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Zapisnik zbora krajanov z dne 18.4. 2012  

 

Sklicatelj Zbora krajanov  je Krajevna skupnost Lavrica. Sejo vodi predsednik Krajevne skupnosti Jože 

Sebanec.  Predstavitev točk dnevnega reda: občinski svetnik mag. Iztok Petrič, občinski svetnik Bojan 

Božič, član sveta KS Lavrica Ludvik Kastelic in predsednik KS Lavrica Jože Sebanec. Zapisnik, članica 

sveta KS Lavrica Barbara Štrekelj. 

Predsednik  KS Lavrica Jože Sebanec uvodoma pozdravi navzoče in jim predstavi predlagani dnevni 

red. Pove, da je namen organiziranja zbora krajanov seznanitev z aktualnimi dogajanji na območju 

Lavrice in Škofljice ter možnosti podajanja predlogov, kritik in pobud. 

Predlagani dnevni red: 

1. Poročilo in seznanitev s potekom gradnje vrtca na Lavrici. 

2. Aktivnosti, ki potekajo glede izgradnje OŠ na Lavrici – seznanitev s potekom projekta in 

najnovejšimi informacijami. 

3. Obrazložitev plana začasne prometne ureditve čez Lavrico - načrtovana je tripasovnica. 

4. Potek nabave zemljišča za izgradnjo športnega igrišča v Babni Gorici. 

5. Ureditev varnih železniških prehodov na območju Lavrice. 

6. Organiziranost oskrbe krajanov – pošta banka, mesnica, lekarna, delikatesa.. 

7. Krajevne higienske razmere glede pasjih iztrebkov- odlok, na podlagi katerega bodo lastniki 

psov lahko kaznovani. 

8. Razno  

 DPM vloga pobude, 

 legalizacija črnih gradenj, 

 čiščenje cestišč za gradbenimi in kmetijskimi stroji v urbanem naselju. 

K1) 

Prva točka je bila namenjena poročilu in seznanitvi s potekom gradnje vrtca na Lavrici. Uvodno 

predstavitev ima občinski svetnik mag. Iztok Petrič, ki pojasni, da je v občini Škofljica varstvo otrok 

velik problem. Do sedaj se je stvar reševala tako, da so se odpirali posamezni oddelki, dva v Lanovem 

v prejšnjem mandatu, potem pa je bil v istem času sprejet sklep, da se gre z željo po celoviti rešitvi te 

problematike v gradnjo novega vrtca. V tem mandatu se je vrtec dejansko začel graditi in rezultat je 

že viden.  



Župana zaprosi za pojasnilo, kdaj se predvideva zaključek gradnje in kdaj odprtje vrtca? Koliko otrok 

bo ta vrtec lahko sprejel? Ali ta vrtec pomeni konec te problematike zavrnjenih otrok ali pa bo 

problem glede na intenzivno priseljevanje še ostal? 

 

Župan se pohvali, da je vrtec eden boljših v Sloveniji. Občina je od Eko sklada prejela priznanje in 

246.000 € subvencij. Pojasni še, da so 16.4. odprli  oddelek na Albrehtovi ulici na Škofljici, oddelka 

Gratova pa občina ni zaprla, vzrok za to je bil po opozorilu ravnatelja Brunška nevpis v razvid. Kot 

župan se je nad tem zamislil in oddelek zaprl. Kar se pa tiče vrtca na Lavrici, bo pa 8- oddelčni. Prav 

danes so končno  pripeljali kuhinjo. Tu so imeli probleme z javnim naročilom, saj je razpis za kuhinjo 

kar trikrat zapored »padel«. Nadaljnje aktivnosti bodo tehnični pregled, ki bo nekje v začetku maja, 

uporabno dovoljenje in vpis v razvid, ki bo trajal do dveh mesecev. Kot župan pa obljublja, da z 

odprtjem ne bo zavlačeval niti dneva, kljub nasvetu občinskega svetnika dr. Jurkoviča, da bi bilo 

zaradi racionalizacije sredstev bolj primerno, da se vrtec odpre konec avgusta.  

Občina je podalo vloga za sestanek na Ministrstvo za šolstvo glede sprememb, ki se pripravljajo na 

področju normativov. Večji normativi pomenijo več otrok na oddelek in manjše število zaposlenih. 

Trenutnih je planirano 27 zaposlenih  izbranih med med več kot 700 vlogami  za službo.  

 

 

Mag. Petrič župana še vpraša, kako je s projekcijo  stanja zasedenosti vrtca? Koliko otrok bo vpisano, 

koliko jih bo sprejetih in koliko jih bo ostalo zunaj? 

 

Župan mu odgovori, da ni še dokončnih izračunov. Po zadnjih podatkih naj bi jih zunaj ostalo 126 

otrok, čeprav je še pred kratkim kazalo, da bo takih le okoli 10. 

 

Občan iz naselja Ob potoku in predstavnik I Projekta sta spremljala ali je opravljena drenaža na tistem 

delu vrtca, kjer je igrišče. Ugotovili so, da drenaže na igrišču ni. Občana skrbi, ker ob večjem nalivu 

poplavlja hiše. Vrata za nujni izhod so postavljena proti parkiriščem v novem naselju. To ni dobro saj 

so to parkirišča stanovalcev.  

Župan odgovori na vprašanje občana, da je izhod narejen kot je predvideno v projektu. V primeru 

požara, lahko otroke izpustijo skozi zasilni izhod. Cel objekt- vrtec ima drenažo. ARSO je zahteval še 

dodatne študije. Hiše so poplavljena zaradi talne vode in ne zaradi vode, ki prihaja s strani vrtca. 

Parkirišča pred vrtcem bodo v lasti občine. Papirji se še urejajo. 

