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ZAPISNIK  

3. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo  ki je 

potekala v torek, 11. 6. 2019, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje  

  
Prisotni člani:  Špela Smuk,  Marija Zupančič, Ana Moder, Jože Avgustinčič, Nada 

Pepelnak (od 17:10 dalje), 
  

Odsoten:  Marjana Kužnik,  Majda Gazvoda 
  

Ostali prisotni:  Dejan Smuk, predstavnik Športne zveze občin Trebnje in Mirna in 
predstavnik NK Trebnje, Jure Višček, predstavnik RK Trimo Trebnje, Stanko 
Tomšič, direktor JP Komunala Trebnje, mag. Dušan Štepec, predstavnik 
ZVKD OE Novo mesto, Rado Kostrevc, ravnatelj Osnovne šole Trebnje, 
Alojzij Kastelic, župan, Janez Pirc, direktor OU, Žiga Zaplotnik, vodja oddelka 
za družbene in gospodarske dejavnosti, Irena Žužek, OU. 

 
 
Sejo je vodila predsednica Špela Smuk, ki je ob 16. uri ugotovila sklepčnost, saj so bili prisotni štirje 
(4) člani odbora.  
Uvodoma je pozdravila prisotne člane odbora, nato predstavila predlagan dnevni red in pozvala člane 
odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan z 
vabilom.  
Predlogov ni bili, zato je podala dnevni red na glasovanje: 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 7. 5. 2019, 
2. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 2. obravnava,  
3. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena – 

2. obravnava, 
4. Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega 

pomena – 2. obravnava, 
5. Elaborat za določitev cene izvajanja javne službe; 24-urna dežurna služba v občini Trebnje 

za leto 2019, 
6. Predstavitev problematike in zagotovitev sredstev za delovanje športnih društev v javnem 

interesu,  
7. Pojasnitev cen stroška ogrevanja DOLB  za Osnovno šolo Trebnje, 
8. Seznanitev z aktualnimi aktivnostmi gradnje nove devetletke v Trebnjem, 
9. Razno. 
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Podatki o glasovanju:  
Prisotni člani: 4  

ZA so glasovali: 4  
PROTI so glasovali: 0  

  
Dnevni red je bil sprejet.  

 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 7. 5. 2019 

 
Na zapisnik 2. seje Odbora z dne 7. 5. 2019 ni bilo pripomb, zato je predsednica podala na 
glasovanje predlog sklepa 
 
SKLEP:  
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo potrjuje zapisnik 2. seje Odbora 
z dne 7. 5. 2019.  
 

                                                                                               Podatki o glasovanju:  
Prisotni člani: 4  

ZA so glasovali: 4  
PROTI so glasovali: 0  

  
  Sklep je bil sprejet.  
 
K 3. in 4. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena 
– 2. obravnava   
Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega 
pomena – 2. obravnava 
 
 
Mag. Štepec je podal strokovno mnenje o razlogih, zakaj je potrebno v vplivno območje spomenika 
Cerkev Marijinega vnebovzetja v Trebnjem vključiti tudi cesti na severni in vzhodni strani. Gre za 
ostanke protiturškega obzidja oz. tabora. V vplivnem območju sta dva režima varovanja, eden za 
varovanje arheološke dediščine, drugi pa za vse, kar se nahaja nad zemljo. Vsekakor pa je ZVKD 
določil vplivno območje v minimalnem obsegu. V primeru gradbenih del bi bil glavni poseg 
arheološki, a pomembno je tudi, kaj se postavlja nad zemljo – npr. razne table in panoji. S 
predlaganim obsegom in režimom vplivnega območja se varuje tudi vedute. 
Dodatnih pojasnil člani Odbora niso potrebovali, zato je predsednica podala na glasovanje predlog 
sklepa 

 
SKLEP: 
 
1. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, 

da sprejme Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik 
lokalnega pomena – 2. obravnava 

 
2.  Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, 

da sprejme Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni 
spomenik lokalnega pomena – 2. obravnava 
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                                                                                             Podatki o glasovanju:  
   Prisotni člani: 4 
   ZA so glasovali: 4  
   PROTI so glasovali: 0  
 

   Sklep je sprejet.  
 
