OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0005/2017
Datum: 30.6.2017

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 21.6.2017, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Natalija
Hostnik, Dane Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Danica
Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc
Pipan, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja
Žulič.
OPRAVIČENO ODSOTEN član občinskega sveta:
Rado Kostrevc.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka za občinski svet
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Poročevalci:
- Blaž Malenšek, Espri d.o.o. Novo mesto
- Ivanka Kraljić, PROPLAN Ivanka Kraljić s.p., Krško
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 24. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 24. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov sveta, tako da je bil občinski svet
sklepčen.
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Župan: Povedal je, da je svojo zadržanost sporočil svetnik Rado Kostrevc. Ugotovil je, da je
občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se na podlagi Zakona o
prostorskem načrtovanju spremeni naziv 5. točke dnevnega reda in sicer v Seznanitev z
dopolnjenim osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator. Na podlagi omenjenega zakona se spreminja
način obravnave - iz predloga prve obravnave osnutka odloka v njegovo seznanitev. Po
skrajšanem postopku je predlagana obravnava 7. točke dnevnega reda – Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Majda Jazbec, župan, Alenka Mirt in Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Svetnica Majda Jazbec je podala predlog, da se obravnava 5. točke dnevnega reda umakne
z dnevnega reda in se ponovno obravnava na seji Odbora za okolje in prostor, saj že na sami
seji odbora člani niso imeli usklajenega mnenja o predmetni zadevi. Postopkovno je bilo
pojasnjeno, da če se z dnevnega reda umika 5. točka dnevnega reda, da je potrebno umakniti
tudi 6. točko dnevnega reda, ki se vsebinsko navezuje na 5. točko. Podporo umiku točk z
dnevnega reda je v imenu svetniške skupine SDS podal tudi svetnik Tomaž Lisec.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda, z upoštevanjem umika dveh točk z dnevnega reda
seje.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da:
- se obravnava 5. točke dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj
– TC Mercator – prva obravnava ter obravnava 6. točke dnevnega reda Obravnava in opredelitev do stališča do pripombe z javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za
poslovno cono Boštanj – TC Mercator umakneta z dnevnega reda ter da se ostale
točke dnevnega reda ustrezno preštevilčijo;
- in da se po skrajšanem postopku obravnava 7. točka dnevnega reda – Predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 24. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje občinskega sveta z dne 24. 5.
2017
3. Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica – prva obravnava
4. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj - Sv.
Križ - I.faza – prva obravnava
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Sevnica – skrajšani postopek
6. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
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7. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2017
8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje občinskega sveta
z dne 24.5.2017
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 23. redne seje občinskega sveta z dne 24.5.2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam. Sprejeti odlok, pravilnik in sklepa sta bila posredovana v objavo v Uradni list RS in
tudi objavljeni v št. 28. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 23. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 23. redne seje občinskega sveta z dne
24.5.2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica – prva
obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan; Alenka Mirt; Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Odbora za družbene dejavnosti in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
**Pride Gregor Korene (prisotnih 23 svetnikov).
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je začel veljati 16.10.2016, prinaša novo
razdelitev nalog v zvezi s pokopališko in pogrebno dejavnostjo, vnaša novo obvezno
gospodarsko javno službo, to je 24-urno dežurno službo. Pogrebno dejavnost opredeljuje kot
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tržno dejavnost, opredeljuje nove pojme, kot so osnovni pogreb, minimalna pogrebna
slovesnost, grobnina, določa višino stroška osnovnega pogreba, pojma najemnina za
upravljanje pokopališč ne opredeljuje več, ter druge pogoje za izvajanje teh dejavnosti. V
prehodnih določbah pa je določeno, da morajo občine uskladiti svoje akte v roku enega leta
od uveljavitve tega zakona. V skladu z vsem tem je občinska uprava pripravila predlog, ki je
usklajen z zakonodajo ter spoštuje lokalno značilen način izvajanja te službe.