K2) 

 

Mag. Iztok Petrič predstavi odločitev svetnikov, da osnovne šole ne bodo gradili po projektu za 

katerega je občina že pridobila dovoljenje. Odločili so se za gradnjo šole, ki bo potekala po novem 

načrtu, in sicer dvofazno. Oblikovana je bila skupina za pripravo izhodišč za gradnjo. Pomembna so 

cena, faznost gradnje in energetska varčnost. Komisija bo postavila tudi jasna navodila glede financ in 

standardov. Šola bo zgrajena kot ekološko in energetsko varčna šola. Tako, da bo možno pridobiti 

sredstva iz različnih skladov. Opozori, da je Nadzorni odbor v svojem poročilu navedel, da ima občina 



4.000.000 €, ki bi jih lahko namenila tudi za gradnjo osnovne šole. Spomni še na neustreznost preko 

90. let stare osnovne šole na Lavrici  in  pomanjkanje prostora v šoli na Škofljici. Problem vidi tudi v 

predlogu po zvišanju normativov iz 28 na 30 učencev v razredu. 

Župana prosi, naj predstavi trenutno stanje dela komisije in časovnico gradnje šole. 

Na vprašanje do kje je komisija pripravila izhodišča župan Ivan Jordan odgovori, da je  večina 

svetnikov podprla  nov projekt in drugačen sistem dela. Pove, da prav danes sestankuje komisija za 

izgradnjo šole. Gradnjo je potrebno racionalizirati, saj denarja za gradnjo ni. Šola naj bi bila nizko 

energetski objekt, s katerim bodo lahko kandidirali za evropska sredstva. V 1. fazi se bo gradilo 9 

razredov, skupaj s potrebnimi prostori za učitelje in športno dvorano. V 2.  fazi bi gradili še ostalo, 

tako da bi delovanje šole potekalo nemoteno. Občina bo podjetjem poslala povpraševanje za izdelavo 

projekta in gradnjo v eni ponudbi. 

Občina je bila opravičena do 827.000 € (vrtec) in 2.000,000 € (za šolo), vendar je vlada prestavila 

izplačilo. Občina se je pritožila, žal neuspešno. Predviden je sestanek na ministrstvu saj smo kot 

občina na prvem mestu po priseljevanju v Sloveniji. Potrebovali bi dva vrtca in popolno osnovno šolo 

vendar  istočasno ne moremo realizirati dveh projektov naenkrat, še pojasni župan. Od ministrstvu bi 

radi prejeli več denarja. 

Očitno pa mnogi ne razumejo pove, da bo sredstva v višini 4.500,000 €, ki jih je našel Nadzorni svet 

občine,  občina morala razdeliti še na ostale projekte. Javili so se na EU razpis za izgradnjo 

kanalizacije v vrednosti 1.700.000 €, eden izmed pogojev je da mora občina imeti lastna sredstva v 

višini 800.000€. Pa na projekt Čiste Ljubljanice. Za obnovo vodovodnih cevi potrebujejo 1.900.000 € za 

popolno prenovo pa kar 2.400.000 €.  Samo za naštete projekte potrebujejo 5.000,000 €. (?) Občina 

kandidira za projekt čistilne naprave na Pijavi gorici, ki je  ocenjen na 6.500,000€. Župan ocenjuje da 

so uspešni pri črpanju evropskih sredstev. Pohvali se še, da so edina od občin v Sloveniji, ki ima 

narejen PGD PZ. 24. maja bo že podpisal določene pogodbe, tako da ocenjuje, da so pri pridobivanju 

EU sredstev uspešni. 

Župan je za šolo pojasnil, da bo 1 faza gradnje šole stala 4.500,000 € – (nizko energetski objekt s 

solarnim sistemom in vrtino). Poizkusno vrtino za toplotno črpalko so delali vrtino na globini 150 m. V 

prihodnosti naj bi tako ogrevali tako vrtec kot šolo. 

Občina kandidira na različne razpise za evropska sredstva. Trenutno tudi v projektu Ohranimo 

kranjsko čebelo. Prav zato je dal vrtcem in šolam jasna navodila, da če sadijo drevesa, naj bodo 

takšne vrste s katerimi lahko kandidirajo za EU sredstva. Trenutno finančna situacija ja taka, da  bodo 

4.500.000 € porabili v letošnjem letu za druge projekte, ne za šolo. Občina že ima  1.600.000 € dolga. 

Dodatno se lahko zadolži še za 1.000.000 €, kar pa ni dovolj. Na občini varčujejo povsod. 

Iztok Petrič je župana še enkrat pozval na predvideno časovnico gradnje, na kar pa župan ni 

odgovoril. Povedal je, če bo občinski svet potrdil zadolževanje za šolo v višini 2.000.000 € v občini 15 

let ne bo nikakršnih investicij. Ne ve še, kje bi lahko dobili sredstva, občina pa šole ni sposobna 

sfinancirati.  

Krajanka Marija Vaupotič opozarja župana, da prelaga odgovornost na državo, meni pa, da je občina 

odgovorna za prostorsko načrtovanje. 



 

 Župan pojasni, da ni dovolil dodatnih gradenj. Novi OPN bo razgrnjen predvidoma letos junija.  

Krajan sprašuje po časovnici, zanima ga, kaj bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja ki velja le 2 leti. 

Boji se, da bo to propadlo. 

Župan pravi, da so sredstva v NRP predvidena in se javno obveže, da v kolikor bo gradbeno dovoljenje 

pridobljeno v decembru se januarja že prične z gradnjo. Tukaj imate svetnike doda, ki so moji kritiki in 

skupaj bomo storili vse, da bo šola stala. 

Iztok Petrič  povzame to točko dnevnega reda, Delni cilj, ki ga ima občina je da do septembra 

pridobiti idejno zasnovo za šolo, katero bo potrdil občinski svet. Vsem obljublja, da bodo župana na 1. 

seji  v septembru župana povprašali o tej zadevi. 

