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Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik 13. redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v petek, 26.6. 2020, ob 18.00 uri v 

prostorih KS Gabrovka. 

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

OPRAVIČENO ODSOTNI:. Vanja Lovše, Janez Ribič 

 

Seja se je pričela ob 18. 25. 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in dala na glasovanje sledeči 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 12. seje 

2. Tekoče zadeve 

Rebalans proračuna 2020, sredstva za projekte in naloge KS 

Odkup stavbne nepremičnine MV 

Urejanje vaškega jedra 

Program vzdrževanja cest 

3. Vprašanja in pobude članov sveta 

4. Razno 

  
SKLEP 43: 13. seja KS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad1.) Pregled zapisnika 12. redne seje 

Predsednica Sveta KS Gabrovka  je  predlagala v potrditev zapisnik 12. redne seje Sveta KS 
Gabrovka, ki je bila v petek, 28.2.2020 ob 19.30 uri v prostorih KS Gabrovka. 
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Po pregledu zapisnika 12. redne seje je bil izglasovan naslednji 

SKLEP 44:   Zapisnik 12. redne seje Sveta KS Gabrovka se v celoti potrdi. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Ad2.) Tekoče zadeve 
 

a) Rebalans proračuna 2020, sredstva za projekte in naloge KS 

 

V obrazložitvi predsednica pove (zapisano gradivo z obrazložitvami so člani prejeli ob vabilu 

na sejo): 

• Na zadnji občinski seji je bil sprejet rebalans proračuna za l. 2020. Za Gabrovko je plan v 

EUR sledeči: 

- Mansarda 40.000,00 

- Vaško jedro 30.000,00 

- LC in JP  150.000,00 

- OPPN obvoznica 30.000,00 

- Vodovod Tihaboj 70.000,00 

- Vodovod Gabrovka 23.000,00 

- Vodovod Gobnik 1.000,00 

SKUPAJ 344.000,00 EUR 

Da se približamo dogovorjenemu znesku izpred enega leta (z županom v prostorih KS), manjka 

še cca 51.000,00 za skupno obdobje 2019/20.  

• Najbolj vprašljiva je  obvoznica, kjer že nekaj let zaporedoma pišejo znesek na to postavko, 

za obdobje 2019/20 je bilo celo planirano 20 tisoč za l. 2019 in 30 tisoč za l. 2020, a se 

kasneje ta sredstva so ali pa se bodo  prerazporedila. 

Na občino je bil poslan zapis, v katerem se sprašuje, v kakšni fazi so trenutno projekti ter kaj 

se pri posameznem projektu predvideva, da bo (zagotovo) realizirano v tem letu oz. do cca 

oktobra: 

- OPPN Gabrovka - industrijska cona,  
-  spremembe OPN Občine Litija, 
- projekt obvoznice Gabrovka - OPPN. 
 

Do seje s strani občinske uprave še ni bilo odgovora. 
 

Ker ni odziva, predsednica predlaga v sprejem sledeči: 

SKLEP 45:   V kolikor se predvidena sredstva za l. 2020 na postavki 166102 Obvoznica 

Gabrovka ne bodo porabila za pripravo OPPN-ja, se sredstva na tej postavki namenijo za 

odkup deleža na nepremičnini 912/1 od fizičnih oseb ter njeno ureditev za potrebe šole in 
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kraja. Ker Občina Litija omenjeno nepremičnino potrebuje v lasti za namero ureditve 

obvoznice, je predlog utemeljen. V kolikor tudi to ne bo realizirano, Svet KS Gabrovka brez 

pogajanj pričakuje, da se sredstva v tej višini namenijo oz. prerazporedijo  za drug projekt v 

KS Gabrovka. Nikakor ne soglašamo, da se tako kot že nekaj zaporednih let ta sredstva 

prerazporedijo na druge postavke, ki niso vezane na projekte KS Gabrovka. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

• Za mansardo je zagotovljenih 40.000,00 EUR. Čaka se  projektna dokumentacija, gradbeno 

dovoljenje je pravnomočno. Zavleklo se je, ker je oseba na občini projektantu naročila, da 

s projektom naj ne prične, ker da se bo zadeva izvajala šele v naslednjem letu. Zadeva se 

je po  urgiranju na občini uredila in zdaj so sredstva zagotovljena, projekt se pripravlja in  

bo dokončan cca v prvem delu julija. 

