na kmetijah, gradnjo itd.
Predlagano je povečanje sredstev za geodetske odmere zemljišč za ceste. Izpostavljeno je
stališče, da manjše krajevne skupnosti pričakujejo višje stroške po spremembi odloka,
krajevna skupnost Sevnica pa je te stroške že imela (zapore cest, obrez drevja, ipd). Komunala
bo kot vzdrževalec cest morala vzpostaviti dober dialog s krajevnimi skupnostmi in zagotoviti
osebo, ki bo dosegljiva. Predlog je, naj bo na naslednji obravnavi prisoten tudi predstavnik
Komunale Sevnica.
Predstavniki občinske uprave med samo razpravo in po razpravi pokomentirajo posamezne
predloge in mnenja. Gre za razpravo, ki bo celovito povzeta in kot taka upoštevana pri nadaljnji
pripravi odloka. Skladno s tem se oblikuje tudi predlagani sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je v prvi obravnavi sprejel Odlok o občinskih cestah,
javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica s pripombami iz razprave.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24)
Sklep je sprejet.
Ad 6
Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2021
Alenka Mirt, vodja splošne službe: Dopolnitev načrta ravnanja s premoženjem je podlaga
za sklepanje pogodb, kjer občina prodaja zemljišča, ki ga ne potrebuje. Kupuje pa se zemljišča,
ki se potrebujejo za gradnjo javne infrastrukture.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Nadaljevanje prejšnje točke; za podpis pogodbe in
knjižbo lastninske pravice na fizične osebe oziroma pridobitelje je potrebno predhodno izvesti
ukinitev statusa.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1468/6, 1468/18, obe k.o. 1370 Podvrh
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-

parc. št. 2673/9, k.o. 1393 Studenec
parc. št. 2315/13, 2315/21, 2315/29, 2315/12, 2315/22, 2315/24, 2315/26, 2315/2,
2315/18, vse k.o. 1390 Vrh
- parc. št. 2533/13, k.o. 1391 Log
- parc. št. 2864/2, k.o. 1397 Tržišče
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Župan: Zemljišča gredo pod status javnega dobra, gre za zemljišča pod cestami.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
lokalnega pomena na nepremičninah v lasti Občine Sevnica:
- s parc. št. 926/2, 1145/2, obe k.o. 1373 Žigrski Vrh;
- s parc. št. 87/1, 963/8, 963/9, 979, vse k.o. 1365 Breg;
- s parc. št. 550/2, 550/4, 552/2, 558/9, 668, 1612/2, 1619/1 vse k.o. 1382 Kompolje;
- s parc. št. 279/18, 289/4, 294/38, 294/64, 296/109, 297/14, 297/20, 297/30, 557/39,
748/4, 803/2, 804/6, 848/6, vse k.o. 1381 Boštanj;
- s parc. št. 667/2, k.o. 1389 Goveji Dol.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo o odgovorih na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad10
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
- predlaga, da se na mestu zrušitve ameriškega letala, ki je na območju Meniškega vrha
strmoglavilo dne 19. 3. 1944, postavi spominsko obeležje padlim zaveznikom.
Predlaga, da KŠTM vzpostavi stik z ameriškim veleposlaništvom, sam pa bo
posredoval kontaktne podatke občanov, ki se dogodka spominjajo;
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-

predlaga, da se Infri d.o.o. poda pobuda za ponovno zasaditev dreves ob obali
akumulacijskega jezera ob HE Boštanj, kjer je bilo posajenih 30 orehov, od katerih je
bilo ob košnji večina porezanih, ter opozori vzdrževalce površin na posajena drevesa.

Franc Povše:
- zanima ga, ali ima Občina Sevnica pripravljene nadomestne prostore, če vrtec Boštanj
ne bo pripravljen za uporabo 1. 9. 2021;
- predlaga, da se na novem parkirišču ob ZD Sevnica vzpostavi modra cona, namenjena
uporabnikom zdravstvenih storitev in Lekarne Sevnica;
- predlaga, da se zaradi izgradnje mosta Log s pomočjo poslanca Tomaža Lisca v
Sevnico povabi ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca;
- predlaga, da Občina Sevnica poskrbi, da se asfaltacije izvajajo v pogodbenih rokih.
Marjan Ločičnik:
- zahvali se zaposlenim na občinski upravi za sofinanciranje ureditve rekreacijskih
površin na Blanci, prav tako za udeležbo na nogometnem turnirju ob otvoritvi površin,
na katerem so sodelovali tudi predstavniki podjetja Infra d.o.o. in člani občinskega
sveta;
- zanima ga, kdaj bo dokončan projekt ureditve ceste Blanca–Poklek, za katerega je bil
izvajalcu Asfalt Kovač, d.o.o. kot prvi rok za izvedbo določen datum 8. 6. 2021, ki je bil
z aneksom podaljšan do 8. 7. 2021.
Brigita Karlovšek:
- predlaga, da se na Vrhu pri Boštanju na mestu, kjer je bil postavljen bakren obelisk, ki
je bil odtujen, postavi nadomestno obeležje;
- zanima jo, kako je z ureditvijo pešpoti od Radne proti Logu.
Aleš Mrgole:
- zanima ga, kdaj je predvidena asfaltacija ceste Gabrijele–Pijavice in kakšne so
možnosti za celotno obnovo te ceste;
- predlaga, da se obnovi odsek ceste od Gostišča Majcen–Ulčnik proti železniški postaji
Tržišče, izgradijo pločniki in prenovi javna razsvetljava;
- zanima ga, v kateri fazi je ureditev obrtne cone v Krmelju.
Tanja Novšak:
- zanima jo, za kakšne namene bodo uporabljeni prostori bivše Modiane v Sevnici.
Rado Kostrevc:
- predlaga, da se v Gabrijelah čez celo naselje uredi mulda, na katero se lahko vozila
med vožnjo na ozkih odsekih umaknejo ob srečanju z večjimi vozili;
- zanima ga, kakšen je načrt z dvema stavbama v Krmelju (nova in stara hiša) in
predlaga, da se v načrt bodočih ureditev vključita obe stavbi;
- pohvali Ribiško družino Sevnica, katere del je tudi enota Krmelj, za skrb za ribnik in
ureditev novega ribnika na poti proti Gabrijelam ter Občini Sevnica predlaga, da društvu
nameni finančno pomoč za utrditev brežine, nakup rib in vodnega rastlinja.
Janez Šerjak:
- zanima ga, kakšni so načrti Lisce s prostori, ki bodo izpraznjeni;
- predlaga, da se s 1. 9. 2021, skladno s sprejeto ureditvijo, zagotovi parkiranje v modri
coni na območju med Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in Tušem.
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Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma v mesecu septembru
2021. Povabi jih na obeležitev 30. obletnice obrambe samostojne in neodvisne države
Republike Slovenije ter na skupno posavsko počastitev dneva državnosti.

Zapisala:
Tanja Urek, dipl. nov. (un)
Višja svetovalka Splošne službe
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

9

