
Zapisnik ZBORA KRAJANOV, ki je bil v petek, 7.6.2019 ob 18.30 uri v dvorani OŠ Gabrovka 

PRISOTNI: po listi prisotnosti 

 

Predsednica je predlagala sledeči dnevni red: 

1. Predstavitev dejavnosti v objektu nekdanjega Presada 

2. Pobude in predlogi krajanov 

3. Razno. 

Izglasovan je bil sledeči  

SKLEP: Sestanek zbora krajanov bo potekal po predvidenem dnevnem redu. Sklep je bil 

soglasno sprejet. 

Ad1.) Predstavitev dejavnosti v objektu nekdanjega Presada 

Predsednica KS Gabrovka Alenka Mesojedec je navzoče pozdravila in seznanila z odprtim 

prejetim pismom, naslovljenega na KS Gabrovka s strani bližnjih prebivalcev objekta 

nekdanjega Presada v  Gabrovki, ki ne vsebuje poimenskega seznama z lastnoročnimi   

podpisi  pošiljateljev. V pismu je poziv, da se vzpostavi komunikacija z lastnikom, oz. 

investitorjem objekta, županom Občine Litija, organizira se zbor krajanov na to temo, kjer se 

pojasni in obrazloži trenutna situacija glede dejavnosti v objektu bivše proizvodnje Presad-a. 

Ker se bo v tem objektu predvidoma izvajala proizvodnja peletov in proizvajala elektrika, 

krajane skrbi, kakšne so lahko posledice oz. vpliv proizvodnje na samo okolje. Dejavniki, ki 

lahko negativno vplivajo na samo okolje  pri takšni proizvodnji, pa so lahko: 

- zrak, hrup,   

- obremenitev prometne infrastrukture ter posledično prometne varnosti, 

- spremembe na področju urejanja prostora, prostorskih aktov. 

Predsednica je odprto pismo v celoti prebrala.  

Predsednica je predala besedo županu Franciju Rokavcu. Župan je vse navzoče pozdravil in 

povedal, da je Presad že 25 let zaprt in da je v tem času steklo že mnogo razprav in poskusov 

v primeru stečajnega postopka. Pred tremi leti pa je na Občino Litija z idejno pobudo o 

odkupu podjetja v kontakt z županom stopil nekdanji lastnik  Skupine Labeks-a s svojim 

delom programa o lesnih sekancih za dobavo toplote. Prejšnji lastnik Skupine Labeks , občina 

Litija in OŠ Gabrovka so sklenili služnostno pogodbo za dobo 2 let. Prejšnje podjetje ni v 

celoti izpolnilo sprejemljive gospodarske pobude, zato ta poslovna ideja ni zaživela. Kaj se bo 

v prihodnje dogajalo oz. izvajalo s strani podjetja, ki ga ima v lasti G. Miha Kozamernik, pa 

želijo pojasnila vsi navzoči krajani. 

Med razpravo, je ga. Erna Šekli podala vprašanja: 

- Ali je bil kdo pred tremi leti obveščen o tem projektu, zakaj ni bil današnji zbor 

krajanov sklican že takrat, kdo je za ta projekt vedel že takrat in zakaj za ta objekt ni 

potrebnega gradbenega dovoljenja ?  



Odgovor G. Mihe Kozamernika: Pred letom in pol je kupil podjetje in skupaj z arhitekti so 

ugotavljali, kakšna proizvodnja bi lahko tu stekla in kakšne so možnosti tudi s strani 

prostorskega načrta. V novembru 2018 so začeli s pridobitvijo dokumentacije  OPPN- ja. 

Ker so ostali dokumenti še v postopku pridobitve, proizvodnja še ne bo stekla.  

Nato je predsednica podala besedo g. Kranjcu, ki je predstavil osnovno dejavnost v 

podjetju. V podjetju naj bi zaživela dva sestavna projektna dela: 

- Kogeneracija električne energije 

- Peletarna 

Prisotne člane je zanimalo, kako škodljivi so lahko izpusti v neposredni bližini med 

delovanjem obrata.  

