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Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik 5. redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v četrtek, 9.5. 

2019, ob 20.00 uri v prostorih KS Gabrovka. 

 

PRISOTNI: Alenka Mesojedec, Mateja Blažič, Simon Poterbin, Martin Gracar, Vanja Lovše 

Predsednica Sveta KS Gabrovka Alenka Mesojedec pozdravi vse navzoče in predlaga  

 

DNEVNI RED: 

 
1. Pregled zapisnika 1. izredne seje ter 4. redne seje  
2. Program modernizacije cest v KS Gabrovka 2019-2020 
3. Program vzdrževanja JP v KS Gabrovka za leto 2019 
4. Poslovnik sveta KS Gabrovka – 1. branje 
5. Tekoče zadeve 

a.) Sestanek z županom in direktorjem KZ Trebnje 
b.) MV – predlogi za investicijsko vzdrževanje 
c.) Pobuda za sodelovanje, da bi pospešili reševanje socialnih in 

materialnih stisk ljudi 
d.) Posredovana pošta na KS 

6. Vprašanja in pobude 
7. Razno 

 

SKLEP14:       5. seja SKS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je  soglasno sprejet. 

 

 

Ad 1.) Pregled zapisnika 1. izredne seje ter 4. redne seje  
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Po pregledu zapisnika 1. izredne seje ter 4. redne seje je bil izglasovan naslednji 

SKLEP 15: Zapisnik 1. izredne seje ter 4. redne seje Sveta KS Gabrovka se v celoti potrdi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2.) Program modernizacije cest v KS Gabrovka 2019- 2020 

Pri pregledu programa modernizacije cest v KS Gabrovka se za leto 2019 – 2020  predlaga 
naslednji 

SKLEP 16: KS Gabrovka za modernizacijo cest v letu 2019 – 2020 predlaga  

- JP 708952 Gabrska Gora od križišča s H 10A do odcepa s H 8 
- JP 708941 Cerkno – Laze – Gobnik od odcepa do H 1 do križišča z odcepom do H 2 
- JP 710941 Dolnji Gobnik v dolžini kategorizirane ceste 
- JP 709064 Gabrovka 76 – Gabrovka 71 od H 74 B do H 51 in do LC 708141 
- JP 709074 Klanec 
- LC 208911 Tlaka – Kržišče pri Čatežu od tam, kjer se konča asfalt iz l. 2018 do odcepa 

za oddajnik. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Odpravek sklepa  

 

Ad 3.) Program vzdrževanja JP v KS Gabrovka za leto 2019 

Predsednica seznani s programom vzdrževanja JP v KS Gabrovka za leto 2019, kot je bilo 
izglasovano že pri prejšnji seji sveta, da se javne poti sanirajo postopoma prioritetno tam, 
kjer je pripravljenost medsebojnega sodelovanja in angažiranja krajanov oz. vaščanov.  

KS Gabrovka je bila seznanjena s prošnjo modernizacije JP 710941 Dolnji Gobnik. Med 
uporabniki te ceste  je bil sklican sestanek dne 5.5.2019 ob 9.00 uri, kjer so bili podani in 
sprejeti sledeči 

SKLEPI: 1. Prisotni uporabniki JP 710941 so soglasno potrdili, da se omenjeni odsek v l.2019 
modernizira ( asfaltira ). 

             2. Kontaktni osebi za komunikacijo med krajani oz. lastniki nepremičnin ter občino 
Litija sta Resnik Marija in Kos Jože. 

             3. Uporabniki JP 710941 se bodo glede izvajalca zemeljskih del in plačila dogovorili 
med seboj. 

             4. KS Gabrovka bo za omenjeni odsek prispevala sredstva za pesek za fini planum, 
vključno s prevozom. 



3 
 

KS Gabrovka je bila seznanjena s prošnjo modernizacije JP 708952 za odsek od Požuna do 
konca trase. Med uporabniki te ceste je bil sklican sestanek dne 3.5.2019 ob 18.00 uri in so 
bili podani in sprejeti 

SKLEPI IN DOGOVORI: 

1. Uporabniki, ki v prvem delu asfaltiranja v l. 2018 niso plačali v dogovorjenem 

znesku, se zavežejo, da bodo zneske poravnali. S tem se predvideva, da bo za cca ½ 

predvidenih zemeljskih del za odsek od Požuna do konca trase. 

