
Z občnega zbora krajanov KS Lavrica 

Občni zbor krajanov KS Lavrica je potekal 18. aprila 2012. Sklical ga je predsednik Sveta KS Jožef 

Sebanec. Zbora se je udeležil župan Ivan Jordan, nekaj svetnic in svetnikov, članov Sveta KS Lavrica in 

številni krajani. Občni zbor je bil zasnovan tako, da so posamezniki pripravili uvodno razmišljanje o 

predvideni točki dnevnega reda in županu zastavili izhodiščna vprašanja. Nato so se razpravi z 

vprašanji in predlogi pridružili tudi posamezni krajani. V nadaljevanju na kratko povzemamo razpravo 

pri posameznih točkah dnevnega reda. 

1. Potek gradnje novega vrtca na Lavrici 

Uvodno misel je izrekel mag. Iztok Petrič in v njej izpostavil zlasti vprašanje, ali bo z izgradnjo tega 

vrtca problematika predšolskega varstva v občini rešena. Župan je pojasnil, da je vrtec eden boljših v 

Sloveniji, da je občina uspela pridobiti 246.000 EUR subvencij. Največ težav so imeli z opremo 

kuhinje, saj je bilo javno naročilo zanjo kar trikrat razveljavljeno. Dela so sicer pri kraju. Obljubil je, da 

z odprtjem ne bo zavlačeval, kljub nasvetu svetnika dr. Jožeta Jurkoviča, da bi bilo zaradi 

racionalizacije sredstev bolj primerno, da se vrtec odpre konec avgusta. V vrtcu bo zaposlenih 

približno 27 ljudi. Z novim vrtcem pa problematike predšolskega varstva žal ne bomo rešili, saj bo 

zavrnjenih okoli 126 otrok, čeprav smo mislili, da jih bo zunaj vrtca ostalo le nekaj. V zadnjem letu se 

je prirast močno povečal. Krajan iz Naselja ob potoku je izpostavil problematiko požarnih vrat, ki 

vodijo na njihova parkirišča, in drenaže, ki naj pri novem vrtcu ne bi bila urejena. Župan mu je 

pojasnil, da požarni izhod mora biti in da vodi na pločnik, z drenažo pa je gotovo vse v redu. Problem 

je s podtalnico. 

 

2. Načrti za gradnjo nove osnovne šole na Lavrici 

Tudi pri tej točki je uvod napravil mag. Petrič. Povzel je dosedanje delo: odločitev za nov projekt, 

oblikovanje strokovne skupine, ki pripravlja izhodišča za idejno zasnovo, ki naj bi temeljila na faznosti 

gradnje in energetski varčnosti, vse zaradi kandidiranja na razpise eko skladov. Izpostavil je 

ugotovitev nadzornega odbora, da ima občina za investicije na voljo približno 4 milijone evrov. Župan 

je povedal, da komisija dela in da naj bi v 1. fazi zgradili devet učilnic, skupaj s potrebnimi prostori za 

učitelje in športno dvorano, v drugi fazi pa preostalo. Izbrano idejno zasnovo bo potrdil občinski svet. 

Če bo šlo vse po sreči, bi morda lahko do konca leta pridobili gradbeno dovoljenje. Matjaž Hočevar je 

predlagal, da bi najprej zgradili igrišča, da bi otroci dobili urejen prostor za igro, kar je župan 

načeloma podprl, vendar bi morali za ureditev igrišča dati pobudo krajani oziroma svetniki. Marijo 

Vaupotič je zanimalo, kaj je z zbiranjem sredstev za gradnjo nove šole. Župan ji je odgovoril, da za 

sklad pripravljajo vse potrebno, vendar da obstajajo pravno-formalne težave za realizacijo te pobude. 

