
 

Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 

 

 

Zapisnik  10.  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v soboto, 28. 12. 

2019, ob 10.00 uri v prostorih KS Gabrovka. 

 

PRISOTNI: Alenka Mesojedec, Mateja Blažič, Martin Gracar, , Uroš Resnik,  

ODSOTNI: Vanja Lovše,  Janez Ribič, Simon Poterbin 

 

Predsednica  Alenka Mesojedec pozdravi vse navzoče in predlaga  

DNEVNI RED: 

1. Izhodišča KS Gabrovka  za pripravo OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA  
NAČRTA (OPPN) ZA GOSPODARSKO CONO EUP GA-05 GABROVKA 

2. Tekoče zadeve    
3. Razno 

 

SKLEP 29:   10. seja SKS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je  soglasno sprejet. 

 
 
 
Ad 1) Izhodišča KS Gabrovka  za pripravo OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA  

NAČRTA (OPPN) ZA GOSPODARSKO CONO EUP GA-05 GABROVKA 
 
KS Gabrovka je s strani Občine Litija prejela poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev gospodarske cone v naselju 

Gabrovka  (območje bivšega Presada, EUP GA-05 IG). V njem KS seznanjajo, da je potrebno 

predlog izhodišč za pripravo OPPN, ki ga je  je pripravila družba URBI, d.o.o., javno objaviti v 

času od 12.12.2019 do vključno 30.12.2019, in sicer v prostorih KS Gabrovka, Gabrovka 23, 



1274 Gabrovka  in na spletni strani KS Gabrovka www.gabrovka.si, kar je bilo tudi realizirano. 

Rok za oddajo pripomb in predlogov je do vključno 30. 12. 2019. 

Predsednica v nadaljevanju   predstavi  osnutek izhodišč Sveta  KS Gabrovka, ki so ga vsi člani 
prejeli na e-pošto ter tudi pripombe na pripombe izhodišč, ki jih je podala Civilna iniciativa za 
Gabrovko in tudi izhodišča, ki jih je pripravil predlagatelj OPPN-ja. 
 
Po razpravi in oblikovanju besedila je bil podan  
 
SKLEP 30   : Svet KS Gabrovka je za pripravo OPPN za gospodarsko cono EUP GA-05 Gabrovka 
oblikoval izhodišča, s katerimi se seznani Občino Litija. 
 
Pripombe Sveta  KS Gabrovka  na pripombe CI za Gabrovko na izhodišča predlagateljev za 
OPPN so priloga tega dopisa. 
Sklep je  soglasno sprejet. 

 
Ad 2)  Tekoče zadeve 
 

- Rušenje in sanacija stavb starega mizarstva 
 
Pri rušenju objekta se je pokazala potreba po sanaciji oz.  gradnji opornega zidu. V ta 
namen bo potrebno v proračunu za l. 2020 zagotoviti dodatna sredstva. 
Predsednica tudi pove, da so mnenja glede lipe  deljena. Osebno meni, da je lipa 
krajevna značilnost, zato se je ne bi smelo odstraniti. Bi pa bilo smiselno, da njeno 
stanje  ocenijo strokovnjaki ter podajo mnenje. S tem se strinjajo tudi ostali člani. 
Druga stavba se bo rušila, ko bo pridobljeno soglasje DRSI za začasno zaporo državne 
ceste. 
 
 

- Priprava finančnega načrta za l. 2020 ter načrta ravnanja  s stvarnim premoženjem KS 
 
Po naslednji seji v januarju mora biti na Občino Litija oddan Finančni načrt KS Gabrovka 
za l. 2020 ter Načrt upravljanja s stvarnim premoženjem KS. Osnutek, ki se bo 
obravnaval in sprejemal na naslednji seji, bo pripravila predsednica. 
 
 

Ad 3)  Razno 
 
V tej točki ni bilo razprave. 
 
 
 
      
  

 
  

http://www.gabrovka.si/


 