Krajan Matjaž Hočevar predlaga, naj najprej zgradijo igrišča, preden se začne graditi šola.  

 

Župan pojasni da lahko krajani in svetniki KS naredijo igrišče. Kot župan bo podprl projekt ne sme, pa 

ga voditi. Lahko se ta del že pripravi, da bi igrišče uporabljali že pred gradnjo šole..  

Marijo Vaupotič zanima, kaj je s pobudo o zbiranju samoprispevka.  

Župan pojasni, da pripravljajo vse potrebno, da je prvi dal to pobudo Iztok Petrič, vendar obstajajo 

pravno formalno težave, za realizacijo te pobude. Nadzor nad zbranimi sredstvi bodo imeli občinski 

svetniki. 

Iztok Petrič je zaključil s preprosto mislijo in pobudo, šola je projekt občine , prebivalcev in otrok. Z 

ustanovitvijo sklada Gradnja nove šole, se lahko povežemo vsi občani. Včasih so se stvari naredile 

družbeno, ves kraj je stopil skupaj tako so zgradili šolo, vrtec, ceste.. Tako je nastala rudi ta dvorano. 

Lastnik je na svoje stroške naredil športno kulturni dom, ko so širili cesto so staro dvorano podrli in 

zgradili obstoječo. Vprašajmo se; Kaj lahko mi naredimo, ne da se le sprašujemo kaj bo naredila 

občina. 

K3) 

Občinski svetnik Bojan Božič predstavi dosedanje aktivnosti pri prometni ureditvi naše občine in kaj 

lahko v prihodnosti na tem področju pričakujemo. Pravi, da je bilo okoli obvoznice že veliko 

povedanega in malo narejenega. Stališča KS Lavrica so bila večkrat javno predstavljena in niso najbolj 

naklonjena gradnji obvoznice. Pove, da je občinski svet v prejšnjem mandatu sprejel t.i. različico 1A, 

katera naj bi se priklopila na obvoznico in je še vedno uradno stališče občine, saj je edina, ki jo je 

potrdil občinski svet. Kasneje je prišlo do druge, t.i. različice 2A, ki bi se še na Lavrici priklopila na 

Dolenjsko cesto. O tej varianti uradno ni razpravljal občinski svet niti KS. Tudi to varianto krajevna 

skupnost zavrača. Sedaj pa prihaja tretja rešitev, ki je zaenkrat še neuradna, se pa o njej že zelo veliko 

govori. Gre za izmenično tripasovno ureditev na  Dolenjski cesti. Ta tripasovnica naj bi se s talno 

signalizacijo izmenjavala tako, da bi bila dopoldne dva pasova odprta iz Škofljice proti Ljubljani in en 

pas v nasprotno smer in popoldne dva pasova proti Škofljici in eden proti Ljubljani. Ob tem pa se 

postavlja cel kup vprašanj  kar se tiče varnosti. Ogrožene bodo najbolj ranljive skupine v cestnem 

prometu kot so otroci in mladostniki, ostareli in kolesarji. Kot predsednik Občinskega sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo postavil še kar nekaj odgovorov in na njih zahteval 



odgovore.  Skrbi ga kolesarska povezava, saj se s kolesom po Dolenjski cesti ne boi dalo več voziti. Ne 

zna si predstavljati, kako bo mogoče zavijati čez dva pasova, saj izmenjave pasov trenutno v Sloveniji 

ne poznamo. Kot primer je navedel križišče z Jagrovo, kjer je župana vprašal kako je z bančno 

garancijo, saj bi to križišče moral urediti še I Projekt? Je morebiti že potekla? 

Župan pravi, da je bilo narejenih že sedem variant a najbolj realna je 2A. Trenutno se je sestal z 

dvema ministroma, pa ima občutek, da z  obvoznico ne bo nič. Naslednji sestanek je predviden 16.6., 

do takrat naj bi na vladi pripravili predloge. Do konca prihodnjega tedna bo na občino prišla komisija 

z ministrstva, problem pa rešujejo trifazno: 

1. Polni priključek Šmarje Sap. 

2. Podaljšanje železniške proge do Ribnice. 

3. Park & ride na Pijavi Gorici in podaljšanje mestnega avtobusa. 

Župan tudi veliko stavi na občana oz. bivšega župana g. Boštjana Riglerja, saj bi nam kot direktor 

direktorata na ministrstvu lahko pomagal. Svojega podžupana je že zaprosil, da mu uredi sestanek pri 

njemu. 

Drugače pa je bila najprej v načrtu štiripasovnica, pa je padla v vodo, ker bi morali podreti preveč hiš. 

Tripasovnica je realna. Še prej pa bo zahteval nekaj krožišč in uskladitev semaforjev. 

Krajan Ivan Blatnik je vesel, da se stvari odvijajo v pravo smer. Za vse prejete informacije je hvaležen. 

Vesel je, da se bo izgradil park & drive in železniška proga iz Ribnice le da bo rešeno Barje. 

Tripasovnica se mu zdi edina smiselna varianta. Upa, da obvoznice čez Barje nikoli ne bo, hvaležen je 

rodovom, ki so sprejeli Naturo 2000 in upa, da bo zaradi nje, Barje ohranjeno v celoti. 

Krajanka izpostavi problematiko, da občina nikoli ni  vprašala prebivalcev kaj oni želijo. KS Lavrica je 

obravnavala  problematiko, nismo  pa določili kje naj bi bila obvoznici. Z ostalimi župani se 

dogovarjate, nihče pa nič ne vpraša krajanov Lavrice. 

Predsednik KS Jožef Sebanec pravi, da je krajevna skupnost že nekajkrat obravnavala ta problem, 

nikoli pa ni potrdila obvoznice čez Barje. 

Župan odgovori, da vseh 13 županov ne vztraja pri gradnji obvoznice. Predlagali so vladi, da nameni 

100.000.000 € za gospodarstvo v Ribnici, mlade mamice bodo pri otrocih in obvoznica ne bo več 

potrebna. 