Ko bo projekt narejen, se aktivnosti nadaljujejo z iskanjem izvajalcev. 

 

• Prav tako so stala dela  obnove  vaškega jedra. Vzroki  so  bili korona, soglasje direkcije, 

nesprejeti rebalans. Zagotovljena sredstva so v višini 30 tisoč, a je problem, da je v tem 

znesku še zapadli znesek za podiranje prve stavbe, kar je bilo izvedeno že v l. 2019. Pri 

škarpi so se  v juniju za en teden  dela ustavila, ker se je nameravalo sanirati škarpo povsem 

drugače, kot je zdaj. Predsednici se zdi, da bi bila bolj primerna kamnita škarpa, ampak 

projekt je občinski, zato je odločitev za betonirano škarpo. Betonsko škarpo se bo obdelalo  

z grobim špricom, kot je pri škarpi ob državni cesti, pod cerkvijo oz. ob farovžu. Glede druge 

stavbe se še  dogovarjajo  z direkcijo. 

Predsednica povpraša prisotne o njihovih predlogih, pripombah glede škarpe. Uroš Resnik je 

mnenja, da bi se škarpo dalo umestiti v prostor tudi drugače, moti ga, da ni projekta za 

celostno ureditev prostora..  Po razpravi je bil dan na glasovanje 

SKLEP 46:   Svet KS Gabrovka se strinja, da se betonska škarpa obdela z grobim špricom ter 

zasaditvijo ob njej. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

V nadaljnji razpravi so se izpostavila vprašanja glede celostne ureditve prostora. Po razpravi je 

bil dan na glasovanje 

SKLEP 47: Svet KS Gabrovka  predlaga, da se takoj prične z izvedbo arhitekturno-krajinske 

ureditve vaškega jedra in sicer v smislu naročila projekta za izvedbo. Izvedba mora nujno 

potekati v sodelovanju s svetom KS Gabrovka. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
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• Za asfaltiranje LC, JP je situacija sledeča:  Župan je predlagal 150 tisoč EUR (kar je skupaj 

toliko kot smo se približno lani dogovorili za znesek za ceste 19-20). Asfaltirala se bo  LC v 

Čateški Gori v celoti, kar je cca 2280 m. Baje je obljubljen asfalt tudi za Okrog (cca 300m), 

tudi tam so zemeljska dela s strani krajanov  že pripravljena. Zaplete se, ker ta JP ni bila v 

nobenem programu, na kar je predsednica občino opozorila in obenem, da pričakuje 

pojasnilo za odločitev s strani Občine Litija, ker se bo v nasprotnem primeru zopet zgodila 

Tlaka in povsem nova JP, ki ni v programu KS. Načeloma osebno nima nobenih zadržkov, 

da se asfaltira tudi ta cesta, nasprotno, vsak nov meter v KS je dobrodošel in zaželen. Kot  

KS pa bomo deležni kritik in negodovanja s strani krajanov, ki pa asfalt pričakujejo glede 

na sprejeti in na zboru krajanov predstavljeni plan KS in pa glede na vrstni red prošenj. 

Mateja Blažič meni, da se na zboru krajanov obrazloži, da se bo prioritetno asfaltiralo ceste, 

kjer bodo krajani pokazali interes v tej smeri, da pripravijo teren oz. spodnji ustroj. Če je le ta 

že pripravljen, meni, da se modernizira ta cesta. 

Predsednica obrazloži, da  je  po kategorizaciji cesta v Čateški Gori  LC, zato se pričakuje, da za 

fini planum prispeva KSP in ne KS. KS so s pogodbo zagotovljena in dovoljena poraba sredstev  

le   za JP.  Sploh pa ima komunala 400 tisoč za vzdrževanje 175  km LC,  KS pa za 50 km JP cca 

15 tisoč. Po projektu je planirano 1650 m3 peska za fini planum, kar bi finančno zneslo več kot 

ima KS sploh na razpolago sredstev za vzdrževanje JP.  

