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Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 

 

 

Zapisnik 6. redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v petek, 21.6. 

2019, ob 19.00 uri v prostorih KS Gabrovka. 

 

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

Ribič 

ODSOTNI: Simon Poterbin 

OSTALI PRISOTNI PREDSTAVNIKI TELEKOMA: Anton Dobravec, Silva Zajc, Peter Cunder, 

Gregor Blažon 

OSTALI PRISOTNI: Železnik Robert, Grm Miran, Abulnar Franc, Hostnik Igor 

 

Predsednica Sveta KS Gabrovka Alenka Mesojedec pozdravi vse navzoče in predlaga  

DNEVNI RED: 

1. Pričetek gradnje optike, osnovne informacije predstavnika Telekoma 
2. Pregled zapisnika 5. seje ter izrednega zbora krajanov 
3. Razprava o odprtih vprašanjih glede dejavnosti v nekdanjem objektu Presada 
4. Tekoče informacije: mizarstvo, ceste, mansarda 
5. Pobude in vprašanja članov 
6. Razno 

 

 

SKLEP 17:       6. seja SKS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je  soglasno sprejet. 
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Ad 1) Pričetek gradnje optike, osnovne informacije predstavnika Telekoma 

Anton Dobravec in ostali predstavniki Telekoma predstavijo  osnovne podatke projekta 

gradnje optike v KS Gabrovka: 

- gradnja bo potekala v več fazah, in sicer sprva gradnja  primarnega  omrežja, kasneje 

sekundarnega, 

- sprva je potrebno na že zgrajeni kabelski kanalizaciji dograditi kabelske jaške ter 

zgraditi zemeljski vod  po LC  Gabrovka – Dole (od odcepa za Tihaboj do Bistrice), 

- povezave bodo tako zemeljske, kakor tudi zračne, 

- služnostna soglasja bo pridobivalo podjetje Telekom, 

- šele po izgradnji primarnega omrežja se bo pristopilo do strank s podanimi vlogami, 

- omrežje je odprtega tipa, vsak uporabnik ima možnost izbire svojega operaterja, 

osebna odločitev stranke, 

- z deli se bo pričelo v naslednjem tednu, 

- če ne bo lokalnega interesa ali bodo težave pri pridobivanju soglasij, se zadeve lahko 

otežijo, 

- do vseh hiš v KS se ne bo gradilo optike, za naselja je odvisno od interesa in možnosti, 

- odškodnin za služnost se ne izplačuje, 

- terminsko je projekt opredeljen  min.  pol leta, 

- sklepanje pogodb novih in obstoječih se bo predvidoma pričelo zbirati/vnašati do 

konca leta, 

- kabelski načrti, kabelski kataster – osnove so načrtovane in se bo dopolnjevalo 

- o projektu se bo naknadno seznanilo KS. 

 

Po razpravi je bil sprejet sledeči  

SKLEP 18: Na oglasno desko KS se izobesi obvestilo o pričetku gradnje optičnega omrežja v 

KS Gabrovka. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Po zaključeni točki so sejo predstavniki Telekoma zapustili. 

Ga. Lovše Vanja je po 1. točki dnevnega reda iz opravičljivih obveznosti sejo zapustila. 

 

Ad 2.) Pregled zapisnika 5. seje ter izrednega zbora krajanov 

Po pregledu zapisnika izrednega zbora krajanov  ter 5. redne seje je bil izglasovan naslednji 

SKLEP 19: Zapisnika  5. seje Sveta KS Gabrovka ter izrednega zbora krajanov se potrdita. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 3.) Razprava o odprtih vprašanjih glede dejavnosti v nekdanjem objektu Presada 

Na sejo so bili k 3. točki pisno vabljeni tudi Igor Hostnik, Erna Šekli ter Robert Železnik s 

pripisom na vabilu, da se te točke lahko udeležijo tudi drugi krajani, ki imajo interes 

sodelovati v razpravi in jih pisno vabljeni o tem tudi obvestijo. 

Seje v 3. točki dnevnega reda so se udeležili Igor Hostnik, Robert Železnik, Miran Grm ter 

Franc Abulnar.  