Odgovor: Pri kogeneraciji  energije gre za kotel, ki proizvaja električno energijo. Ta sistem 

je zaprt in ni izpustov v okolje. Ostala odpadna energija se pretvori v toplotno energijo. 

Podjetje je na ARSO poslalo tudi vprašanje za okoljevarstveno dovoljenje in podali so 

obrazložitev, da tega dovoljenja ne potrebujejo, ker so predpisi o varstvu zraka za ta 

sistem nižji od mejnih vrednosti. 

Meritve mejnih vrednosti izpustov v zrak se bodo izvedle 3 mesece pred začetkom 

obratovanja, nato pa vsake 3 leta. Meritve bodo izvajali na ARSO. 

Pri proizvodnji pelet se planira 18.000 kosov, 28.000 t pelet, 

12 delovnih mest, 

7 – 9 tovornjakov dnevno. Ponoči, v soboto popoldan in v nedeljo odvoza ne bo. 

V razpravi je bilo podano vprašanje Petra Kraševca: Zanima ga, kam se pelje pepel ? 

Odgovor s strani: Pepel se bo odvažal na deponijo in odvoz tudi dokumentiral. 

V razpravi je bila podana zahteva s strani Robija Železnika, da se ustanovi neodvisna 

skupina krajanov Gabrovke, ki bo pri meritvah zraka pred zagonom obrata in med samim 

delovanjem obrata določila neodvisnega izvajalca monitoringa za merjenje zunanjih 

vrednosti onesnaženosti zraka in hrupa. Igor Hostnik je dodal, da se pred spremembo 

lastništva tega objekta, oz. za vzpostavitev zaupanja ustanovi neodvisna skupina, ki bo 

obveščena o spremembah o samem upravljanju oz. lastništvu. 

Miha Kozamernik je krajane seznanil, da bo organiziran  dan odprtih vrat, kjer si bodo 

tega dne lahko vsi krajani oz. zainteresirani ogledali primer dobre prakse. 

Eno izmed vprašanj je bilo, kako težki tovornjaki bodo vozili do lokacije objekta. Odgovor: 

40 t.  

Miha Kozamernik je na vprašanje glede obremenitve državne ceste in njene 

modernizacije odgovoril, da natančneje odgovor pozna župan Franci Rokave in  

Ministrstvo za infrastrukturo, saj se pri objektu predvideva obvoznica. 

Magda Grm je zastavila vprašanje, kje bo potekal promet tovornih vozil: Ali skozi 

obstoječo vratarnico na začetku objekta Blagomix, ali po cesti pod objektom? 



Miha Kozamernik je odgovoril, da se v OPPN – ju preko načrta obvoznice rešuje ta 

problem. 

Predlog, ki sta ga zahtevala Erna Šekli in Robi Železnik, da se ustanovi neodvisna skupina 

krajanov Gabrovke, ki bo določila neodvisnega izvajalca za opravljanje izvajanja monitoringa  

zraka in hrupa ni bil potrjen s strani večine prisotnih na zboru krajanov, saj je večina 

prisotnih krajanov  pred zaključkom zbora srečanje zapustilo. 

Zaradi nastale situacije sta predlagatelja dostopila do predsedujoče, župana ter investitorjev, 

kjer se je v razgovoru dogovorilo, da predlagatelji poiščejo oz. predlagajo zunanjega izvajalca 

monitoringa, investitor pa je soglašal, da bo ta merjenja plačal.  

Sestanek zbora krajanov je bil zaključen ob 20.46 uri. 

 

 

Zapisala: Vanja Lovše                                                Predsednica KS Gabrovka: Alenka Mesojedec   

 

 

Opomba: Zapisnik na dan 11. 6. 2019 še ni bil obravnavan in sprejet. 

 