3. Prometna preureditev Dolenjske ceste - tripasovnica 

Vsebino točke je predstavil Bojan Božič. Najprej je izpostavil vprašanje obvoznice in da je za občino 

veljaven sklep občinskega sveta, ki je potrdil različico 2 A, ki se najbolj oddalji od samega naselja. Kot 

začasna rešitev pa naj bi se pripravljala preureditev Dolenjske ceste v tripasovnico, kjer bi se pasovi 

izmenjavali glede na obremenitev. Ob tem se zastavlja mnogo vprašanj, zlasti z vidika varnosti 

udeležencev v prometu. Opozoril je na vprašanje kolesarske povezave in na ureditev križišč z Jagrovo 

in Kamnikarjevo ulico. Župan je pojasnil, da bodo k umiritvi prometa na Dolenjski cesti pristopili na 



sledeč način: z ureditvijo polnega avtocestnega priključka pri Šmarju - Sap; s podaljšanjem železniške 

proge najprej do Ribnice in nato do Kočevja; z ureditvijo P&R pri Pijavi Gorici, do koder naj bi 

podaljšali 3B linijo mestnega avtobusa. Ivan Blatnik je poudaril, da je tripasovnica edina rešitev, saj bi 

tako v celoti ohranili Barje, nasprotoval pa mu je Tone Dremelj, ki živi ob Dolenjski cesti, saj bo 

tripasovnica bistveno poslabšala kakovost življenja in varnost krajanov, ki živijo neposredno ob 

Dolenjski cesti. Vlado List je izpostavil ureditev križišča z Jagrovo ulico, ki je zelo obremenjena. Tudi 

Marko Vahor je menil, da ne potrebujemo tripasovnice, še posebej če bi prebivalce Ribnice in Kočevja 

navadili na javni prevoz. Splošno mnenje prisotnih krajanov je bilo, da tripasovnica ni primerna 

rešitev. Nato se je razvila še debata o tem, zakaj na Kamnikarjevi ulici ni bilo zgrajeno krožišče, za kar 

je že bil izdelan projekt. Župan ni vedel, zakaj se je krožišče spremenilo v križišče, sicer pa naj bi na 

državni ravni razmišljali o urejanju križišč/krožišč tako na Jagrovi kot na Kamnikarjevi. Na križišču z 

Jagrovo naj bi I-Projekt, ki je gradil Naselje ob potoku, uredil levi zavijalni pas, kar se ni zgodilo, kmalu 

pa naj bi potekla tudi bančna garancija v višini 180.000 EUR, zato naj bi se bilo, po županovih 

besedah, potrebno čim prej dogovoriti z I-Projektom, kaj storiti. 

4. Nakup zemljišča za izgradnjo športnega igrišča v Babni Gorici 

Uvod je podal predsednik Sveta KS Lavrica Jožef Sebanec. Z lastnico zemljišča go. Prpar je bilo 

dogovorjeno za odkup, nato pa je bilo ugotovljeno, da zemljišče sodi v 1. varstveno območje Nature 

2000, zato naj izgradnja igrišča ne bi bila mogoča. Oglasila je ga. Prpar in povedala, da je govorila s 

predstavnico Zavoda za varstvo okolja, ki naj bi bila pripravljena še enkrat pretehtati možnosti o 

gradnji igrišča. Župan je povedal, da to sliši prvič. Če bi bila gradnja dovoljena, bodo takoj podpisali 

pogodbo o nakupu. Radmila Pavlovič Blatnik je menila, da je predvideno zemljišče preveč oddaljeno 

od strnjenega naselja, da bi bilo bolje iskati prostor v centru Lavrice. Jože Sebanec je povabil vse 

krajane, da poiščejo ustrezno zemljišče za izgradnjo igrišča kjerkoli na Lavrici. Oglasil se je tudi Alojz 

Ihan iz Babne Gorice, ki je opozoril na nevzdržen promet v času jutranje konice, ko tranzitni vozniki 

iščejo bližnjice, da bi se izognili koloni. Župan je obljubil, da bodo poostrili nadzor na cesti. 

5. Ureditev varnih železniških prehodov na območju Lavrice 

Jožef Sebanec je predstavil trenutno situacijo, s slikovno predstavitvijo pa ga je dopolnil Bojan Božič. 

Država je namreč zahtevala, da se zapre vse obstoječe železniške prehode in se uredi centralni 

prehod, in sicer pri križišču s Kamnikarjevo ulico. Odločba bi morala biti realizirana 1. januarja letos. 