Odlok bo imel več finančnih posledic. Krajevne skupnosti v Občini Sevnica ne bodo več krile
stroškov pokopališke dejavnosti, ne bodo zaračunavale najemnine in grobnine ter najema za
mrliško vežico. Vse te finančne dejavnosti se prenašajo na Javno podjetje Komunala d.o.o.
Sevnica. Iz razloga prenosa infrastrukture na javno podjetje, se bo s slednjim podpisala
najemna pogodba o najemu infrastrukture, ki je v lasti Občine Sevnica. Na podlagi najemne
pogodbe bo javno podjetje lastniku plačevalo najemnino, ki bo določena s pogodbo in bo delni
vir za izvedbo investicijskih vlaganj v infrastrukturo. Krajevne skupnosti na območju
posameznega pokopališča bodo vključene v upravljanje v okviru sodelovanja z upravljavcem
pri pripravi letnega načrta upravljanja.
Odbor za družbene dejavnosti ter Odbor za okolje in prostor sta obravnavala predlog odloka
in ga predlagata občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v prvi obravnavi.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Udovč, župan, Tomaž Lisec, Franc Pipan, Danica Božič, Alenka
Mirt, Janez Kukec in Janoš Janc.
**Pride Danica Kramžar (prisotnih 24 svetnikov).
Povzetek razprave:
V razpravi so bili podani sledeči predlogi in pripombe svetnikov, ki naj bi se upoštevali pri
pripravi predloga za drugo obravnavo:
- tudi po prenosu upravljanja pokopališč na JP Komunala d.o.o. Sevnica je potrebno
zagotoviti enak nivo urejenosti pokopališč kot do sedaj (hortikulturno, vključno s košnjo
trave),
- iz predloga odloka se naj črtajo členi, ki preveč natančno predpisujejo potek same
pogrebne slovesnosti. Svojcem je potrebno dovoliti, da se sami odločijo, kakšna bo
slovesnost,
- manjka obrazložitev, kakšne finančne posledice prinaša odlok za občane ter koliko
dodatnih zaposlitev bo le-ta prinesel za JP Komunala d.o.o. Sevnica,
- kjer so se mrliške vežice gradile s samoprispevkom in prispevki gospodinjstev, je
potrebno upoštevati sklepe svetov krajevnih skupnosti, na podlagi katerih so zaradi teh
finančnih vložkov imeli krajani določene bonitete pri najemih mrliških vežic,
- narediti natančno analizo stanja po krajevnih skupnostih pred poenotenjem cen
storitev za celotno območje občine.
Župan: Predlaga sprejem odloka v prvi obravnavi, z danimi predlogi in pripombami.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v
Občini Sevnica ter v razpravi podal naslednje pripombe in predloge, ki se naj upoštevajo
pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo:
- tudi po prenosu upravljanja pokopališč na JP Komunala d.o.o. Sevnica je
potrebno zagotoviti enak nivo urejenosti pokopališč kot do sedaj (hortikulturno,
vključno s košnjo trave),
- iz predloga odloka se naj črtajo členi, ki preveč natančno predpisujejo potek
same pogrebne slovesnosti. Svojcem je potrebno dovoliti, da se sami odločijo,
kakšna bo slovesnost,
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manjka obrazložitev, kakšne finančne posledice prinaša odlok za občane ter
koliko dodatnih zaposlitev bo le-ta prinesel za JP Komunala d.o.o. Sevnica,
kjer so se mrliške vežice gradile s samoprispevkom in prispevki gospodinjstev,
je potrebno upoštevati sklepe svetov krajevnih skupnosti, na podlagi katerih so
zaradi teh finančnih vložkov imeli krajani določene bonitete pri najemih mrliških
vežic,
narediti natančno analizo stanja po krajevnih skupnostih pred poenotenjem cen
storitev za celotno območje občine.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj –
Sv. Križ – I. faza – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan; Blaž Malenšek, Espri d.o.o. Novo mesto in Jože Udovč,
predsednik Odbora za okolje in prostor:
Občinski svet je na seji septembra 2016 sprejel odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu (v nadaljevanju: OPPN) za obravnavano stanovanjsko sosesko, ki poleg gradnje
stanovanjskih in poslovnih objektov določa tudi gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture.