Javni razpis za  dela asfaltiranja je že zaključen. Cena je zelo ugodna, delal bo Kovač. Glede na 

zelo ugodno ceno, bo ostanek sredstev na postavki za LC in JP Gabrovka. Najpomembnejše 

trenutno je, da se preostanek  sredstev za asfalt ne porabi za kakšno drugo cesto v občini.  

Po razpravi je bil dan na glasovanje 

SKLEP 48: Sredstva na postavki 13300 JP IN LC v KS Gabrovka se v celoti porabijo za 

modernizacijo LC in JP v KS Gabrovka v znesku 150.000,00 EUR.  

Predsednica se na Občini Litija pogovori o možnostih asfaltiranja s preostankom sredstev od 

150 tisoč EUR še na drugih JP za l. 2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP 49: Pri krajanih, ki so uporabniki JP iz prioritetnega seznama,  se pridobi informacija, 

ali bodo v tem letu pripravili spodnji ustroj ceste. Če ne, se ta JP preskoči in se gre na druge 

predloge iz prioritetnega seznama. Odgovor uporabnikov mora biti pisni. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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• Vodovodi so postali v KS velik problem. V lanskem letu smo se ukvarjali z vodovodom 

Brglez – Pečice in zadevo uspešno rešili, saj je zdaj ta vodovod pod upravljanjem KSP. V 

letošnjem letu pa se je pojavil še večji problem z vodovodom Štorovje-Hohovica. Pri tej 

zadevi je vključena tudi inšpekcija. Oni imajo pod Presko zajetje, kjer je bil izliv gnojnice. 

Zadevo si je ogledala policija, inšpekcija. Ugotovilo se je, na kar je bila  občina že lani 

opozorjena, da bi moral biti tudi ta vodovod javni vodovod, ker je vanj vključenih preko 

100 prebivalcev s stalnim bivališčem. Organiziran je bil  sestanek v prostorih KS z 

vodovodnim odborom Štorovje-Hohovica, županom, direktorjem KSP, predsednica KS,  

kjer so se sprejeli dogovori. Sprva je želel župan, da bo KS upravljalec vodovoda, kar je 

predsednica zavrnila, ker v KS  nimamo niti ustreznega kadra niti znanj niti sredstev. Bilo 

je veliko dopisovanja, utemeljevanja. Trenutno je KS le povezovalni člen med uporabniki 

ter Občino Litija. Občina mora poskrbeti, da se zajetje zaščiti, pridobi vodno dovoljenje,  

KSP bo pregledala vodovod, uporabniki bodo opravili najnujnejša vzdrževalna dela na 

vodohranih. 

KS je upravljavec vodovoda Brezovo. Sicer je za  dela ustanovljen vodovodni odbor Brezovo, a 

KS je njegova pravna oseba. Predsednica KS  je preds. Vod. Odbora Brezovo  že večkrat, tudi 

pisno, pozvala, da se pripravi elaborat cene (ta mora biti narejen), da se KS seznani s poročilom 

in stanjem pitne vode (redni monit.), da se vodovodni odbor sestane s KS,  a ni odziva v tej 

smeri. V kolikor bi prišlo do česa podobnega kot pri vodovodu Štorovje-Hohovica, je KS ko 

pravna oseba  kazensko odgovorna, predvsem preds.  

Po razpravi je bil dan na glasovanje 

SKLEP 49: KS Gabrovka kot upravljavec JV Brezovo skliče sestanek z vodovodnim odborom 

Brezovo. Na njem se doreče o obvezni pripravi Elaborata cene izvajanja obvezne 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na javnem vodovodu Brezovo, rednih letnih 

poročilih monitoringa , ki jih pripravi vodovodni odbor ter o programu dela na vodovodu 

Brezovo. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Na občino je predsednica poslala tudi dopis, v katerem pojasnjuje še ostalo problematiko na 

vodovodih v KS. V Gobniku problem ostaja še vedno nedorečen, sredstev, ki so bila na 

izrednem sestanku z uporabniki vaških zasebnih vodovodov obljubljena, ni. Prav tako se redno 

dogaja, da je potrebno na drugih javnih vodovodih vodo vseskozi ali občasno prekuhavati. 

