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ZADEVA:  Izgradnja pločnika in namestitev javne razsvetljave ob R2 417 odsek 4326  v naselju 
Gabrovka ter ob  JP 709101 ter projekt RADAR 
 
V l. 2021  bo investitor Labeks skupina d.o.o. pristopil k rekonstrukciji R2 417 odsek 4236  na 
križišču z JP 709101 (v naravi pred nekdanjim Presadom) ter k rekonstrukciji JP 709101. 
 
Iz  priloge OPPN-ja  za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka je razvidna 
načrtovana rekonstrukcija oz. nova prometna ureditev. 
 
V KS menimo, da je predvidena prometna ureditev dobra glede na dane  možnosti izvedbe v 
naravi. Imamo pa nekaj smernic, predlogov, za katere se s strani KS Gabrovka pričakuje, da 
bodo upoštevani in realizirani. 
 
 

1. REKONSTRUKCIJA JP 709101 

 
 

Iz povzetka smernic Občine Litija, št. 371-1/2020-52 Z dne 6.5.2020, zapisanih v Okoljskem 
poročilu je razvidno: 

- od R2 417 do križišča JP 709101 Z JP 709082 se uredi dvosmeren promet, 



- uredi se odvodnjavanje cestišča, gradnja kamnitih zložb/opornega zidu ob potoku, 
- asfaltiranje na delu dvosmernega prometa, 
- predvidena gradnja novega mostu, 
- dovoli se gradnja dveh novih priključkov v EUP GA-05 IG Gabrovka, 
- zapisani so pogoji za odvodnjavanje ter sajenje vegetacije ob JP. 

 
V KS ugotavljamo, da ni ničesar dorečenega glede: 

-  pohodnih površin za pešce, 
- javne razsvetljave ob JP 709101 v  delu,  kjer  bo potekal dvosmerni promet. 

 
Za omenjene objekte in naprave (dvignjene pohodne površine za pešce ter min 3 luči javne 
razsvetljave) v KS Gabrovka menimo, da zaradi prometne varnosti MORAJO BITI umeščene v 
ta prostor. 
 
 
 

2. REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA R2 417 odsek 4236  na križišču z JP 709101 
 

 
 
Na DRSI smo v l. 2020 poslali vprašanje- dopis, na kakšen način lahko pristopimo k ureditvi 
pohodnih površin ob R2 417, ki poteka v samem naselju Gabrovka. 
 
Pridobili smo pisni odgovor z dnem 7.2.2020, v katerem nas seznanjajo sledeče: 
 
»Kar se tiče izgradnje pločnika v naseljih, je to domena občine. Izdela se PZI projekt, pridobi 
pogoje in soglasje od upravljavca državne ceste DRSI in se zadeva lahko izvede. Vedno 
podpiramo ukrepe na državnih cestah, kateri izboljšujejo prometno varnost voznikov ter 
pešcev.« 
 
Pod odgovorom so  podpisani: Domen Černivec DRI, Ljiljana Herga, vodja sektorja za 
vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost ter Monika Pintar Mesarič,  v.d. direktorice. 
 
 



 
 
Glede na to, da se bo predvidoma v l. 2021 rekonstruiralo križišče, KS Gabrovka predlaga,  

- da se obenem uredijo tudi pohodne površine - pločnik 
✓  od KZ Trebnje do predvidenega prehoda (cca 35 m) ter  
✓ od  uvoza za H 58  Gabrovka  do križišča R2 417 z JP 709091 (cca 55m). 

- namestijo svetilke javne razsvetljave. 
 
 
Predlog za projektiranje ter realizacijo: 

 
 
 
Utemeljitve 

V KS Gabrovki poteka cca 17 km republiških cest, skozi 4 naselja (Moravče, Klanec, Gabrovka, Tihaboj), 

a nikjer ni  pločnikov niti drugih pohodnih površin za pešce. Prav tako ni javne razsvetljave, da 

avtobusna postajališča niti ne omenjamo. Vsa ta manjkajoča infrastruktura in še kaj so že dolgoletni 

problemi, prometne obremenitve so vsako leto  večje, s tem pa se še povečuje problem prometne 

varnosti, predvsem pešcev ter tudi vidljivost v večernem in nočnem času.  

