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Zapisnik 2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Lavrica 

 

 
Seja je potekala v ponedeljek, 3.12. 2014, v prostorih Doma krajanov na Lavrici. Začela se je 

ob 18.30 uri. 

 

Prisotni člani Sveta KS Lavrica: predsednik Bojan Božič, Petra Pugelj, Mitja Žabjek, 

Barbara Štrekelj, mag. Nataša Spreitzer, Jože Sebanec, mag. Iztok Petrič, Klemen Vider 

 

Odsotni:Grega Gregorič 

 

Ostali prisotni: Roman Brunšek 

 

Sejo je vodil predsednik Bojan Božič, ki je najprej pozdravil navzoče in predstavil način 

sklicevanja in vodenja sej, umestitve ali umik točk na predlagani dnevni red, način 

komuniciranja med sejo oz. kulturo dialoga. Podlaga za delo Sveta KS je Poslovnik Občine 

Škofljica Pove, da bo na naslednji seji potrebno ustanoviti dve delovni telesi, in sicer komisijo 

za gospodarstvo in komisijo za okolje in prostor.. Pove še, da se za vsako sejo piše zapisnik, 

razmišlja pa tudi o postavitvi Facebook strani. Barbara Štrekelj, tajnica Sveta KS Lavrica v 

mandatu 2010-2014, pove, kako so se sprejemali zapisniki. Predsednik ugotovi sklepčnost, 

predstavi dnevni red in nanj doda novo točko: Imenovanje tajnika Sveta KS Lavrica.  

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Imenovanje tajnika Sveta KS Lavrica  

2. Predlog proračuna Občine Škofljica za leti 2015 in 2016 

3. Krajevni praznik Dan Lavrice 2015 - organizacija 

4. Status POŠ Lavrica po izgradnji nove osnovne šole 

5. Kulturni dom Lavrica – vprašanje varnosti po izgradnji terase nad dvorano 

6. Ekološki otok pri GD Lavrica 

7. Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Točka 1: Imenovanje tajnika Sveta KS Lavrica 

 

Predsednik KS Bojan Božič vpraša navzoče, ali bi kdo prevzel funkcijo tajnika. Ker se nihče 

ni odzval, je za tajnika predlagal mag. Iztoka Petriča (ki je bil takrat še odsoten). 

SKLEP št: 1: Za tajnika Sveta KS Lavrica se imenuje mag. Iztoka Petriča. 



 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Točka 2: Predlog proračuna Občine Škofljica za leti 2015 in 2016 

 

Bojan Božič svetnikom predstavi proračun. Pove, da je bilo prvo branje proračuna na seji 

občinskega sveta opravljeno 20.11.2014. Občinski svetniki so potrdili, da je proračun 

primeren za nadaljnjo obravnavo. 15 dni pred sprejemom mora biti proračun dan v javno 

obravnavo. Vsak občan lahko predlaga spremembe po načelu uravnoteženosti. Za KS Lavrica 

so pomembni naslednji podatki: 

 

1/ za izgradnjo OŠ Lavrica so v obeh leti zagotovljena sredstva, v letu 2017 pa je v NRP  

predvidenih dovolj sredstev za začetek 2. faze gradnje. Božič pove še, da temeljenje dobro 

poteka, da je bil razpis sicer umaknjen, a le zato, da so zaostrili pogoje za izvajalce; 

 

2/ za občinski praznik je planiranih 12.500 eur, potrebno je preveriti, ali je tu zagotovljen 

tudi denar za Dan Lavrice. Za stražo in rediteljstvo je posebna postavka, na katerem je za 

občinske prireditve rezerviranih 900,00 eur; 

 

3/ načrtuje se vzpostavitev mladinskega centra, kar je pohvalno. Božič pove, da bo Svet KS 

Lavrica po ustanovitvi predlagal še ustanovitev mladinskega sveta; 

 

4/ za sofinanciranje malih čistilnih naprav v delih občine, kjer ne bo možna gradnja 

kanalizacijskega omrežja, je tako za leto 2015 kot 2016 rezerviranih le 50.000 eur. Zneski so 

prenizki, potrebno pa je opozoriti tudi na pobiranje komunalnega prispevka na Škofljici. Na 

kanalizacijsko omrežje je priključenih 95 % prebivalcev, prispevka pa še vedno niso plačali; 

 

5/ za obnovo turističnih poti je namenjenih le 500 eur, kar je občutno premalo. Potrebno je 

obnoviti markacije, nadomestiti odtujene table, odstraniti posledice žledoloma in poti 

vzpostaviti v prvotno stanje; 

 

6/ zaskrbljujoče je predvsem znižanje na naslednjih postavkah: 

- OŠ nadstandard, 

- vrtec  – spremstvo otroka s posebnimi potrebami, 

- darilo ob rojstvu otroka (predlaga se znižanje iz 150 na 100 eur), 

 

Medtem se prisotnim pridružita še mag. Iztok Petrič in občinski svetnik Roman Brunšek. 