Predsednica je ugotovila, da je pomotoma preskočila 2. točko dnevnega reda, zato je Odbor 
nadaljeval obravnavo 2. točke:  
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 2. obravnava, 

 
Vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, Žiga Zaplotnik je seznanil prisotne, da je bil 
predlog Odloka dan v javno obravnavo, o čemer smo obvestili tudi Športno zvezo in Dejana Smuka. 
Prejeli smo več mnenj in predlogov zainteresirane javnosti, vendar ne od Športne zveze. Na prejeta 
mnenja in pobude se je OU pisno opredelila in vse predloge, ki jih je bilo možno upoštevati, vključila 
v predlog Odloka za 2. obravnavo. 
Predsednica ja nato predala besedo predsedniku Športne zveze, Dejanu Smuku, ki se je opravičil, 
ker ni podal pripomb v času javne obravnave, vendar upa, da ni prepozno. Podal je pripombo, da 
število vključenih športnikov vpliva na število prejetih točk. Po lestvici za točkovanje, ki je predlagana 
in ki se konča pri 30ih članih bi društvo, ki ima več kot 350 članov, prejelo enako točk kot društvo z 
31 člani. Zato bi bilo potrebno lestvico smiselno spremeniti.  Župan je odgovoril, da so veliki klubi, 
kot je RK Trimo Trebnje in Nogometni klub, financirani neposredno iz proračuna, ker imajo status 
društva, ki deluje v javnem interesu. Dejan Smuk je menil, da se ne ve, kako bo s tem v bodoče, ali 
bomo morali RK in NK financirati iz javnega razpisa. Župan je opozoril na poslovnik, saj bo gradivo 
naslednji dan razposlano članom OS, na seji pa je možno predlog Odloka v 2. obravnavi dopolniti z 
morebitnimi amandmaji. 
Predsednik Športne zveze je podal še pripombo na del Odloka, kjer so navedeni promocijski 
programi Mali sonček, Ciciban planinec itd. in se vprašal, ali to pomeni, da so drugi programi, kot je 
Ciciban nogometaš, izvzeti? Program izvaja NK z Vrtcem Mavrica in ni naveden v predlogu Odloka. 
Župan je predlagal predsednici, da predlog Odloka umakne z obravnave. Predsednica pa je menila, 
da je čas za to neprimeren, saj društva čakajo na objavo javnega razpisa in sredstva za delovanje.  
V razpravi se je izoblikovalo mnenje, da naj se Odlok čim prej sprejme, da pa se med promocijske 
programe dopiše »Mala šola nogometa in drugi programi za predšolske otroke«. Občinska uprava 
naj poda pisno pojasnilo, ali gre med naštetimi promocijskimi  programi za verificirane programe. Če 
ne, naj se dopiše »in drugi programi«. 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP:  
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 
sprejme predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 2. 
obravnava, s tem, da občinska uprava pisno pojasni, ali so našteti programi verificirani. V 
primeru, da so, se besedilo »in drugi programi«, ne doda. 
 
 
    Podatki o glasovanju:  
   Prisotni člani: 4  
   ZA so glasovali: 4  
   PROTI so glasovali: 0  
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   Sklep je sprejet.  
 Pisno pojasnilo OU na sklep ODGK je priloga in del tega zapisnika. 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA  
 Elaborat za določitev cene izvajanja javne službe; 24-urna dežurna služba v občini Trebnje 
za leto 2019 

