
Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik 12. redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v petek, 28.2. 

2020, ob 19.30 uri v prostorih KS Gabrovka. 

PRISOTNI: Alenka Mesojedec, Mateja Blažič, Vanja Lovše, Martin Gracar, Janez Ribič, Uroš 

Resnik. 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Simon Poterbin. 

 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in dala na glasovanje sledeči 

DNEVNI RED: 

  

1)Pregled zapisnika 11. seje 
2)Tekoče zadeve 
   a) Program dela v marcu (materinski dan,  seja občinskega sveta - rebalans in 
predvideni projekti, novi cenik pokopališke dejavnosti - organizacija glede na 
Pravilnik o pogrebni in pokop. dejavnosti v občini Litija, priprave na zbor 
krajanov) 
   b) Predlogi članov sveta 
3) Razno 
 

SKLEP 40: 12. seja KS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad1.) Pregled zapisnika 11. redne seje 

Predsednica Sveta KS Gabrovka Alenka Mesojedec predlaga v potrditev zapisnika 11. redne 
seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v petek, 17.1.2020 ob 18.00 uri v prostorih KS Gabrovka. 

Po pregledu zapisnika 11. redne seje je bil izglasovan naslednji 

SKLEP 41:   Zapisnik 11. redne seje Sveta KS Gabrovka se v celoti potrdi. 

Sklep je bil sprejet z 5 glasovi ZA, 1 glas je bil vzdržan.  



 
Ad2.) Tekoče zadeve 

a) Program dela v marcu (materinski dan,  seja občinskega sveta - rebalans in 

predvideni projekti, novi cenik pokopališke dejavnosti - organizacija glede 

na Pravilnik o pogrebni in pokop. dejavnosti v občini Litija, priprave na zbor 

krajanov) 

 

Predsednica je obrazložila, da je Andreja Grčar, predsednica društva aktiva kmečkih žena 

podala vprašanje, kakšna so stališča KS Gabrovka pri financiranju prireditve ob 

praznovanju materinskega dne. Predsednica je obrazložila, da so se v ta namen prispevala 

finančna sredstva v obliki plačila računa v znesku 400 eur. 

 

Po razpravi je bil izglasovan naslednji 

 

 

SKLEP 42: KS Gabrovka bo ob praznovanju materinskega dne prispevala znesek 

v višini 400 eur v obliki plačila računa dobavitelju hrane. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Mateja Blažič je prisotne seznanila, da bo v OŠ Gabrovka potekala prireditev ob 

praznovanju materinskega dne. Prireditev bo potekala v soboto, 21.3.2020, kot jo je 

obvestila organizatorka tega programa OŠ Gabrovka Vida Merčun in predsednica sklada 

OŠ Gabrovka Maja Boh. Omenjeni osebi sta izrazili prošnjo glede financiranja pri izstavitvi 

vabil v obliki letaka, ki ga prejmejo v ta namen vsa gospodinjstva. 

 

Predsednica in člani krajevne skupnosti smo bili mnenja, da se ob prireditvi praznovanja 

materinskega dne izda vabilo, za kar poskrbi krajevna skupnost, hkrati pa se na istem 

letaku vabi krajane na zbor krajanov, ki bo dne, 28.3.2020 ob 18.00 uri.  

 

Predsednica je obrazložila, da poteka naslednja seja občinskega sveta občine Litija dne, 

16.3.2020.  Pri vsebini dnevnega reda ni zajet rebalans za leto 2020. Projekti, ki bi se 

lahko izvajali v KS Gabrovka v  letu 2020 so na čakanju.   

Predsednica je obrazložila, da se v letu 2020 z rebalansom v celoti uredi prostor mansarde 

v vrtcu Gabrovka. Pod to postavko se še zagotovi projekt v višini 3562 eur, ki zajema 

gradbeno dovoljenje, PZI, prevzem, uporabniško dovoljenje, 1500 eur za nadzor. 

 

Središče Gabrovka – Občina Litija bo zagotovila finančna sredstva za rušenje objekta bivše 

delavnice in se ob cesti zgradi oporni zid. Za ta gradbena dela in ureditev okolice z 

infrastrukturo se mora z rebalansom odobriti še predvideno 20.000 eur. 

 

Vključno z vaškim središčem je potrebno urediti tudi cestno infrastrukturo, saj ni varnih 

pohodnih površin, avtobusnega postajališča za šolski avtobus, niti primernega prostora za 

varno obračanje avtobusa, na kar opozarjamo v KS Gabrovka že vrsto let. Iz lokalne 

skupine SDS Litija, v katerem deluje Mateja Blažič, je mnenja, da se to skupino, predvsem 

politično aktivne svetnike povabi na ogled terena, kjer je prisotna nevarna prometna 

situacija. Določi se datum ogleda, hkrati pa tudi povabi ravnatelja OŠ Gabrovka, 

predsednico KS Gabrovka in vse člane KS Gabrovka. 

 

Vodovod Gobnik: Predsednica nas je seznanila, da so prebivalci Gobnika zbrali podpise za 

realizacijo statusa javnega vodovoda. 

 

Pri opravljanju pogrebnih storitev v KS Gabrovka in o pogrebni in pokopališki dejavnosti v 

občini Litija se izstavi za to namenski obrazec, ki potrjuje opravljeno storitev pogrebne 

službe na območju KS Gabrovke. Storitve, ki so bile opravljene in zavedene na tem 

obrazcu, lahko račun izda JP KSP Litija d.o.o.. 



 

Priprava na zbor krajanov: 

Predsednica se uskladi z županom pri pripravi in organizaciji zbora krajanov. Zbor krajanov 

bo dne, 28.3. ob 18.00 uri v OŠ Gabrovka. Predlaga ekipo delavnega sestanka: 

Predsednica: Mateja Blažič, zapisnikarica: Vanja Lovše, član: Martin Gracar, prisotni tudi 

ostali člani krajevne skupnosti. 

 

 

b) Predlogi članov sveta 

 

Mateja Blažič je dala pobudo, da KS Gabrovka napiše in pošlje dopis JP KSP Litija d.o.o., 

za poizvedbo in možno izgradnjo nove javne razsvetljave na področju KS Gabrovka, ki je 

v slabem stanju.  

 

Predsednica je predlagala, da se v KS Gabrovka določi krajevni praznik. O sami pobudi in 

realizaciji le tega, se na sestanek povabi predstavnike oz. predsednike društev, kjer se 

opredelijo mnenja in predlogi za določitev krajevnega praznika. 

 

 

Ad3.) Razno 

 

Pod točko razno ni bilo pobud in vprašanj. 

 

 

Seja se je zaključila ob 21.40 uri.  

 

 

Zapisala: Vanja Lovše                                      

                                                           

 

 

 

 