Krajan  Franci Prešern vpraša župana če lahko predstavi še ostale variante saj je predstavil le 2,bilo 

na bi 7 variant.  

 

Župan pojasni,  da je bilo narejenih 7 projektov, ki pa v realnosti niso izvedljivi, npr. čez OŠ Škofljica, 

večnamensko športno dvorano in obrtno cono Škofljica. V tem primeru bi morala občina vrniti 

1.500.000 € evropskih sredstev.  

Krajan Tone Dremelj, ki živi ob Dolenjski cesti pojasni,da se s tremi predlaganimi predlogi strinja,  z 

izgradnjo tripasovnice pa ne. Ob spreminjanju pasov,  se bo varnost bistveno poslabšala in konfliktnih 

situacij bo veliko več.  Bivanja ob cesti se bo bistveno poslabšalo. Zakon predvideva zatečeno stanje 



zato občani ob cesti ne morejo uveljavljati odškodnine, z novimi okoliščinami pa bodo upravičeni do 

odškodnin za prekomeren hrup in onesnaženje.  Ob izgradnji tripasovnice bodo vsi uveljavljali 

odškodnino. Sprašuje se kdo bo prva žrtev te nepreverjene tripasovnice. Lavričan, kar je statistično 

najbolj verjetno ali kdo drugi. 

Krajan Vlado List  pove, da je doma na začetku Jagrove in da je stanje nevzdržno, za kar je 

soodgovorna tudi občina.  Jagrovo ulico so večkrat prestavljali in iz ravne naredili cesto v obliki S. 

Predlaga, da se na Dolenjski cesti ohrani dvopasovnica in se jo na obeh straneh še ozeleni. Županu pa 

predlaga, da se tako kot za svoje okolje bori tudi za Lavrico. 

Občanka sprašuje kdaj bodo razširili križišče Jagrove in Dolenjske ceste. Kako je s prehodom za pešce. 

Jože Sebanec ji odgovori, da je Bojan Božič to že v uvodu vprašal župana in pričakujejo njegov 

odgovor. 

 

Krajanka Yvona Gradišar sprašuje zakaj ne spremenijo omejite hitrosti in zakaj so bile prestavljene 

oznake Lavrice?  

Jožef Sebanec odgovori, da se je na tem delu povečala gradnja. Da so predlogi za povečanje hitrosti 

na 60 km/h že bili vendar razmere zaenkrat tega ne dovoljujejo. 

Krajan Slavko  je opozoril na problem, ki se pojavlja ob jutranjih konicah na makadamu Pod strahom 

v smeri proti Lavrici. 

Krajan Matjaž Hočevar želi, da se zapiše v zapisnik, da občina Škofljica ne potrebuje obvoznice ter 

predlaga naj promet preusmerijo pri  Turjaku na dolenjsko obvoznico. 

Krajanka Pavla Peterle Udovič je sprašuje kako je z modernizacijo železnice, ki bi peljala s kočevsko 

ribniškega prostora in kakšna je zainteresiranost občanov da bi se vozili z vlakom? 

Krajanka pravi, da bo država storila vse, da obvoznice nikoli ne bo, zato se mora ne občina, temveč 

Lavrica odločiti ali pristane na tripasovnico, katera bo postala stalna rešitev. Ne glede na vse skupaj, 

bodo imeli z vsem skupaj koristi samo del naše občine in vse občine do Hrvaške meje. Lavrica pa od 

tega ne bo imela nič. Imela bo le več hrupa in več trdih delcev in škodljivih emisij. Obvoznice pa, ko 

enkrat izgradimo tripasovnico ne bo. Ko pristanemo na to, bomo imeli obvoznico čez Lavrico, kraj pa 

bomo razdelili na dva dela. 

Odgovori Jože Sebanec, da smo za to vsi Lavričani. Kogarkoli bi vprašali je verjetno proti tripasovnici. 

Krajanka pojasni, da je na podlagi podanih informacij župana, da šole ne bo vsaj 5 let. Otroci hodijo 

čez Dolenjsko cesto v šolo. Kljub semaforju avtomobili že sedaj ne ustavljajo. Prav tako je hrup v šoli 

neznosen. Tripasovnica po njeno ne pride v poštev. 

Krajanko Radmilo Pavlovič Blatnik je zanimalo kaj je s železniško postajo Lavrici?  

Krajan Marko Vahor je predlagal, da na podlagi vseh predvidenih ukrepov (železnica, P&D) ne 

potrebujemo tripasovnice. Prisiliti je potrebno ljudi iz Ribnice in Kočevja da uporabljajo javna 

prevozna sredstva. 



Župan pove, da je že kot predsednik občinskega sveta daljnega leta 1996 predlagal to traso 

obvoznice, ko pa je to izvedel takratni župan Grosuplja je zaradi tega izgradil naselje  Sončne dvore in 

s tem onemogočil gradnjo obvoznice. Sedaj stvari niso enostavne. Vlada je obljubila in od tega ne 

odstopa vseh 13 županov, da bo obvoznico čez Barje umestila v državni prostorski načrt do septembra 

2012. Meni, da bo tripasovnica prinesla izboljšave, saj bi se avtomobili vozili sedaj pa stojijo. Bilo bi 

manj hrupa in emisij. 

Krajan Tone Dremelj meni, da zastoji nastajajo zaradi železnice in križišč namesto krožišč. 

Božič Bojan pojasni, da so bili pripravljeni projekti za krožišče, katere še vedno posedujejo. Stvar je 

bila pripeljana praktično do realizacije. Prejšnja KS Lavrica je vztrajala na krožišču, naredila analize 

vendar naj se neki košček zemlje naj ne bi dalo odkupiti. Takratni predsednik KS Lavrica Gačnik Janez 

je pojasnil, da so bile za krožišče narejene študije. Tudi priporočeno je bilo krožišče. Žal je edini 

forsiral krožišče. Odločeno je bilo drugače. 