Izsek iz dopisa: 

Problematika je pereča tudi pri javnem vodovodu in lahko da se pokaže, da bi moral biti 

še kakšen vodovod v KS javni vodovod. Občina bi morala imeti te podatke, tudi za 

zasebne vodovode. Nobena skrivnost ni, da je na območju KS Gabrovka najnižji delež 

na prebivalca, ki so priklopljeni na javni vodovod. Če je v kateri KS nižji delež, nas 

seznanite, vendar ga zagotovo ni. Da se niti ne omenja, da je na območju KS Gabrovka 

voda očitno vseskozi oporečna. Trenutno so za območje KS Gabrovka sama obvestila o 

prekuhavanju vode:  
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a) Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča uporabnike 

pitne vode iz vodovoda GABROVKA, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz zajetja Hohovica, da 

je treba vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati. Ukrep velja za naselja 

Moravče pri Gabrovki, Tlaka, Brezje, Klanec in delno Gabrovka (nižje ležeči del)  

b) Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike 

pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo VODICE, da 

je treba vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati. Vzrok za prekuhavanje je 

neskladni vzorec vode odvzet v okviru notranjega nadzora. (ŽE ENO LETO)  

c) TIHABOJ, VEČ LET ZAPOREDOMA PREKUHAVANJE  

d) ŠTOROVJE, PREKUHAVANJE  

e) GOBNIK, NEUSTREZNA VODNA ZAJETJA, DOVAŽANJE VODE!!! 

 V zadnjem času opažamo, da je to za KS Gabrovka že stalna praksa. Za ostale KS to ni 

praksa v takem obsegu in trajanju. Pričakuje se, da se k reševanju omenjenih zadev 

pristopi nemudoma. Obenem v KS Gabrovka pričakujemo konkretne povratne 

informacije. 

Odgovora nismo prejeli. 

Po razpravi je bil dan na glasovanje 

SKLEP 50: KS Gabrovka pozove Občino Litija, da pripravi pisno obrazložitev za krajane 

Gobnika in širše glede dogovorjenih aktivnosti na vodovodu Gobnik za l. 2020. 

Sklep je soglasno sprejet. 

Vodovod Tihaboj je pridobil uporabno dovoljenje. Sledi le še prenos na KSP. Zaenkrat je KS  še 

vedno upravljavec. 

V Hohovici je zgrajen nov vodohran. To je že zajeto v tistih 23 tisoč pri vodovod Gabrovka. 

Parcela je last KS, ampak nas ob gradnji  niso obvestili ali seznanili. Predsednica pove, da je 

zelo zadovoljna, da se je zgradilo, jezi pa jo ta odnos nepomembnosti KS. Posekala so se 

drevesa, skratka pridobiti so morali tudi kakšna dovoljenja.  

 

b) Odkup stavbne nepremičnine MV 

Z g. župnikom je podpisana pogodba. Trenutno je potrebno plačati davek, potem čakamo še 

štempelj škofije, gre se do notarja, nakaže se denar in sledi vpis v zemljiško knjigo 

Na pokopališču smo imeli 2x košnjo, 1x škropljenje, dodalo se je zemljo in posejalo travo. 

 

c) Urejanje vaškega jedra 

Razprava je potekala že v točki Ad2. 
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d) Program vzdrževanja cest 

 

Predsednica pove: 

Občina Litija nas seznanja, da imamo za vzdrževanje JP 15.310,86 EUR in da moramo poslati 

program vzdrževalnih del, da dobimo pogodbo v podpis.  Vse od l. 2014 je bilo na že 

asfaltiranih cestah premalo narejenega. S pregledom se ugotavlja, da  je ponekod  cesta  že 

poškodovana in uničena. Luknje so v asfaltu, poškodbe, nenasute bankine ipd. Predvsem 

ceste, ki so starejše od 10 let.  Prošnje smo dobili tudi že za Gobnik, Čateška Gora – tista JP, ki 

se ne bo asfaltirala, izvajalec  je že gramoziral pot v Moravčah. Predvsem bi se moralo  iti tudi 

na ceste, ki se jih do zdaj ni vzdrževalo, kajti ene se vsako leto, ene pa nikoli. 

Pri bloku smo v maju že uredili prostor za parkiranje avtomobilov ter prostor za ekološki otok. 

