
 

Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik 11. redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v petek, 17.01. 

2020, ob 18.00 uri v prostorih KS Gabrovka. 

Prisotni člani: Alenka Mesojedec, Mateja Blažič, Vanja Lovše, Uroš Resnik, Janez Ribič, Simon 

Poterbin. 

Odsotni člani: Martin Gracar, opr. 

Sklepčnost: DA NE 

 

Predlog dnevnega reda:  

 
1. Pregled zapisnika 9. in 10.  seje  
2. Finančni načrt KS Gabrovka za l. 2020 
3. Načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem KS Gabrovka 
4. Kontejnerski odvoz v novembru in decembru – pokopališče 
5. Sklep za občinski svet za odpis terjatev: vodovod, grobnine 
6. Cenik pokopališke dejavnosti 
7. Tekoče zadeve 
8. Vprašanja in pobude 

9. Razno 

 

SKLEP 31  :  11. seja SKS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad1) Pregled zapisnika 9. in 10.  seje  
 

Po pregledu zapisnika 9. redne seje je bil predlagan naslednji 

SKLEP 32: Zapisnik 9. redne seje Sveta KS Gabrovka se v celoti potrdi. 



Sklep je bil  sprejet. 

Pripombe: Uroš Resnik je bil pri glasovanju vzdržan. 

 

Po pregledu zapisnika 10. seje je bil predlagan naslednji 

SKLEP 33: Zapisnik 10.  seje Sveta KS Gabrovka se v celoti potrdi. 

Sklep je bil soglasno  sprejet. 

 

Ad2) Finančni načrt KS Gabrovka za l. 2020 

 
Po prilogi je predsednica KS Gabrovka Alenka Mesojedec predstavila vsebino predloga 
Finančnega načrta KS Gabrovka za l.2020. 
 
Po razpravi je bil podan naslednji 
SKLEP 34: Predlog Finančnega  načrta KS Gabrovka za l. 2020 se sprejme v predlagani vsebini 
in s predlaganimi prihodki in odhodki. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad3) Načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem KS Gabrovka 
 

Razprava: V načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem KS Gabrovka se 

natančno opredeli odkup: 

- Stavbnega zemljišča mrliške vežice v Gabrovki, 

- Odkup 4 parcel pri bivši pošti v Gabrovki; lastnica bivša Pošta Slovenije, 

- odkup zemljišča nasproti mrliške vežice in garaže, ki je v lasti župnišča. 

 

KS Gabrovka ima v lasti 4 parcele: vodohram Hohovica  ter tri parcele v k.o.Okrog. 

 

Po razpravi je bil podan 

SKLEP 35: Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem KS Gabrovka se  sprejme v 

predlagani vsebini pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 



Ad4) Kontejnerski odvoz v novembru in decembru 2019 – pokopališče 
 
Predstavitev problema: 
  
KS Gabrovka je za november in december prejela s strani KSP Litija poleg rednih računov tudi 

računa za kontejnerski odvoz smeti. 

1. Odvoz 30. 10. 2019, 810 kg = 285,59 EUR 

2. Odvoz 25. 11. 2019, 150 kg = 127,45 EUR 

Oba računa je predsednica zavrnila. Do zdaj (v lanskem in predlanskem letu) takšne prakse ni 

bilo, ni bilo izstavljenih računov, čeprav je bil dejansko pripeljan in odpeljan kontejner. 

Ob prehodu na zabojnike smo se dogovorili in tudi pojasnjeno je bilo, da KS plačuje letni pavšal 

– vsak mesec enako, kar pomeni, da bo v zimskih mesecih odpadkov bistveno manj, ko pa bo 

odpadkov več (oktober) pa se dostavi dodatni kontejner, a ni bilo dogovorjeno kot dodatna 

storitev oz. plačilo. Naročilnica s strani KS Gabrovka za kontejnerski odvoz ni bila izdana. 

 

Primerjava cen  zabojnikov mesečno: 

- December 17 = 190,00 

- December 18 = 190,00 

- December 19 = 241,00 

V l. 2019 se je cena  rednih odvozov  dvignila za cca 50,00 EUR  za vsak mesec. 

 

Po razpravi je bil podan 

SKLEP 36: Računa D-SPR-19011283 ter D-SPR-19011124, ki ju je izdala KSP Litija, se 

zavrneta kot neutemeljena. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad5) Sklep za občinski svet za odpis terjatev: vodovod, grobnine 
 

Pojasnilo: V januarju je čas, ko je možno ob inventuri predlagati odpis odprtih terjatev. Večina 

terjatev izhaja še iz obdobja pred l. 2015, ki jih takratni Svet KS do zaključka mandata v 

novembru 2014 ni uspel izterjati. Pri večini terjatev je to uspelo novemu Svetu KS  v l. 2015 – 

2016, ostale pa so terjatve, ki zaradi neunovčljivosti  premoženja dolžnika terjatve ni bilo 

možno izterjati ali pa bi bili stroški izvršbe nesorazmerni z višino terjatve (77. člen ZJF). 