  
Gradivo je predstavil direktor JP Komunala Trebnje Stanko Tomšič. Jože Avguštinčič je zastavil 
vprašanje, ali so po novem grobnine dražje, ali nespremenjene in zakaj je razlika med enojnim in 
dvojnim grobom majhna. Direktor je pojasnil, da cena pokopališke dejavnosti ni povezana z 
elaboratom. Cene za pogrebne storitve določa Občina Trebnje na predlog Komunale. Pokopališče 
in mrliška vežica v Trebnjem predstavljata glavnino dejavnosti v Občini Trebnje. 24-urna dežurna 
služba je obvezna, je del pokopališke dejavnosti, ki spada v javno službo. Obsega pripravljenost, 
prevzem pokojnika, prevoz do hladilnice in namestitev v mrliški vežici. Ta elaborat so člani odbora 
prejeli, pripravi se ga 1-krat letno in izvrši poračun. 
Župan je menil, da je to pozitivno, saj je enotno za celo občino. 
Ob 16:45 se je seji pridružil ravnatelj OŠ Trebnje, Rado Kostrevc. 
Po razpravi  je predsednica podala na glasovanje predlog 
 
SKLEP-a:  
  

Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, 
da sprejme Elaborat za določitev cene izvajanja javne službe; 24-urna dežurna služba v 
občini Trebnje za leto 2019. 

 
    Podatki o glasovanju:  
   Prisotni člani: 4  
   ZA so glasovali: 4  
   PROTI so glasovali: 0  
    

    Sklep je sprejet.  
  
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Predstavitev problematike in zagotovitev sredstev za delovanje športnih društev v javnem 
interesu  

 
Predsednica je člane odbora seznanila z razlogi, zakaj je točko uvrstila na dnevni red seje.  
Gre za to, da je Odbor na prejšni seji že sprejel sklepe, da se Nogometnemu in Rokometnemu klubu, 
ki nudita vadbo 800 otrokom in odraslim, zagotovi dodatna sredstva v višini 37.000 EUR, kakor tudi 
sredstva za obnovo nevarnega in preobremenjenega igrišča z umetno travo. Žal je Občinski svet te 
iste sklepe zavrnil. 
Glede na to, da zaradi bodo zaradi odločitve OS posledično kluubi ukinili skoraj polovico selekcij, saj 
sredstva ne zagotavljajo delovanje vseh, je ta trenutek še čas, da se odločitev ponovno pretehta, saj 
v naslednjih tednih klubi na panožne zveze oddajajo sezname selekcij za leto 2019/2020. 
Ponosni smo lahko na športne dosežke naših otrok, veseli smo lahko, da je toliko otrok vključenih v 
kvalitetno športno vadbo, zato se predlaga županu, da izvede prerazporeditev v okviru proračuna, 
če to ni možno, pa občinskemu svetu rebalans. 
 
Predsednica je predala besedo Juretu Viščku, predstavniku Rokometnega kluba Trimo Trebnje, 
podal kratek povzetek dosežkov kluba in cilje za prihodnje. Glede na to, da znaša letni proračun 
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kluba 500.000 EUR, bi si želel dodatno podporo Občine Trebnje. Poudaril je pomembnost dela z 
otroki, kakor tudi uspešne članske ekipe. Glede na zadnje uspehe nekdanjih članov na evropskem 
nivoju bi pričakoval podporo in razumevanje pomembnosti vlaganja v šport.  
RK Trimo Trebnje je v času svojega obstoja osvojil dvanajst naslovov državnih prvakov v mlajših 
selekcijah v tekmovanjih pod okriljem Rokometne zveze Slovenije, igralci kluba pa še pet naslovov 
državnih šolskih prvakov. Članska ekipa je v istem času osvojila štirikrat tretje mesto v državnem 
rokometnem prvenstvu, enkrat tretje in trikrat četrto mesto v Pokalu Slovenije in sedemkrat zaigrala 
v evropskih tekmovanjih, kjer je kot najboljšo uvrstitev dosegla četrtfinale Pokala mest in osmino 
finala EHF pokala. RK Trimo Trebnje je poleg Celja in Velenja tudi edini klub v Sloveniji, ki od leta 
1995 neprekinjeno nastopa v prvi slovenski rokometni ligi. 
Kljub krizi, ki je v preteklem desetletju krojila usodo vrhunskega športa v Sloveniji, je RK Trimo 
Trebnje štiri Trebanjce pripeljal do slovenske reprezentance in igranja v velikih evropskih klubih, 
skupaj pa je v času igranja v prvi ligi v Trebnjem igralo več kot 30 različnih državnih reprezentantov. 
V sezoni 2018/19 beležijo najbolj številčno članstvo v vsej zgodovini, saj v okviru kluba trenira več 
kot 270 rokometašev pod vodstvom 12-ih trenerjev z licenco. Vsi izmed njih so nekdaj aktivni ali še 
aktivni igralci rokometa. 
Zavedajo se, da s tem nase prevzemajo veliko odgovornost in da je delo z mladimi zelo pomembno 
za njihov nadaljnji razvoj. Zato je izrednega pomena tudi podpora lokalne skupnosti, da zagotovi in 
spodbudi uspešno delovanje kluba tudi v prihodnje in s tem spodbudi razvoj rokometa in športa na 
sploh v domačem okolju.  