Program vzdrževanja JP v KS Gabrovka 2020 

➢ fini planum za JP, če se bo slučajno katera asfaltirala 
 

➢ PROŠNJE OD LANI IN LETOS, gramoziranje makadamskih JP 

▪ 709151 Nova Gora (Zore) 
▪  JP 709063 Gabrovka 51, razširitev 
▪ JP  710441 Moravče 
▪ JP 710903 Čateška Gora  
▪ JP 708932 Gobnik 2 

➢ vzdrževanje na novo kategoriziranih cest (gramoziranje, gredanje) 
➢ nasip bankin na JP, ki so že asfaltirane, krpanje udarnih jam na asfaltiranih JP 

• JP 709072  Vodice – Roje – Klanec  
• JP 709092 Gabrovka-Mimo blokov 
• JP 709091 Gabrovka – odcep 
• JP 709051 Simončič-Gabrovka 
• JP 709101 Moravška Gora 
• JP 708841 V. Goba- Gradnje-J. Pil 

Program je bil predstavljen na  12.  redni seji KS Gabrovka, 26. 6. 2020. 
 
SKLEP 51: Svet KS Gabrovka je seznanjen s trenutnim programom vzdrževanja JP. Le ta se bo 
dopolnjeval glede na potrebe na terenu. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Pritožba uporabnikov JP  Moravška Gora – Sp. Vodice 

 

Uporabnika JP iz Moravške Gore sta poslala pritožbo na seznam za modernizacijo JP in LC v KS 

Gabrovka. Želita, da se tudi JP 709072  Vodice – Roje – Klanec v dolžini 600 m uvrsti na 
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omenjeni seznam za modernizacijo.  Imeli smo sestanek. Povedala sta, da bodo spodnji ustroj 

trase pripravili uporabniki, pridobljena da imajo tudi vsa soglasja. Povedano  jima je bilo, da 

uvrstitev na seznam niti ni problematična, ker je, kot se zadnje čase tudi kaže, vse odvisno od 

njihove priprave terena. Če je teren pripravljen, soglasja pisna zbrana in naročen projekt, se 

čaka le na razpis oz. sredstva v proračunu. Želita torej, da se omenjena cesta zavede v seznam, 

zato predsednica predlaga 

 SKLEP 52:  V program za modernizacijo JP na območju KS Gabrovka se doda JP 709072  

Vodice – Roje – Klanec v dolžini 600 m. Tako kot pri ostalih modernizacijah za spodnji ustroj 

ter soglasja poskrbijo uporabniki JP. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Ad3) Pobude in vprašanja 

Predsednica pove, da se bo v Gabrovki postavljala električna polnilnica za avtomobile. V 

razpravi se ponudita dve možnosti: za trgovino KZ Trebnje ali ob knjižnici. Po mnenju članov 

nobena izmed lokacij ni optimalna. 

Mateja Blažič predlaga, da se pristopi h košnji brežin ob  JP. Dogovor je, da predsednica s tem 

seznani KSP. 

Predlog je, da se pristopi k vzdrževanju ceste do HŠ Čateška Gora 3, 3A. Predsednica pove, da 

omenjena cesta ni kategorizirana. KS Gabrovka je podala na Občino Litija  že predlog za 

kategorizacijo tudi te ceste, vendar ni bilo odobreno, ker da trasa ceste ne poteka v celoti po 

občinskih nepremičninah. Predsednica bo pripravila in poslala dopis na Občino Litija, da se 

pristopi k vzdrževanju tudi te ceste, saj po njej poteka pot do glavnega rezervoarja za vodo za 

območje Okroga, Čateške Gore, Kržišča ter Gabrske Gore, katerega upravljavec je KSP Litija. 

Predsednica pove: 

Glede zbora krajanov ni še nič dorečenega. Verjetno se bo čakalo do jeseni oz. bo potrebno 

povprašati župana. 

Z ekološkega otoka v Gabrovki je KSP odstranila zabojnike. Situacija je zdaj bistveno boljša. 

Pripravlja se tudi sprememba odloka glede zaračunavanja kom. odpadkov in odvoza smeti za 

nestalno prijavljene osebe (vikendaši).  

Seja se je zaključila ob 20.40. 

Zapisala: Alenka Mesojedec    


