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Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 

 

Zapisnik 7. redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v torek, 10. 9. 

2019, ob 19.00 uri v prostorih KS Gabrovka. 

 

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

Ribič, Simon Poterbin 

 

Predsednica Sveta KS Gabrovka Alenka Mesojedec pozdravi vse navzoče in predlaga  

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 6. seje  
2. Tekoče zadeve 
3. Pobude in vprašanja članov 
4. Razno 

 

SKLEP 22:       7. seja SKS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je  soglasno sprejet. 

 

Ad 1) Pregled zapisnika 6. seje 

SKLEP 23: Zapisnik  6. seje Sveta KS Gabrovka se bo obravnaval na naslednji seji. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2) Tekoče zadeve 

- Zapisniki, razprava in predlog, da so zapisniki poslani po sami seji in se na njih podajo 
pripombe 
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- Predstavitev predloga rebalansa proračuna Občine Litija za l. 2019 
Predsednica predstavi predloge  sprememb, ki jih Občina Litija načrtuje z rebalansom. 
KS Gabrovka bodo odvzeta sredstva v višini 155.000 EUR, kar je povsem nesprejemljivo 
glede na dogovore KS z županom na 1. izredni seji KS Gabrovka. 
 
Predstavi tudi besedilo dopisa župana, s katerim je KS seznanil, da se bodo sredstva 
odvzela le na postavki ceste, za ostale projekte pa da ne bo sprememb, vendar je 
predlog rebalansa tudi, da se odvzamejo sredstva tudi na drugih postavkah: obvoznica, 
vodovod Gabrovka, mansarda, ureditev krajevnega središča. 
 
Stališče Sveta KS Gabrovka je, da rebalans na neposrednem porabniku proračuna 
Občine Litija  – KS Gabrovka ni usklajen s stališči in programom KS Gabrovka, kakor tudi 
ne z dogovorom z županom. 
 
Predsednica bo  stališča KS Gabrovka predstavila in zagovarjala na občinski seji. 
 
 

- Turistični razvoj KS 
 

S strani Občine Litija so izpostavili predlog, da se organizira sestanek, na katerem so 
poleg predstavnikov Občine Litija, Razvojnega centra ter članov KS povabi tudi 
turistične ponudnike in predstavnike društev. V razpravi so se izpostavila vprašanja, kaj 
je v KS Gabrovka lahko prepoznavna turistična ponudba, saj nimamo niti ponudnikov 
hrane niti ponudnikov prenočišč. 
 

- Ozvočenje na pokopališču 
Predsednica je pridobila dve ponudbi za nakup novega ozvočenja za potrebe 
pokopališča, pogrebov. Obe ponudbi sta cenovno dokaj enaki in v višini do 4.000 EUR 
z DDV. Trenutno ozvočenje je pokvarjeno, zato je potrebno nujno čim hitreje kupiti 
novega. Meni, da so cene primerljive s trgom, ponudniki so si ogledali tudi že stanje 
trenutnega ozvočenja in samega prostora.  
V razpravi se je s strani članov izpostavila možnost prenosnega ozvočenja, ki bi bil 
cenovno bolj ugoden. Dve ponudbi bo pridobil Simon Poterbin. 
 
 

Ad3) Pobude in vprašanja članov 

- Projekt ROUS – Vanja Lovše predstavi projekt, o katerem se bo skušala dogovarjati z 
AMZS. 
 
 

- Pesek za posipanje 
Janez Ribič je izpostavil predlog, da se za poti, kjer je strm teren uporabi pesek IGM. 
Predsednica je obrazložila, da tega peska KS ne more naročiti z naročilnico, dobimo ga 
lahko le preko KSP Litija in je potreben vnaprejšnji dogovor. Je pa ta pesek cenovno 
dražji, a za strm teren obstojnejši. 
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- Smeti na ekoloških otokih 
Mateja Blažič je izpostavila vsa leta pereč problem odlaganja smeti. Meni, da stanje ni 
sprejemljivo za kraj. V razpravi se izpostavi, da odpadke odlagajo tudi lastniki objektov, 
ki nimajo rednega odvažanja smeti (objekti – vikendi, zidanice), ki tudi sami povedo, 
da ne vedo, kam lahko odlagajo smeti, ker v KS ni zabojnikov za mešane odpadke. 
Ta problem je bil že večkrat izpostavljen, na KSP in Občino Litija so bili podani tudi 
predlogi, a do sprememb ni prišlo. 
 

- Urejanje pokopališča 
Martin Gracar je izpostavil problem letošnjega zatiranja rasti plevela na pokopališču. 
Predsednica je člane seznanila, da je o tem z izvajalcem že govorila in upa, da  v 
prihodnje ne bo težav, ker jih tudi prejšnja leta, z istim izvajalcem, ni bilo. 
 
 
Ad4) Razno 
 
 
Seja se je zaključila ob 21.56. 
 
 
 
Zapisala:   
  
 
 
 
 
 

 