 

Predsednica je na novo prisotne pozdravila in predstavila namen današnjega srečanja, ki je 
vezan na problematiko investicije v nekdanjem objektu Presad-a, kajti na izrednem zboru 
krajanov so se odprta vprašanja, za katera je potrebno doreči neka skupna stališča, ki jih bo 
zavzela KS. Predsednica je povedala, da je na sestanek povabila tudi go. Šekli – Civilna iniciativa 
za Gabrovko, a je pisno odgovorila, da odklanja sodelovanje s KS in se sestanka ne bo udeležila.  

Po razpravi ter na podlagi zbora krajanov z dne 7. 6. 2019 in na pobudo Civilne iniciative 

Gabrovke v nastajanju Svet KS Gabrovka  predlaga in sprejme: 

 

SKLEP 20: 

SKLEP:  Svet KS je proti zažiganju kakršnihkoli  odpadkov v Gabrovki.  

Svet KS izraža zahtevo, da Občinski svet Občine Litija ne sprejema nikakršnih 

odločb in sklepov, ki bi omogočali sežiganje kakršnihkoli odpadkov razen 

lesne biomase na območju  Gabrovke (sekanci iglavcev). 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP:  Svet KS na Občino Litija naslovi zahtevo, da Občina Litija od investitorja 

pridobi  obrazložitev, in sicer na kakšen način investitor namerava zagotoviti 

ustrezno infrastrukturo za transport surovin oz. blaga na dnevni ravni. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP:  Vse obveze in zagotovila do krajanov in občinskih institucij, ki so bile 

ali bodo podane s strani Labeks skupine d.o.o., se v primeru prenosa 

lastništva prenesejo na novega lastnika. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SKLEP:  Svet KS zahteva, kot je bilo na zboru krajanov tudi dogovorjeno, da se 

vrši nadzor  in monitoring glede vplivov na okolje pred zagonom ter med 

samim procesom proizvodnje s strani neodvisne strokovne organizacije, ki jo 

izbere Civilna iniciativa Gabrovke.  

Rezultati meritev morajo biti javno objavljeni. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

SKLEP 21: Predsednica bo Občino Litija pisno seznanila z odpravkom sklepov sprejetih v 3. 

točki dnevnega reda, kakor tudi z zahtevo za pojasnilo  2. sklepa  iz sklopa SKLEP 20. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 4.) Tekoče informacije: mizarstvo, ceste, mansarda 

- Predsednica je prisotne seznanila, da je potekel rok za neobvezno zbiranje ponudb, 

objavljeno na AJPES-u, v zadevi nakupa parcel ID znak 1844-929/1-0 in ID znak 1844-

929/2-0, obe v deležu do 1/1, na katerih stojita gospodarski objekt na naslovu 

Gabrovka 24 in dotrajana stanovanjska hiša na naslovu Gabrovka 25, pri Litiji. Na 

objavo  se je odzvala tudi Občina Litija. O izidu objave bo več znanega v naslednjih 

dneh. 

- Prošenj za vzdrževanje JP je iz dneva v dan več. Lokacije so Nova Gora, Gobnik, Brinje, 

Moravška Gora, Brezovo, Orešje, Javorje, Štorovje – Hohovica, Tihaboj (talne ovire, 

prometni znaki). 

- Glede vrstnega reda modernizacij so prispele na naslov KS tri pritožbe, in sicer Nova 

Gora, Sp. Vodice – Moravška Gora ter cesta od spomenika v Gabrovki – po poti 

Gabrovka, tu sem doma (nekategorizirana). 

  Predsednica je podala pisne odgovore na podane pritožbe. 

- Za mansardo v objektu vrtca je KS Gabrovka s strani Občine Litija pridobila 

pooblastilo za vodenje in izvedbo projekta Ureditve mansarde objekta nad prostori 

vrtca Čebelica, na naslovu Gabrovka 19a, v Gabrovki.  
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Ad5) Pobude in vprašanja 

 

Ad6) Razno 

 

Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 

Zapisala:                                                

 


