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Gabrovka, 21. 6. 2019 

ZADEVA: Odpravek sklepov  s 6. redne seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila 21. 6. 2019 ob 19.00 uri v 

prostorih KS Gabrovka 

 

Pošiljam Vam odpravek sklepov. Na seji je bilo v 3. točki dnevnega reda  od 7 članov prisotnih 5: 

Mesojedec Alenka, Gracar Martin, Resnik Uroš, Ribič Janez  ter Blažič Mateja. 

Ga. Lovše Vanja je po 1. točki dnevnega reda iz opravičljivih obveznosti sejo zapustila. Simon Poterbin 

se seje ni udeležil. 

Na sejo so bili k 3. točki pisno vabljeni tudi Igor Hostnik, Erna Šekli ter Robert Železnik s pripisom na 

vabilu, da se te točke lahko udeležijo tudi drugi krajani, ki imajo interes sodelovati v razpravi in jih 

pisno vabljeni o tem tudi obvestijo. 

Seje v 3. točki dnevnega reda so se udeležili Igor Hostnik, Robert Železnik, Miran Grm ter Franc 

Abulnar. Erna Šekli je udeležbo s pisnim  odgovorom na  vabilo zavrnila. 

 

Dnevni red 6. redne seje KS Gabrovka: 

1. Pričetek gradnje optike, osnovne informacije predstavnika Telekoma 
2. Pregled zapisnika 5. seje ter izrednega zbora krajanov 
3. Razprava o odprtih vprašanjih glede dejavnosti v nekdanjem objektu Presada 
4. Tekoče informacije: mizarstvo, ceste, mansarda 
5. Pobude in vprašanja članov 
6. Razno 

 

 

 



Ad3)  Razprava o odprtih vprašanjih glede dejavnosti v nekdanjem objektu Presada 

Po razpravi ter na podlagi zbora krajanov z dne 7. 6. 2019 in na pobudo Civilne iniciative Gabrovke v 

nastajanju Svet KS Gabrovka  predlaga in sprejme: 

SKLEP:  Svet KS je proti zažiganju kakršnihkoli  odpadkov v Gabrovki.  

Svet KS izraža zahtevo, da Občinski svet Občine Litija ne sprejema nikakršnih odločb in 

sklepov, ki bi omogočali sežiganje kakršnihkoli odpadkov razen lesne biomase na območju  

Gabrovke (sekanci iglavcev). 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP:  Svet KS na Občino Litija naslovi zahtevo, da Občina Litija od investitorja pridobi  

obrazložitev, in sicer na kakšen način investitor namerava zagotoviti ustrezno 

infrastrukturo za transport surovin oz. blaga na dnevni ravni. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP:  Vse obveze in zagotovila do krajanov in občinskih institucij, ki so bile ali bodo podane s 

strani Labeks skupine d.o.o., se v primeru prenosa lastništva prenesejo na novega lastnika. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP:  Svet KS zahteva, kot je bilo na zboru krajanov tudi dogovorjeno, da se vrši nadzor  in 

monitoring glede vplivov na okolje pred zagonom ter med samim procesom proizvodnje s 

strani neodvisne strokovne organizacije, ki jo izbere Civilna iniciativa Gabrovke.  

Rezultati meritev morajo biti javno objavljeni. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

   

    

 

 