Problem je v tem, da je na zelo kratki razdalji preveč prehodov, nekateri pa ne zagotavljajo 

preglednosti, kar je že pripeljalo do prometnih nesreč. Župan je povedal, da imajo pripravljavci 

občinskega prostorskega načrta nalogo, da združijo železniške prehode, obstaja pa resna težava, kako 

izpolniti odločbo, saj ni ustrezne povezave s cestami, ki so vezane na prehod pri Babni Gorici. Tudi za 

izgradnjo prehoda pri Kamnikarjevi bo potrebno odkupiti še nekaj nepremičnin, za kar pa občina 

trenutno nima denarja. Jože Garbajs je predlagal, da se na prehodu za Babno Gorico uredi svetlobna 

signalizacija in župan je obljubil, da bodo pobudo skušali realizirati. 

6. Preskrba krajanov z uslužnostnimi dejavnostmi – gradnja poslovno-stanovanjskega objekta ob 

Dolenjski cesti 

Investitor  Blatnik je pojasnil, da v novem objektu načrtujejo pošto, banko, morda tudi lekarno, 

predvsem pa trgovino z mešanim blagom in delikateso. Odprtje je predvideno novembra letos, če ne 

bo zapletov z dokumentacijo. Z dobro ponudbo želijo razveseliti krajane, ki so gospodu Blatniku 



navdušeno zaploskali. Župan je še dodal, da se je pojavila ideja, da bi bila na Lavrici centralna pošta, 

na Škofljici pa enota. 

7. Problematika pasjih iztrebkov 

Vedno več prebivalcev Lavrice ima pse, ki jih vodijo na sprehode, a za njimi ne pospravijo iztrebkov. 

To vzbuja mnogo nezadovoljstva med krajani, zlasti med tistimi, ki imajo zemljišča ob javnih poteh in 

so polna pasjih iztrebkov. Želijo ustrezne sankcije. Župan je povedal, da ustrezen odlok pripravlja 

medobčinska inšpektorica, ki bo enoten za Grosuplje, Ig in Škofljico. Svetnica mag. Nataša Spreitzer je 

že podala pobudo za postavitev ustreznih opozorilnih tabel, ki naj bi bile v delu. Marija Vaupotič je 

poudarila, da je potrebno v odloku tudi zahtevati privezovanje psov, Potokarjeva pa je dodala, da so 

problematični tudi potepuški psi, oziroma psi, ki sicer imajo lastnika, a se prosto sprehajajo naokoli. 

8. Razno 

Predsednica DPM Lavrica Radmila Pavlovič Blatnik je povedala, da so v društvu pripravili pobudo, da 

bi se v kraju postavilo na primernih lokacijah več klopi, kjer bi se krajani lahko družili, hkrati pa tudi 

košev za smeti. Jožef Sebanec je označil pobudo za dobro, vendar se je vprašal, kdo bo koše praznil. 

Pavlovič Blatnikova je opozorila še na eko delavnico, ki jo pripravljajo, saj razmišljajo o najemu 

zemljišča, kjer bi si uredili neke vrste skupni vrt. 

Jože Levstek je predlagal, da bi pri legalizaciji črnih gradenj lahko upoštevali družbeno-koristno delo, 

ki so ga v preteklosti opravili v blagor celotnega kraja nekateri posamezniki. Njihov prostovoljni trud 

bi se lahko upošteval pri obračunu komunalnega prispevka. Lado Narobe je opozoril, da ima občina 

sprejet odlok, v katerem je točno določeno, do katerega datuma si upravičen do omenjenih 

ugodnosti. Župan je opozoril, da zaradi zakonodaje ne more delati brez računov, lahko pa ustrezen 

sklep sprejme občinski svet. Gospodu Levstku je predlagal, naj pripravijo gradivo o minulih vlaganjih, 

do katerega se bo opredelil občinski svet. 

Barbara Štrekelj je vprašala, kako je s prenosom lastništva skupnih površin (ceste, igrišče, parkirišče) v 

blokovskem naselju na Kamnikarjevi ulici iz investitorja na občino. Župan je odgovoril, da so ceste in 

parkirišča po pogodbi že v lasti občine, niso pa še prepisane. 

Mag. Iztok Petrič se je županu zahvalil za uspešno sodelovanje med občino, Telekomom Slovenije in 

krajani pri izgradnji optičnega omrežja na Selah in Orlah. 

Občni zbor se je zaključil ob 21.30 z županovo ugotovitvijo, da je bil to v njegovi 17-letni politični 

karieri najbolje organiziran zbor krajanov. 

Jožef Sebanec 

predsednik Sveta KS Lavrica 

 

 