Področna zakonodaja določa, da je za gradnjo objektov na območju OPPN potrebna izdelava
programa opremljanja, ki bo določil obračunske stroške, potrebno komunalno infrastrukturo,
način financiranja, finančne vire, faznost gradnje in okvirni izračun komunalnega prispevka na
posamezno gradbeno parcelo v območju OPPN.
V I. fazi se bo komunalno opremljalo osrednje stanovanjsko območje OPPN, kjer je izražen
interes za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Izdelan je projekt za gradnjo (v nadaljevanju:
PGD) gospodarske javne infrastrukture in sicer za gradnjo novih javnih cest s pločniki,
kolesarsko stezo in javno razsvetljavo, ločene meteorne in kanalizacije odpadnih voda,
javnega vodovodnega omrežja, elektro nizko napetostnega omrežja, telekomunikacijskega
omrežja in plinovoda. Projekt PGD skladno z izhodišči OPPN normativno določa umestitev in
velikost nove infrastrukture, ne glede na to, ali bo gradnja potekala sočasno ali fazno. V
projektu PGD je določen tudi strošek gradnje posamezne infrastrukture. Stavbna zemljišča v
območju urejanja so še v dejanski rabi kmetijskih zemljišč in večinoma v lasti fizičnih oseb.
Skladno z merili iz OPPN so z načrtom parcelacije določene gradbene parcele tako za gradnjo
stanovanjskih objektov kot tudi za ceste in druge javne površine.
Zakonodaja določa, da je potrebno za nova ureditvena območja, kjer se na novo opremlja z
javno infrastrukturo, pripraviti poseben program opremljanja, katerega potrdi občinski svet s
sprejetjem odloka.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in sprejel sledeči stališči:
1. Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o programu opremljanja za
območje OPPN stanovanjska soseska Boštanj - Sv. Križ - I. faza, predlog odloka
podpira in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v prvi obravnavi.
2. Projektant, ki izdeluje projekt PGD – gospodarska javna infrastruktura za območje
OPPN Boštanj – Sv. Križ – I. faza, naj preveri načrtovane širine koridorjev javnih cest
in jih uskladi z veljavnimi pravilniki.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Roman Perčič, Božidar Groboljšek, Ivan
Orešnik, Gregor Korene, Blaž Malenšek in Franc Pipan.
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Povzetek razprave:
Razprava je tekla o predvideni višini komunalnega prispevka ter o primernosti predvidoma
načrtovanih širinah koridorjev javnih cest, kolesarskih cest in pločnikov na obravnavanem
območju.
Župan: Predlaga sprejem odloka v prvi obravnavi, z izpostavljeno pripombo v razpravi.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza, s pripombo, da naj projektant, ki
izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (gospodarska javna infrastruktura
za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko
Boštanj – Sv. Križ – I. faza) preveri načrtovane širine koridorjev javnih cest, kolesarskih
cest in pločnikov ter jih uskladi z veljavnimi pravilniki.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet
Ad 5
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, predlog odloka določa novo
gospodarsko javno službo - zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne
dejavnosti, katero se s spremembo odloka podeljuje Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica.
Iz odloka pa se kot gospodarska javna služba črta pogrebna dejavnost, saj je slednja skladno
z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti opredeljena kot tržna dejavnost.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Odbora za družbene dejavnosti:
Na podlagi vpisa otrok so vrtci, eden kot samostojni zavod in trije kot enote pri osnovnih šolah,
predložili predloge organizacije in sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2017/2018
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ter občino kot ustanoviteljico zaprosili za soglasje. Število zaposlenih je odvisno od števila
otrok, ki obiskujejo vrtec, števila oddelkov, ki se oblikujejo na podlagi veljavnih normativov, od
odpiralnega časa vrtca, od notranje površine vrtca, poseben izračun pa se uporablja za
določitev delavcev v kuhinji. V šolskem letu 2017/2018 je v vrtce vpisanih 691 otrok,
oblikovanih bo 38 oddelkov. S tem se nadaljuje trend zviševanja odstotka v vrtce vključenih
otrok.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predložene predloge sistemizacij delovnih mest
v vrtcih v Občini Sevnica ter predlaga občinskemu svetu, da poda soglasja k predlaganim
sistemizacijam.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji soglasij k predlaganim sistemizacijam delovnih mest.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasja k sistemizacijam delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
in sicer v Vrtcu Ciciban Sevnica, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Blanca, v enoti vrtca pri
Osnovni šoli Krmelj ter v enoti vrtca pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog sklepa o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občinski svet je na 18. redni seji dne 29.11.2016, kot sestavni del proračuna občine sprejel
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2017, na 20. redni seji
dne 15.2.2017 njegovo dopolnitev št. 1 ter na 23. redni seji dne 24.5.2017 še dopolnitev št. 2.