Po razpravi je bil podan 

SKLEP 37: Svet KS Gabrovka predlaga županu oz.  Občinskemu svetu Občine Litija odpis 

terjatev za vodarino po seznamu, ki je priloga sklepa. 



Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Po razpravi je bil podan 

SKLEP 38: Svet KS Gabrovka predlaga županu oz.  Občinskemu svetu Občine Litija odpis 

terjatev za grobnino po seznamu, ki je priloga sklepa. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Zaradi varstva osebnih podatkov predsednica tabele s seznamom dolžnikov oziroma 

predlogom za odpis ni poslala po e-pošti.  

 
Ad 6) Cenik pokopališke dejavnosti 
 

1. korespondenčna seja je potekala od 22. do 25. 11. 2019, do 7.00 ure. Z njo se je sprejel cenik 

za grobnino ter najem pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Gabrovka. 

V vmesnem času od korespondenčne seje do 11. redne seje se je podal pomislek o smiselnosti 

ločene postavke za najem vežice in prostorov za svojce, kakor tudi ločene postavke za čiščenje 

vežice in prostorov za svojce.  

Po razpravi je bil na glasovanje podan 

SKLEP 39: Na podlagi 30. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Litija svet KS 

Gabrovka  predlaga v potrditev občinskemu svetu naslednji cenik za grobnino: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROBNINA FAKTOR CENA V € BREZ DDV 

enojni grob 1 26,00 

dvojni grob 1,6 41,60 

žarni grob 1 26,00 

povečan grobni 
prostor 

3 78,00 



KS Gabrovka  predlaga v potrditev občinskemu svetu naslednji cenik najema koriščenja 

naslednjih storitev pokopališke dejavnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica je člane seznanila tudi  s predlogom Sklepa o določitvi višine grobnine in cenika 

uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za 

pokopališča v Občini Litija, ki je predlog za obravnavo na prvi naslednji seji Občinskega sveta 

Občine Litija. V 4. členu predloga sklepa so tudi postavke: prijava pokopa, storitve grobarjev 

ter druge storitve. 

  

Ad7) Tekoče zadeve 

PRORAČUN 2020 

- Mansarda – gradbeno dovoljenje je bilo izdano, glede del je potrebno počakati na 

pravnomočnost dovoljenja ter sprejem rebalansa za l. 2020. 

- Rušenje objekta, gradnja škarpe in ureditev parkirišča – predvidoma že v januarju se 

bo rušil še drugi objekt. Trenutno se čaka izdajo soglasja za zaporo ceste za čas 

rušenja. 

- Modernizacija LC Čateška Gora, odmera, razpis naj bi bil takoj po objavi rebalansa v 

UL. Trenutno na trasi potekajo odmere. 

- Kategorizacija novih JP, uspeli smo s predlogi, kjer je možna kategorizacija, drugje 

bodo potrebno sodelovanje tudi lastnikov nepremičnin, po katerih potekajo 

nekategorizirane poti. 

- Obvoznica – KS je na občino poslala izhodišča za pripravo OPPN – obvoznica, 

povratnih informacij KS ni pridobila. 

- OPPN GI – izhodišča KS so bila  poslana na občino. 

- Merilec hitrosti, lokacija se je okvirno določila. Občina se je prijavila na razpis. 

- dedek Mraz ter prednovoletna smrečica – zahvala članom 

STORITEV CENA V € BREZ DDV 

Prispevek za odvoz odpadkov (kos) 20,00 

Najem ozvočenja  20,00 

Najem opreme mrliške vežice 20,00 

Najem mrliške vežice in   prostora za svojce (na dan) 62,00 

Čiščenje mrliške vežice ter prostorov za svojce po uporabi 30,00 

  



- Vodovod Gobnik – v rebalansu za l. 2020, 2. branje bo razvidno, ali so bile pripombe 

upoštevane. 

- Optika 

- Program vzdrževanja JP 

 

V točkah Pobude in vprašanja ter Razno ni bilo razprave. 

Priloge:  

- Finančni načrt KS Gabrovka 2020 

- Predlog upravljavca Pokopališča Gabrovka glede določitve cen storitev pokopališke 

dejavnosti  

- Načrt ravnanja z nepremičnim  stvarnim premoženjem KS Gabrovka 

- PREDLOG ZA ODPIS TERJATEV – grobnina pokopališče  Gabrovka 

- PREDLOG ZA ODPIS TERJATEV – vodarina KS Gabrovka 

- Tabela: Predlogi KS Gabrovka za odpis terjatev, ki izhajajo iz vodarine 

- Tabela: Predlogi KS Gabrovka za odpis terjatev, ki izhajajo iz grobnine 

 

Zapisala:    

    

     

  