Župan pojasni, da se je krožišče tudi iz njemu neznanega razloga spremenilo v križišče. Upa, da bo v 

prihodnje mogoč dogovor z g.Riglerjem. G.Ficko iz DRSC mu je že zagotovil, da po poizkušal povrniti 

izgubljena sredstva za to krožišče. 

Župan še posebej poudari, da so v državnem načrtu prioriteta 4 križišča (oz. krožišča) na Škofljici. Na 

Lavrici, na Jagrovi ulici, pri OŠ Škofljica in na Gradišču. Peto je na Pijavi Gorici, kjer pa krajevna 

skupnost gradnji križišča nasprotuje, kar pa je vladi samo všeč, že zato, da tega ne bo potrebno 

izgraditi. 

Bojan Božič župana še enkrat pozove, da odgovori na njegovo vprašanje okoli prometne ureditve na 

Jagrovi ulici. Pove, da je bil tam načrtovan levi zavijalni pas in pa prehod za pešce. To naj bi financiral I 

Projekt, za ta namen pa naj bi bila izdana celo bančna garancija. Zanima ga, če le ta že potekla. 

Župan odgovori, da je za križišče Jagrove in Dolenjske ceste  je I Projekt dal bančno garancijo 180.000 

€, ki je namenjena tako prometni ureditvi kot kanalizaciji. Glede križišča, država nima denarja. 

Predviden je  prehod z Jagrovo in pri Debelim hribu. Bančna garancija bo res v kratkem potekla, zato 

se bo potrebno dogovoriti z I Projektom kaj storiti. 

Na Lavrici je predvideno postajališče s parkiriščem za 20 vozil. Časovnica železniške proge Ljubljana – 

Kočevje je sledeča, država je letos januarja podpisala aneks k pogodbi. Predvidoma letos bo železniška 

proga do Ribnice, drugo leto do Kočevja.  

K4) 

Predsednik KS Lavrica Sebanec Jože  na kratko pojasnil trenutno situacijo. Za iz brano zemljišče 

(7000- 8000 m2), kjer bi bilo športno igrišče s pripadajočimi pomožnimi objekti je bil v proračunu 

denar za nakup že rezerviran. Presenetila je novica, da je zemljišče 1 varstveno območje Nature 2000. 

Kljub zahtevi, naj občina pošlje dokumentacijo, iz katerega je to razvidno, tega svet KS ni prejel. 

Potrebno je poiskati primerno zemljišče v velikosti 7000 -8000 m2. Sebanena krajane, da skupaj 

poiščejo primeren prostor za najem ali nakup za zemčjišča za igrišče. Pojasni še, , da so dobili 

informacijo, da je možno graditi na tem zemljišču, saj naj bi šlo za 3. naravovarstveno območje. 

Predlaga, da stvar razjasni kar lastnica ga Prpar sama, katera je prisotna na zboru. 



  Lastnica omenjenega zemljišča krajanka ga. Prpar  pojasni, da je govorila s predstavnico Zavoda za 

varstvo okolja gospo Gabrovšek, katera uradno vodi ta primer. Gospa Gabrovšek, je predvidevala, da 

želi občina na tem področju graditi več objektov, ko pa ji je bilo razloženo, da bi se na omenjenem 

zemljišču postavilo predvsem športno igrišče, je zatrdila, da se je pripravljena še enkrat posvetovati in 

dogovoriti z županom, saj gre očitno za napačne informacije. 

S stavkom: »da bi se vam besede pozlatile« odgovori župan in pojasni, da to sliši prvič. Jasno je bilo 

rečeno, da je tam zraven parcela, kjer bo potrebno odstraniti nasip. Pravi, da je povabil ga. Gabrovšek 

na občino vendar niso našli nobene rešitve. Če bo odobreno daje besedo , da bodo v enem dnevu 

podpisali pogodbo in kupnino poravnali v 30 dneh, izjavi župan. Zunanji pripravljalci OPN-ja  so rekli, 

da ni možno. Na nobeno parcelo niso dale soglasja za nakup. Župan obljublja, da bo preveril zadeve. 

Nujno potrebujemo na Lavrici zemljišče, da nekaj naredimo za otroke.  

Krajanka Jana Rozman predlaga da v primeru, če bo občina odkupila zemljišče, da uredi potrebno 

infrastrukturo (cesto, luči, pločnike, prehod z železnico). 

Župan pove da je pripravljen kupiti tudi zemljišče, kjer je bilo včasih nogometno igrišče v Babni Gorici 

in  sta ga pred časom ogledovala z Bojanom Božičem. To igrišče bi bilo veliko lažje odkupiti, saj zanj 

nima nihče nikakršnih zadržkov.  

Radmila Pavlovič Blatnik, predsednica DPM Lavrica se sprašuje o smiselnosti nakupa zemljišče za 

igrišče. Pravi, da niso bili vključeni v to, da bi dajali kakršnekoli predloge. Ne zdi se jim smiselno, da bi 

bilo igrišče v Babni Gorici. Sprašuje se, ali je bilo v krajevni skupnosti odločeno, kje bo igrišče ali pa je 

edini interese zgolj nakup tega zemljišča. Ni navdušena, da tako veliko denarja gre tako daleč proč, 

nima pa nasprotnega predloga za ustrezno zemljišče. 