Ker v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem niso vključene nepremičnine, za katere je
bil nakup dogovorjen naknadno oziroma ga ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem, je potrebno letni načrt ravnanja občinskega stvarnega
premoženja dopolniti.
Dodatno je predviden odkup nepremičnine, ki je potrebna za delno prestavitev poti, s čimer se
omogoči ureditev zavarovanja nivojskega železniškega prehoda v Pijavicah. Prav tako je
predviden odkup nepremičnin, ki jih Občina Sevnica kot investitor izgradnje sekundarne
kanalizacije v Obrtni coni Boštanj, potrebuje za izvedbo navedenega projekta. V okviru odmere
občinske lokalne ceste Arto-Ponikve-Studenec je predvidena sklenitev menjalne pogodbe z
lastnikom zemljišč, ki v naravi predstavljajo cesto.
Navedena dopolnitev nima finančnih posledic na proračun, saj bodo postopki ravnanja z
nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega proračuna in posameznih
proračunskih postavk.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi števila 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2017.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
1. Zanima ga, kdaj bo izvedena sanacija mostu na potoku Sevnična pri Vrtačniku.
2. Odboru za kmetijstvo in gospodarstvo Občinskega sveta Občine Sevnica, v
sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje predlaga, da opravita razpravo
glede strategije gospodarskega razvoja v občini, v smeri razvoja kapitalsko intenzivnih
panog in v povezavi z zaposlovanje domače ter tuje delovne sile.
Tomaž Lisec:
1. Na eni izmed prihodnjih sej občinskega sveta predlaga predstavitev zaključevanja
izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi na območju Občine Sevnica, s strani
podjetja Infra d.o.o..
2. Zanima ga število zaposlenih na Občini Sevnica od leta 1992 dalje, na presečni datum
31.12.
3. Zanima ga, kako je z ureditvijo pogostitev na gradu (hrana in pijača) ob različnih
priložnostih, posebej pri porokah.
4. Predlaga, da se na priložnostne občinske dogodke vabi tudi udeležence
osamosvojitvene vojne, ki so omenjeni v knjigi z naslovom Obranili domovino.
Gregor Korene:
Zanima ga postopek pobratenja mest ter ali je bila Občina Sevnica že kdaj povabljena k temu
dejanju.
Janez Šerjak:
Izrazi strinjanje s pobudo svetnika Franca Pipana, saj delodajalci v našem okolju težko dobijo
domačo delovno silo.
Frančiška Zemljak:
Zanima jo stanje projekta sanacija nadvoza v Šmarju.
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Ad 10
Razno

Župan:
- povabil je na naslednje dogodke:
- 23. junija 2017 bo ob 19. uri proslava od Dnevu državnosti v grajskem parku,
- 24. junija 2017 bo ob 21. uri musical Cvetje v jeseni v Športnem parku Tržišče,
- 25. junija 2017 bo potekal dan odprtih vrat na Gradu Sevnica,
- povabil je še na dogodke v okviru Sevniškega grajskega poletja tekom celega
poletja,
- povedal je, da bo v avgustu predvidoma še ena seja občinskega sveta in sicer 21. ali
23. avgusta 2017.
Seja je bila zaključena ob 17.25 uri.

Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.
višja svetovalka občinskega sveta

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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