 
Dejan Smuk, predstavnik NK Trebnje se je zahvalil za dosedanjo podporo župana, članov Odbora 
in občinske uprave, ki je omogočila razvoj kluba in izvajanje programov za otroke. Delo temelji na 
kakovostnem delu trenerjev, ki imajo vsi licence. V osmih letih so postali druga največja šola 
nogometa JV od Ljubljane. Več kot 70.000 EUR letno potrebuje klub za samo plačilo dela trenerjev. 
Če hočemo izvajati tako kakovostno vadbo, je potrebno povečati sredstva. Glede športne 
infrastrukture je bil dosežen velik 
napredek, a potrebno je tudi vzdrževanje. Igrišče v športnem parku je ves čas zasedeno in po šestih 
letih je potrebna obnova. 
Kot je bilo že posredovano Oddelku za družbene dejavnosti, je imel NK na dan 26.4., 355 uradno 
registriranih igralcev pri MNZ oz NZS. Brez tega, da smo 20 igralk U17 dali v Olimpijo, ker klub ni 
mogel zagotavljati sredstev za selekcijo, brez 54 otrok, ki vadijo v vrtcu in brez tistih, ki obiskujejo 
krožke. S skoraj 500 otroci imajo v klubu v vadbi skoraj pol vseh tistih otrok, ki se redno udeležujejo 
kakršnekoli vadbe. Skupno opravijo 45-55 treningov na teden. Treningi trajajo (brez priprave) 90 
min, kar pomeni kar cca 4500 minut vadbe tedensko. Naše ekipe delujejo pod strokovnim vodstvom 
licenciranih trenerjev s strani NZS in so tudi zelo ušesne. Kadetom in mladincem se bo letos za las 
izmuznila uvrstitev v 2.slovensko ligo, člani so napredovali v 1.regionalno ligo. Glede na izrazito 
povečanje števila članov in članic kluba v zadnjem obdobju in na odlično delo z nogometaši, kar 
dokazuje dejstvo, da imamo kar nekaj  slovenskih reprezentantov, predlagajo zvišanje sredstev za 
NK Trebnje. V nasprotem primeru bo prišlo do ukinjanja oz. združevanja vsake druge selekcije.  

 
Župan je menil, da preko okvirov proračuna ne smemo iti. Financiranje RK, ki je naš ponos in 
tradicija, je bilo povečano iz 36.000 EUR na 90.000 EUR. Občina ima obveznosti tudi do šol, vrtcev. 
Nekateri menijo, da se da preveč denarja za šport, zato predlaga, da ostanemo v okviru sprejetega 
proračuna.  
 
Ob 17:10 se je seji pridružila Nada Pepelnak. 
 
Predsednica je menila, da je stvar prioritet občine, ki po eni strani brez pomislekov namenja sredstva 
za Cvičkarije, dirko po Sloveniji in podobno, po drugi strani pa ne zagotavlja sredstev za šport vseh 
otrok, ki si želijo trenirati.  
 