Začne se razprava o predstavljenih delih proračuna. Brunšek pove, da je šolski sklad prazen in 

da se iz njega tako in tako ne sofinancira šole v naravi in športnih tekmovanj. Zato je znižanje 

na teh postavkah zaskrbljujoče. Božič pove, da je možno vložiti amandmaje po načelu 

uravnoteženosti, manjkajoči denar bi lahko prenesli iz naslednjih postavk: 

- materialni stroški občinske uprave, 

- promocija Občine Škofljica, 

- županova sredstva , 

- novoletna okrasitev, 

- OPN – še stari ni sprejet, pa se že planira denar za novega. 

Petrič vpraša, zakaj je zemljišče v Babni Gorici še vedno v načrtu pridobivanja zemljišč. 

Spreitzerjeva pove, da je to vprašanje postavila na seji občinskega sveta, župan pa je dejal, da 

je denar planiran na postavki nakupi zemljišč. Sicer ne za omenjeno zemljišče, saj tam 

gradnja športnega igrišča ni možna, v kolikor pa bi našli drugo primerno lokacijo, pa je denar 



zagotovljen. Pove še, da je bilo županu že predlaganih več lokacij  na Lavrici, pa do sedaj 

nobena ni ustrezala. 

 

Štrekljeva vpraša, kako je z novo knjižnico. Brunšek pove, da je ne bo, občina bo še naprej 

plačevala najemnino za prostore nad trgovino Tuš na Škofljici. 

 

Petra Pugelj vpraša, kaj bo s parkirišči, ki so ob novi šoli in zdaj pripadajo prebivalcem na 

Kamnikarjevi. Brunšek pojasni, da ta parkirišča ostajajo lastniška. Pugelj pojasni, da so 

parkirišča ob parku in šoli last etažnih lastnikov naselja Kamnikarjeva 5-31. Namenjena so 

lastnikom in obiskovalcem naselja. 

 

Predsednik Božič vpraša, kakšne predloge imajo svetniki glede proračuna. Barbara Štrekelj 

predlaga, naj Svet KS Lavrica na Občino poda predlog glede zmanjšanja sredstev za 

praznično okraševanje. Sredstva naj se prerazporedi na postavke OŠ-nadstandard. Potrebno je 

opozoriti tudi na premalo sredstev na postavki za sofinanciranje čistilnih naprav. 

 

Sklep: Svet KS Lavrica na Občino poda predlog glede zmanjšanja sredstev za praznično 

okraševanje. Sredstva naj se prerazporedi na postavke OŠ-nadstandard. Potrebno je 

opozoriti tudi na premalo sredstev na postavki za sofinanciranje čistilnih naprav. 

 

 

Točka 3: Krajevni praznik Dan Lavrice - organizacija 

 

Predsednik Božič pove, da je zaradi lažje organizacije krajevnega praznika potrebno čim prej 

določiti datum prireditve. Podan je predlog 13.6.2015, ki je soglasno sprejet, tudi ravnatelj 

Roman Brunšek potrdi, da za ta datum ni planiranih drugih šolskih aktivnosti. Božič pove, da 

je potrebno narediti finančno konstrukcijo. Svetnike seznani, da 2/3 sredstev pridobimo od 

donatorjev, ostalo pa je lani prispevala Občina Škofljica. Potrebno je narediti organizacijsko 

shemo aktivnosti, saj je organizacija praznika obsežna in jo le nekaj ljudi težko spelje. V delo 

organizacijskega odbora bo potrebno vključiti tudi komisijo za družbene dejavnosti, ki bo 

potrjena na naslednji seji. 

V dogajanje je potrebno vključiti lokalne podjetnike in jim ponuditi možnost prodaje hrane in 

pijače. Za zdaj je prireditev nepridobitna, potrebno je razmisliti o pridobitni dejavnosti. 

Iztok Petrič poda predlog, da bi lahko nabirali denar za gradnjo nove šole na Lavrici. Do sedaj 

je bil golaž za udeležence športnih aktivnosti brezplačen, lahko pa bi pobirali simboličen 1 eur 

in skupen znesek namenili za šolo. 

Roman Brunšek doda, da je bilo na letošnji prireditvi narejenih nekaj napak – pred pričetkom 

kulturnega programa naj ne postavljamo miz, naj se ne toči pijače, saj so obiskovalci potem 

preglasni in ni mogoče spremljati programa. Opozori tudi na ozvočenje, mikrofoni morajo biti 

širokokotni. 

Bojan Božič še doda, da bo organizacijski odbor izbran in potrjen na naslednji seji. 

 

 

Točka 4: Status POŠ Lavrica po izgradnji nove osnovne šole 

 

  

Predsednik KS pove, da smo o tej tematiki razpravljali že na sejah v prejšnjem mandatu. Bilo 

je danih več predlogov, krajevna skupnost pa zagovarja stališče, da je potrebno staro šolo 

ohraniti, jo nameniti za prireditve društev, lahko postane tudi medgeneracijski center. Tudi 



prostor zunaj je koristen in na Lavrici več kot potreben. Razmišljamo tudi o prireditvi 

silvestrovanja na prostem v prihodnjih letih.  