Božič Bojan se odzove na stališča predsednice DPM Lavrica. Čudi ga, da se ji zdi zemljišče v Babni 

Gorici predrago, saj dokončna cena še ni določena. Vsi, ki smo kakorkoli udeleženi v ta proces 

pridobivanja zemljišča za primerno športno igrišče na Lavrici, se zelo aktivno prizadevamo da to stvar 

tudi realiziramo. Zato gospe Radmili predlaga, da ona poskuša pridobiti ustrezno zemljišče na Lavrici, 

ki bo tudi cenovno sprejemljivo. Zavzema se za celovito rešitev, kjer bi otroci in mladostniki poleg 

nogometa in košarke imeli možnost še za druge dejavnosti (skate park, BMX…). S ceno pravi se ne 

obremenjuje, saj je za njo pristojen župan. Znesek, ki je bil v Proračunu predviden za nakup tega 

igrišča in je bil z z zadnjim rebalansom z njega odvzet ni bil previsok za tako veliko zemljišče. Še 

enkrat pa pozove g. Pavlovič, če ji za takšen znesek uspe pridobiti tako veliko zemljišče v centru 

Lavrice, je povsem logično, da bodo vsi za. 

Jože Sebanec pritrdi, da so že iskali primerno zemljišče v centru Lavrice, pa povsem brez uspeha. 

Župan pojasni, da je težko dobiti primerno veliko zemljišče po primerni ceni in soglasju Nature 2000. 

Vsako zemljišče ocenijo cenilci in občina plača tisto ceno. Pohvali Natašo Spreitzer, češ da sta 

pregledala veliko zemljišč, tudi z Bojanom Božičem se je dogovarjal za lokacijo v kamnolomu na Selih, 

katera pa zanj ni ustrezna. 

Občan Ihan Alojz pravi,  da so pred mnogimi leti, takrat je bil prav on predsednik KS Lavrice, veliko 

prostovoljnega dela vložili v gradnjo igrišča na Babni Gorici. Sam je iz lastnega podjetja pripeljal 1000 

m3 gramoza, vsi so delali brezplačno, zato meni, da bi se dalo igrišče urediti z malo denarja. Kot drugi  

problem pa izpostavi cesto med Škofljico in Babno Gorico, kjer je zjutraj nevzdržno, saj se mimo 



njegove hiše pelje okoli 200 vozil dnevno. Vsi so pozabili na njih, tudi krajevna skupnost. Meni, da bi 

morali pred igriščem poskrbeti za ustrezno cesto. 

Župan odgovori, da je seznanjen s problematiko. Predlagal je tudi nasutje peska na cesto. Pesek so 

morali odstraniti zaradi prijave na policijo. Asfaltiranje ceste je v planu. Ali je redar prišel tam in izdal 

denar pa nima informacij. Vsi veljavni znaki so postavljeni, da je prepovedan promet. Župan je 

obljubil, da bodo poostrili nadzor na tej cesti.  

K5) 

Jože Sebanec  pojasni trenutno situacijo, namesto šest prehodov naj bi v prihodnosti le še  centralni 

prehod v križišču s Kamnikarjevo. Država zahteva centralno križišče zaradi pogostih nesreč (nesreče s 

smrtnim izzidom, karambol kamiona in vlaka). 

 

Preda besedo Bojanu Božiču, ki s slikovno projekcijo prikaže vse lavriške prehode. Stvar je resna 

pravi, saj je država uradno zahtevala, da se centralni prehod odpre s 1.1.2012, ostale pa zapre. V 

Občinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kjer je predsednik, so vse te prehode 

umestili v Elaborat črnih točk v cestnem prometu Občine Škofljica in jih bodo posredovali občini in 

pristojnim inštitucijami z zahtevo in  predlogi za rešitev. Na Lavrici imamo prehode Črna pot, Podhrib, 

odvzeti prehod pri SBS, prehod na  Vrečarjevi, Babna Gorica, Pri daljnovodu in pri Strahu. Pri prehodu 

v Babno Gorico, je pred kratkim prišlo do trčenja vlaka in tovornega vozila s prikolico. Občina je kot 

ukrep postavila znak, ki prepoveduje promet tovornih vozil s prikolico, železnica pa je na tem odseku 

nekoliko  upočasnila železniški promet. 

 

g. Ludvik Kastelic je na kratko predstavil zgodovino. Problem je v tem pravi,  da so  vsi železniški 

prehodi nezavarovani, razen na Vrečarjevi, ki je narejen zaradi zapore pri SBS-u,  ker je bila tam 

železniška postaja. Načrtovani prehod s Kamnikarjevo je planiran že od daljnega leta 1988. Trenutno 

je zastavljeno tako, da je cesta (pri zgradbi Blatnik) meter  previsoko, na drugi strani je potrebno 

podreti dve hiše. Prehod Vrečarjeva so bo zaprl in promet preusmeril na Kamnikarjevo. Za Babno 

gorico je bil predlog križišče z Jagrovo cesto, ki je podaljšana na železniški prehod – sedaj ni mogoče, 

ker je pozidana parcela. 

 Župan pojasni, da se je zadnja nesreča na prehodu  pred Babno Gorici zgodila, ker je hiša zgrajena 

preblizu železniške proge in v ovinku tako se vidljivost zmanjša na 150 m. Na Železnicah so dovolili 

izgradnjo hiše v ovinku in preblizu proge; zato so zmanjšali hitrost na tem delu proge in postavili znak 

prepovedan promet s prikolicami. Snaga se lahko vozi čez progo.  

Pripravljalci OPN imajo nalogo, da združijo železniške prehode. Občina želi prehod kjer se  

Kamnikarjeva podaljša čez progo, višina ceste mora biti v nivojskem prehodu. Potrebno je dve hiši 

odkupiti in podrti, občina za ta namen nima sredstev. Vsaj še dve leti ne ..Hkrati Železnica zahteva da 

je razmik med prehodi vsaj dva kilometra. Škofljica  pa ima na sedmih kilometrih, proge trinajst 

prehodov, od katerih so trije zavarovani. Občino zavezuje odločba inšpektorja. Župan je pojasnil da, je 

inšpektor dal nalogo za  centralni prehod, ostale prehode pa je potrebno zaprti. Prehod na Vrečarjevi 



lahko prestavimo, ne morejo pa zapreti prehoda pred Babno Gorico, ker ni povezave s cesto. Občina 

imamo težave kako upoštevati odločbo.  