Predsednik Športne zveze je omenil primer po velikosti in številu prebivalcev povsem primerljive 
občine Ivančne Gorice, ki za nogometni klub nameni 105.000 EUR letno (pa ima 2 selekciji manj kot 
NK Trebnje), mi pa 53.000 EUR. Šport je namenjen vsakomur, ne le tistim, ki imajo denar. V Ljubljani 
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znaša vadnina 70 EUR, v Trebnjem pa 35 EUR, pa še te vadnine veliko staršev ne zmore plačevati. 
Zaradi večjega vpisa potrebujejo več sredstev in tega bi morala biti lokalna skupnost vesela in le to 
podpirati. 
 
Nada Pepelnak je v razpravi poudarila dosežke obeh klubov, ki si zaslužijo priznanje. Gre za otroke 
in to je širšega pomena. Že na seji OS je predlagala, da se vzame denar političnim strankam in 
nameni kluboma.  
 
Predsednica je ponovno apelirala na župana za podporo predlogu, odloča se namreč, ali podpiramo 
razvoj in delovanje klubov ali pa, da se selekcije ukinjajo. Po razpravi je dala na glasovanje  
 
SKLEP:  
  
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga županu, da s 
prerazporeditvijo pravic porabe za 37.000 EUR poveča proračunsko postavko 18082 
Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu, v primeru, da to ni mogoče pa z 
rebalansom proračuna. 
 

 
    Podatki o glasovanju:  
   Prisotni člani: 5  
   ZA so glasovali: 2  
   PROTI so glasovali: 0  
    

    Sklep je sprejet.  
 
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA   
Pojasnitev cen stroška ogrevanja DOLB  za Osnovno šolo Trebnje, 

 
Predsednica je uvodoma razložila, da prihaja do različnih informacij o cenah ogrevanja javnih 
zavodov. Povedala je, da je bilo ob podelitvi koncesije za izgradnjo DOLB-a rečeno, da bo cena 
ogrevanja za uporabnike nižja za 20 do 30%. Nato smo dobili informacijo, da je cena ogrevanja v 
OŠ Trebnje višja.  
Besedo je predala ravnatelju Radu Kostrevcu, ki je uvodoma pozdravil prisotne, nato pa dejal, da 
podatki za leto 2018 kažejo, da je od leta 2015 do 2018 veliko nesorazmerje med dobavljeno toploto 
in priključnino. Dejstvo je, da se zaradi tega povečujejo materialni stroški šole. 
 Direktor JP Komunala Trebnje je uvodoma dejal, da so nekaj težav s podvajanjem energentov, že 
rešili. Leta 2015 je bil DIIP pripravljen na osnovi podatkov za leto 2011, 2012 in 2013 in če 
primerjamo zdajšen strošek s tistim, je strošek ogrevanja nižji. 
Župan je opozoril na neracionalno ravnanje ljudi, kot je pretirano zračenje. 
Predsednica je dodala, da je na zadnji seji odbora direktor OU povedal, da je tudi na Občini Trebnje 
strošek ogrevanja višji. Za šolo pomeni to višje materialne stroške, ki bi jih ustanoviteljica morala 
zagotoviti, pa je večina svetnikov na predlog amandmaja zavrnila. Sprašuje se, zakaj je fiksni del 
cene po objavljeni Anačlizi ven toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencije za 
energijo RS, v Trebnjem najvišji v Sloveniji. 
Stanko Tomšič je pojasnil, da je tako zaradi kratke amortizacijske dobe, ki je v Trebnjem krajša zaradi 
projekta, ki je bil po teh pogojih sofinanciran, da je pa variabilni del najnižji in da se bo strošek še 
nižal, ko bo priključenih več uporabnikov. 
Ravnatelj je dodal, da so radiatorji na OŠ iz leta 1982 in da strokovnjaki postavitev ventilov na te 
radiatorje, odsvetujejo. 
Jože Avguštinčič je dodal, da ne moremo primerjati potrebe po zračenju pisarn z zračenjem učilnic, 
v katerih se nahaja skupina otrok. 
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Ob zaključku razprave je župan zadolžil direktorja JP Komunala Trebnje, da pripravi izračun cene 
pri vseh uporabnikih DOLB. 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 8. Seznanitev z aktualnimi aktivnostmi gradnje nove 
devetletke v Trebnjem  