Roman Brunšek pove, da bo potrebno šolo potem, ko bo prazna, vzdrževati, jo ogrevati in 

skrbeti, da stavba ne bo propadala. Zato je potrebno tudi zagotoviti sredstva v proračunu 

Občine Škofljica. Pove še, da se je potrebno dokaj hitro uskladiti tudi o tem, kakšne načrte 

imajo KS in društva v zvezi s sodelovanjem z novo šolo, ko bo ta zgrajena (predvidoma konec 

2015). Potrebno je oddati predloge OŠ Škofljica, da bodo predlagane dejavnosti lahko 

vključili v letni delovni načrt za prihodnje leto. 

 

Sklep: Svet KS Lavrica podpira stališče, da je potrebno staro šolo ohraniti in jo 

nameniti kraju in delovanju društev. V začetku leta se skliče sestanek vseh društev, da 

podajo predloge, kako se lahko vključijo v življenje nove šole. Potrebno je izdelati 

program, da ga bodo v OŠ Škofljica lahko vključili v letni delovni načrt. 

 

 

Točka 5: Kulturni dom Lavrica – vprašanje varnosti po izgradnji terase nad dvorano 

 

Predsednik Sveta KS Lavrica Bojan Božič svetnikom predstavi situacijo, ki je nastala zaradi 

statusa vprašljivega lastništva. Sporno je namreč, da je Dom krajanov last Občine Škofljice, 

streha nad dvorano pa je privatna last. Novi lastnik je naredil teraso in jo ogradil. Postavlja se 

vprašanje, koliko je strop še varen, saj je stavba stara, statični izračuni niso bili narejeni. 

Potrebno se je zavedati, da je Dom krajanov skoraj vsak dan zaseden, odvija se ogromno 

prireditev, ki so dobro obiskane. 

 

Sklep: Svet KS Lavrica pozove Občino Škofljica, da izdela elaborat glede statične 

varnosti. V kolikor je objekt statično varen, se zaprosi za izdelavo zvočne izolacije. 

 

 

 

Točka 6:  Ekološki otok pri GD Lavrica 

 

Bojan Božič uvodoma pove, da so bili pred GD Lavrica na ekološkem otoku zažgani 

zabojniki. Ekološkega otoka zdaj tam ni več, krajani pa podajajo pobude za nov ekološki 

otok, saj ga potrebujejo. Na seji občinskega sveta je župan prosil Svet KS Lavrica, da pomaga 

pri pridobitvi novega prostora za postavitev ekološkega otoka in za pridobitev soglasja 

lastnika. Božič pozove svetnike, naj premislijo, ali poznajo koga, ki bi bil pripravljen odstopiti 

zemljišče za ekološki otok.  

Klemen Vider; kot namestnik predsednika PGD Lavrica pojasni, kako je do odstranitve 

zabojnikov sploh prišlo. 27.9.2014 ob 3.55 ponoči so bili gasilci obveščeni o požaru, katerega 

so pogasili, celoten kraj dogodka si je ogledal tudi župan Ivan Jordan. Po odstranitvi zažganih 

zabojnikov je Snaga pripeljala nove, Upravni odbor gasilskega društva Lavrica pa je dne 

29.9.2014 na Občino Škofljica podal prošnjo za odstranitev ekološkega otoka, kar se je tudi 

zgodilo. Zemljišče, kjer je stal ekološki otok, je last PGD Lavrica. 

Iztok Petrič vpraša, če lahko zabojnike prestavijo na travnik. 

 

 

Sklep: Svet KS Lavrica poišče nadomestno zemljišče, ugotovi, kdo je lastnik, in poskusi 

pridobiti soglasje. 

 

 



 

 

Točka 7:  Razno 

 

 

a) Bojan Božič pove, da je prejel pošto občana, ki navaja težave zaradi neočiščenega 

grabna ob njegovi hiši. Graben je povsem zaraščen, zato voda zaliva travnik.  

 

Sklep: Predsednik Sveta KS Lavrica Bojan Božič preveri lastništvo omenjenega grabna. 

Pošto pošlje v vednost na Občino Škofljica. 

 

 

b) Barbara Štrekelj pove, da so na svetu staršev v vrtcu govorili o težavah zaradi 

zasedenih parkirišč ob vrtcu. Poleg tega so tam skoncentrirana tudi mesta za invalide, 

ki ostajajo prazna. Petra Nataša Spreitzer pove, da so o tej tematiki razpravljali tudi na 

Svetu zavoda vrtca v mesecu oktobru. Sprejet je bil sklep, da se na Občino Škofljica 

pošlje pobudo, naj preveri, kdo je lastnik parkirišč, hkrati pa tudi, koliko mest za 

invalide mora biti glede na število parkirišč in ali jih je možno razporediti drugače. 

 

Sklep: Na Občino Škofljica se pošlje dopis s pobudo, naj se na mestu parkirišč postavi 

znak, da so le-ta rezervirana za starše in zaposlene v VVZ. 

 

 

 

Seja je bila končana ob 20.10 uri. 

 

 

Zapisala: mag. Nataša Spreitzer    

 

 

                                                                                          Bojan Božič            

           

                                                                             predsednik Sveta KS Lavrica 

 

 

 

 

 

 