2. V letu 2019 se omenjeni odsek modernizira. 

3. Kontaktni osebi sta Meserko Nika in Martinčič Klemen. 

4. Uporabniki se bodo glede izvajalca za zemeljska dela ter načinu oz. dogovoru za 

dodatna sredstva, ki bodo potrebna za plačilo zemeljskih del na JP na omenjenem 

odseku, dogovorili med seboj. 

5. KS Gabrovka bo za omenjeni odsek prispevala sredstva za pesek za fini planum, 

vključno s prevozom. 

6. Uporabniki JP predlagajo, da se preuči, ali je možno, da bi se na odseku namesto 

širine 3,5 m vključno z muldo, asfaltiralo le v širini 3 m vključno z muldo in bi se s 

tem odsek podaljšal do točke Pil ( cca 60 m ), strošek oz. znesek pa bi s tem ostal 

isti. 

 

Ad4.) Poslovnik sveta KS Gabrovka – 1. branje 

Pri Poslovniku sveta KS Gabrovka, smo bili vsi prisotni člani mnenja, da se do naslednje seje 
poslovnik pregleda in    obravnava na naslednji seji sveta, ko bodo prisotni vsi člani sveta KS 
Gabrovka. 

 

Ad5.) Tekoče zadeve 

a.) Sestanek z županom in direktorjem KZ Trebnje 

Predsednica nas je seznanila o sestanku med županom občine Litija in direktorjem KZ 
Trebnje. Tema pogovora je bila o dveh parkirnih prostorov za električna vozila oz. polnilna 
postaja za električna vozila pri KZ Trebnje – PE Gabrovka. Potekal je tudi dogovor glede 
obnovitvenih del na kapelici pri trgovini v Gabrovki. KZ Trebnje je lastnik nepremičnine in s 
tem tudi same kapelice. 

b.) MV - Predlogi za investicijsko vzdrževanje 

Predsednica nas je seznanila tudi o odkupu zemljišča pri mrliški vežici, obenem pa tudi 
dograditev nadstreška pri MV. Za slednje smo bili člani mnenja, da se naredi ponudba o 
izvedbi nadstreška pri MV. 
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c.) Pobuda za sodelovanje, da bi pospešili reševanje socialnih in materialnih stisk ljudi 

Predsednica nas je seznanila z dopisom s strani g. Karla Lemuta, da se v KS Gabrovka določi 
osebo, ki bi bila povezovalni člen pri sodelovanju oz. reševanju socialnih in materialnih stisk 
ljudi. Člani smo predlagali, da se ta zadeva odstopi oz. predloži tudi ostalim društvom, ki 
delujejo v KS Gabrovka in na osnovi predlaganih kandidatov, določi odgovorno osebo, ki bo 
povezovala oz. pripomogla k pospešenemu reševanja socialnih in materialnih stisk ljudi. 

d.) Posredovana pošta na KS 

Na sedež KS Gabrovka je prispel anonimen dopis  glede dogajanja v objektu Labeks-a, 
bivše proizvodnje Presad v Gabrovki. V dopisu je  vrsta vprašanj o delovanju podjetja, 
kakšno podjetje bo to - dejavnost, kako bo le ta vplivala na same razmere v kraju, 
predvsem glede  obremenitve okolja – promet, hrup, onesnaževanje. Zahtevana so 
določena pojasnila. Krajevno skupnost se v dopisu naproša, da se v najkrajšem možnem 
času skliče zbor krajanov. Prisotni člani smo bili mnenja, da se skliče zbor krajanov, kjer 
bodo tako lastnik oz. investitor podjetja kakor  župan občine Litija pojasnili določena 
vprašanja o širitvi objekta v bivši proizvodnji Presad-a. Predsednica je še dodala, da bo 
pristojne službe na občini ter investitorja seznanila z dopisom in uskladila termin sklica 
zbora krajanov. 

S strani Mateje Sladič je bilo na občino  posredovano vprašanje, KS pa v vednost, kdaj se 
bo s strani občine organizirala čistilna akcija v sodelovanju z JP KSP Litija.  

 

Ad6.) Pobude in vprašanja 

Vanja Lovše je posredovala vprašanje Martine Utenkar, kdaj se bo izvedel prehod za 
pešce na regionalni cesti pri H št. 23, Moravče. Tu otroci vsakodnevno prečkajo vozišče 
na/iz avtobusnega postajališča in ni zaznamovanega prehoda za pešce, kar predstavlja za 
otroke veliko nevarnost.  

 

Seja je bila zaključena ob 21.51 uri. 

 

 

 

Zapisala: Vanja Lovše                                      

 

 

 