Krajanka se sprašuje komu bo namenjen prehod za Kamnikarjevi.  

Krajan  je opozoril da je zaradi težke mehanizacija uničila Kamnikarjevo ulico, pločnik je uničen. 

Zanima ga kdaj bo pločnik saniran. Pri hitrostni oviri sta dve luknji. Ga pa veseli viden razvoj Lavrice v 

zadnjih letih. To ima pozitivne učinke. Obljubljeno nam je bilo, da se bo gradbena mehanizacija vozila 

drugje, ne po Kamnikarjevi, vprašanje za župana pa je, kdaj bo saniran pločnik. 

Župan odgovori, da za omenjen problem ni vedel in ni v planu za sanacijo. Obljubil je, da bodo 

pregledali trenutno situacijo. KS daje predloge za naslednje leto. Predlaga pa, da se to vprašanje 

zabeleži in se ga posreduje predsedniku KS, s katerim si bosta stvar ogledala skupaj in jo poskušala 

rešiti. 

Občan Jože Gerbajs je podal predlog, da uredijo signalizacijo v Babni gorici. Župan je seznanjen s 

pobudo in željo občana, ki jo bodo poskusili realizirati, vendar je zato potreben čas. 

K6) 

Jože Sebanec pove, da pesti krajane na Lavrici pomanjkanje poštnih storitev, oskrbe z zdravili, odvzeli 

so nam bankomat kar še posebej starejšim predstavlja velik problem, zato vabi investitorja gospoda 

Blatnika, da predstavi dejavnosti, ki bodo na voljo v njegovi že skoraj izgrajeni poslovni zgradbi. 

 Gospod Blatnik pojasni, da se gradnja vleče zaradi zapletov s katerimi se srečujejo že od samega 

začetka. Na gradbeno dovoljenje so čakali kar pet let. V novi stavbi želijo narediti center s pošto, 

banko, upajo na lekarno, trgovino z delikateso...  Investicija se bo zaključila konec septembra. 

Predvideno odprtje objekta  je november 2012 vse pa je odvisno od hitrosti pridobivanja zaključnih 

dokumentov. Blatnik je za konec dejal, da želijo napraviti lepo trgovino oziroma delikateso v 

domačem kraju in s tem razveseliti krajane. Krajani so gospodu Blatniku navdušeno zaploskali. 

Župan  krajanki, ki jo zanima, kakšne so možnosti za pridobitev pošte na Lavrici, glede na to, da so 

izredno omejili svoje enote dodatno pojasni, da pomaga pri dogovorih s  Pošto Slovenija, vendar so 

medtem zamenjali direktorja. Ideja je,  bi  bila na Lavrici centralna pošta, na Škofljici pa enota.  

K7) 

Jože  Sebanec predstavi, da so razmere nevzdržne saj so pasji iztrebki vsepovsod. Še vedno so na 

prvem mestu ljudje.  

Svetnik Bojan Božič pojasni,  da je na Lavrici veliko nezadovoljnih ljudi zaradi neodgovornih lastnikov 

psov, ki ne pobirajo iztrebkov za svojimi ljubljenčki. Njihovo mnenje je, da bo potrebno te stvari ostro 

sankcionirati, pred tem pa zagotoviti lastnikom psov določene pogoje (ustrezne posode, vrečke..). V 

izdelavi je odlok občine, ki ga pripravlja medobčinski inšpektorat..  Redar (skupni redar treh občin, 

Škofljica, Ig in Grosuplje) bo lahko na podlagi tega odloka sankcioniral kršitelje. Poleg zagotovitve 

pogojev bo potrebno tudi ozavestiti ljudi. Cela pot od Lavrice do Sel in čez novo naselje je polna 

pasjih iztrebkov. Župana sprašuje kako daleč so s pripravo odloka in apelira po rešitvi tega primera. 



Župan odgovori , da  odlok  pripravlja medobčinska inšpektorica. Pripravljen bo enoten odlok o 

javnem miru in redu za vse tri občine. Problem je, da je inšpektorica na daljši bolniški. Inšpektor bo 

kaznoval vse, tudi domačine in tudi župana. Župan pojasni, da so prejeli pobudo svetnice Nataša 

Spreitzer o postavitvi tabel Prepovedano za kakanje.  Župan se Nataši  zahvaljuje za pobudo in pravi, 

da so table že v delu. 

 Gospa Potokarjeva je pojasnila, da so problematični psi, ki niso na povodcih. Večji ali manjši psi se 

prehajajo prosto, njihovi lastniki pa od daleč vpijejo, da njihov pes ne grize. V odloku naj bo zapisano 

da so povodci nujni.  

Jože Sebanec pojasni, da so dobili pritožbo občana, da jih moti, ker pes cele noči laja. Odlok ne bo 

prepovedoval lajanja psov ponoči.  

Gospa Marija Vaupotič poudari, da naj odlok velja za vse pse tudi spuščene pse, kjer se ne ve kdo je 

lastnik. 

Pod točko razno; 

K točki razno 1;  

Društvo prijateljev mladine Lavrica je dalo pobuda za urejanje našega kraja. Gospa Radmila Pavlovič 

Blatnik je podala informacijo da so na Eko delavnicah izdelali plastične table kakci fuj ipd. ter jih 

postavili po naselju, Postavili koše, ki so jih člani tedensko praznili. V društvu so pripravili konkretni 

predlog za namestitev košev in klopi na Lavrici. Mešano vaško mestni kraj potrebuje klopce in na 

lokacija, kjer so predlagali (zemljevid v prilogi).  