 
Predsednica je obrazložila, da je ODGK že na prvi seji odločil, da bo na vsaki svoji seji obravnavati 
aktivnosti za gradnjo nove devetletke v Trebnjem. V proračunu za leto 2019 so zagotovljena sredstva 
za prve korake. Na dosedanjih sejah smo s prejetimi odgovori žal lahko le ugotovili, da se zadeve 
nikamor ne premaknejo oz. da se kljub nujnosti in akutnem stanju, aktivnosti v zvezi s tem ne 
odvijajo. 
Župan je menil, da devetletke kar takoj ne bo. Lani je bila preverjena statičnost OŠ Trebnje. Na CIK-
u bodo zagotovili prostor za dodatne učilnice. V jeseni bo dograjen vrtec v Šentlovrencu. Trenutno 
občinska uprava aktivno dela na postopku razlastitve. Poskušal bo uporabiti pooblastilo OS za višjo 
ceno. Ocenjuje, da bo začetek investicije – izgradnja devetletke, v letu 2021. 
Predsednica je izrazila začudenje, zakaj ne izgradnja v Trebnjem, kjer občina razpolaga s primerno 
velikim zemljiščem. Tudi leto 2021 se ji zdi zelo pozno za začetek investicije. 
Marija Zupančič je  presenečena, saj je rešitev na dlani, zemljišče imamo. Vidimo demografske 
kazalce o številu rojstev in dinamiko priseljevanja. Ocenjuje, da gre za pomanjkanje volje. 
Ravnatelj je dodal, da si želi strateške rešitve. Za letošnjo jesen je dogovorjen s CIK-om, da bodo 
tam delovali še štirje oddelki 4. razreda. Zaveda pa se, da občina ni vreča brez dna. Pomembno je 
tudi dejstvo, da šolo obiskuje 53 romskih otrok in če so v oddelek vključeni trije ali več, je najvišje 
dovoljeno število učencev v oddelku 21. Ravnatelj si želi podpore občine in normalnih pogojev za 
delovanje šole. 
Župan je rekel, da se mu zdi, da se vprašanje nove OŠ politizira. Da so problem Romi, da so težava 
tudi priseljenci, ki jih moramo vključevati v izobraževalni sistem. Da bo dograjena šola v DNV potem 
zadostovala za 20 let. 
Predsednica je povedala, da prav nihče ničesar ne politizira. Župana na vsaki seji že leta prosijo, da 
aktivno pristopi k reševanju težave in takojšnji gradnji. Svetniki mu vse skozi zagotavljajo 
maksimalno podporo in vsa sredstva, ki bi jih zato potrebovali. To mu vedno znova ponavljajo in ne 
razume, zakaj se župan ob takšni podpori in razumevanju aktivneje ne loti reševanja in gradnje.   
Jožeta Avguštinčiča je zanimalo, ali je možno, da bi se Glasbena šola ali zobna ambulanta izselili iz 
šole, saj bi tako pridobili potreben prostor. Župan je pojasnil, da je v preteklosti že ponudil prostorsko 
rešitev za glasbeno šolo, a je bila zavrnjena.  
Jože Avguštinčič je vprašal, kaj bo s prostorom nad vrtcem v Šentlovrencu. Župan je pojasnil, da je 
ostrešje zasnovano tako, da je prostor možno uporabiti. Namen še ni opredeljen, je pa zasnova za 
bodočnost. 
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, je predsednica sejo ob 18:50 zaključila. 
 
 
Zapisala:         Špela Smuk 
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