Že vrsto let se išče, kako v prostor naselja Gabrovka umestiti varno šolsko pot, s temi predlogi KS 

Gabrovka ter s projektom RADAR, ki je tudi pobuda KS,  pa se kaže odlična možnost, da se že dolgo 

izpostavljena problematika prične realizirati v pozitivno smer. 

V primeru, da se izpostavljene investicije (pločniki, javna razsvetljava) ne bodo realizirale, je po mnenju 

KS Gabrovka še toliko bolj  skrb zbujajoče, da se bo ravno na teh odsekih bistveno povečala prometna 

obremenitev s tovornim prometom, s čimer se bo prometna ogroženost šibkejših udeležencev v 

prometu samo še povečala in poslabšala, zato s tem dopisom resno opozarjamo na prometno 

problematiko na že predhodno omenjenih odsekih in s tem tudi na odgovornost, da vsi po svojih močeh 

ter v okviru svojih pristojnosti in nalog  pripomoremo, da ne bi prišlo do kakšnih posledic, ker nismo 

ukrepali in realizirali, ko je bil čas. 

Menimo, da je investicija  tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, kot je predstavljen s 

strani KS. 



Namen predloga  je izboljšati prometno varnost in pogoje za pešce z izgradnjo hodnikov za pešce, 

cestne razsvetljave ob državni  in občinski cesti. Najočitnejši pozitivni učinki bodo izboljšanje varnosti 

(prometna varnost, varnost otrok, starejših) ter pozitiven vpliv na izgled kraja in izboljšanje pogojev 

za pešce in kolesarje, kar vse skupaj daje občutek urejenosti ter pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj 

območja. 

Občina Litija je na svetniško vprašanje febr. 2021 glede  gradnje pločnikov v naselju Gabrovka 

odgovorila sledeče: 

Za gradnjo pločnika v naselju Gabrovka (v bližini industrijske cone) bi bilo potrebno v proračunu 

Občine Litija za naslednja leta zagotoviti sredstva za izdelavo PZI, potrebno bi bilo pridobiti soglasje 

DRSI in šele nato se lahko prične z gradnjo. 

 

Mnenje KS: 

V začetni fazi je nujno takoj pristopiti k pridobivanju dokumentacije, soglasij, saj za to niso potrebna 

neka visoka sredstva, je pa potrebna volja in organizacija. V KS Gabrovka nam je dovolj izgovorov, 

odgovorov in pa tudi zapisov, da se pristojne službe zavedajo pereče problematike,  tako s strani 

Občine Litija kakor s strani DRSI,  a da ni sredstev v proračunu  in se bo problem reševal v naslednjih 

letih.  Na tak način se rešujejo zadeve že najmanj 15 let. 

Pričakujemo in zahtevamo, da Občina Litija  TAKOJ pristopi k realizaciji ureditve varnih pohodnih 

površin za pešce ter k drugim tehničnim rešitvam, ki bodo zadostile pogojem za prometno varnost. 

 

3. PROJEKT RADAR 

   
Predstavnica Občine Litija  je bila na sestanku v KS, ko je g. Kostanjšek predstavil projekt. 

Narisale se bodo talne označbe ter še nekaj ovir. Ona je tudi v kontaktu s članico KS, ki vodi s 

strani KS ta projekt ter s projektantom. Glede sredstev in koordinacije za projekt RADAR je  

dogovorjeno. Sredstva se bodo zagotovila preko rednega vzdrževanja – obnova talnih označb. 

Tudi za ta projekt se pričakuje, da se bo realiziral v l. 2021. 

Zaključek 

Na seji Sveta KS Gabrovka z dne 16. 3. 2021 je bil sprejet 

SKLEP: Dopis Izgradnja pločnika in namestitev javne razsvetljave ob R2 417 odsek  v naselju Gabrovka 
ter ob  JP 709101 ter projekt RADAR, z dne 16. 3. 2021, se pošlje na Občino Litijo ter se pozove, da se 
nemudoma pristopi k realizaciji podanih pobud in predlogov. 



 

SKLEP: Sredstva za  pridobivanje dokumentacije in izgradnjo pločnika in namestitev javne 
razsvetljave ob R2 417 odsek 4326  v naselju Gabrovka ter ob  JP 709101  se morajo zagotoviti v 
proračunu za l. 2021. 
 
 
Zapis pripravila:    
A. Mesojedec     
                                           
 