Jože Sebanec se strinja, da je  pobuda dobra. Večji problem, ki ga vidi je, kdo bo praznil koše. Župan 

pojasnjuje, da denarja za ta namen ni. Župan pravi, da občina varčuje tudi tako da zmanjšuje število 

zaposlenih iz 25 na 23. Občina se želi vključiti v ponudbo javnih del, ki bi bila v korist občanov. Vendar 

bo to le 1-2 krat letno. 

K  točki razno 2;  

Jože Sebanec izpostavi problematiko čiščenja cestišč v urbanih naseljih za kmetijskimi in gradbeni 

stroji.  

Župan pojasni, da zakon določa, da je potrebno cesto. Predlaga, da si v takih preimerih zapišejo 

registrsko številko vozila in jo posredujejo redarski službi. 

K  točki razno 3;  

Občanka poda informacijo da so na barju pri Babni gorici na novo postavljeni gradbeni kontejnerji. 

Kontejnerji se nahajajo v Naturi 2000.  

 

Župan odgovori, naj sporočijo redarski službi. 

K  točki razno 4;  

Krajan Levstek Jože, pove, da bi želeli zaradi težkega javnega dela v preteklosti legalizirati nekaj črnih 

gradenj. Sami so gradili ceste, vodovode, transformatorje, vse sami in brezplačno in tako zagotavljali 

blaginjo za krajane. Zdaj pa predlaga, da se nekaj povrne tudi njim. Upravičenci so  prispevali denar, 



svoje gradnje imajo izrisane v katastru lastništvo v zemljiški knjigi  pa ni urejeno. Predlaga odbor ki se 

bo lotil tega problema v sestavi: Robida Angel, Štrubelj Jože, Škrlj Jože in Jože Levstek. Ko se bo odbor 

tudi uradno sestal se bo sešel z županom s predlogom, da minula dela upoštevajo pri odmeri 

komunalnega prispevka in legalizaciji gradenj. 

Župan pojasni , da je veljavna zakonodaja, da vlaganje ali plačevanje brez računov župan ne more 

narediti. Razen, če se svetniki odločajo drugače, po nekem ključu. Predlaga občanu, naj pripravijo 

gradivo o minulih vlaganjih, občinski svet se bo odločil. 

Krajan Narobe Lado pove, da ima občina Odlok, kjer je natančno določeno do katerega datuma si 

upravičen do omenjenih ugodnosti. To je leto 1997 in če do takrat nisi imel lokacijskega dovoljenja 

nisi bil upravičen do ugodnosti. To ve iz lastne izkušnje saj je zaradi dveh mesecev moral plačati 

celoten komunalni prispevek. 

K  točki razno  5;  

Krajanka gospa Kralj predlaga naj v Oglasniku dajo poziv lastnikom. Za otroke je izredno nevarno saj 

se ustraši, če se sreča s izpuščenim psom. Poziv lastnikom potepuških psov.  

Občan predlaga na v prostorskem načrtu uredijo prostor namenjen psom. Gospod Sebanec  pojasni, 

da je v Ljubljani le eno mesto, ki je ograjeno in namenjeno psom. Tudi tam morajo lastniki pobirati 

pasje kakce. Problem je, da občinskega zemljišča, na privatnem zemljišču se pa naj zaračuna.  

K  točki razno  6;  

Gospa Radmila Pavlovič Blatnik poda informacijo da bo potekala  Eko delavnica z naslovom Zemlja je 

zaklad. Po različnih mestih potekajo projekti, kjer so vrtovi v lasti skupnosti z namenom  druženja 

krajanov in samooskrbe. Na Lavrici je veliko »blokovcev«, in veliko kmetovalcev, ki zemlje ne 

obdelujejo. Mogoče bi kdo želel dal v najem zemljo za skupni vrt, kjer bi se tudi učili vrtnarjenja in 

družili. Če je kdo je pripravljen dati zemljo v najem, naj to sporoči v društvo prijateljev mladine 

Lavrica. Idej je še veliko, npr. posaditev 100 sončnic, prostori za druženje na prostoru namenjeno za 

šolo, kotičke za druženje klopce.  

Svetnik Iztok  Petrič se zahvali županu za dobro sodelovanje med občino,Telekom Slovenija in krajani 

je pripomogla da so položili optiko na Selah in Orlah.. 

K točki razno 7; 

Članica KS gospa Barbara Štrekelj sprašuje kaj je s prenosom lastništva skupnih površin na 

Kamnikarjevi ulici v naselju. Dogovor med Reality d.o.o. in občino je bil, da investitor pridobi 

uporabno dovoljenje, ko uredi dodatna parkirišča (v skladu z gradbenim dovoljenjem) in opravi 

prenos skupnih površin naselja (cesta, pločnik, igrišče) na občino. To pobudo je svet krajevne 

skupnosti Lavrica s sprejetim sklepom pred časom že posredoval na občino. 

Župan odgovori, da delajo na polno. Vse imajo zavarovano in ko bo vse možno prepisati, bodo to tudi 

storili. Zatrdi, da so ceste in parkirišča po pogodbi že v lasti občine niso pa še prepisane. 

 

 



K točki razno 8; 

Jože Sebanec povabi vse navzoče na prireditev dan Lavrice, ki bo v soboto 16.6.2012 na znanem 

prizorišču pred osnovno šolo na Lavrici. 

V petek 20.4 se bodo ob dnevu zemlje, pri šoli, zasadili 2 drevesa. Župan poda informacijo, da 

pripravlja projekt zasajevanje dreves, s katerimi bodo privabili in zaščitili kranjsko čebelo. S tam 

projektom bo občina kandidirala za evropska sredstva. 

Za konec župan še pove, da je bil v vsej njegovi 17 let dolgi politični karieri to najboljše organizirani 

zbor krajanov. 

Zbor krajanov se je zaključil ob: 

 

Zapisala: Barbara Štrekelj                                                           

 

Krajevna skupnost Lavrica 

            Predsednik 

  

 


