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Krajevna skupnost Gabrovka
Gabrovka 23
1274 Gabrovka

Zapisnik 8. redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v sredo, 16.10 
2019, ob 19.30 uri v prostorih KS Gabrovka.

PRISOTNI: Alenka Mesojedec, Mateja Blažič, Simon Poterbin, Martin Gracar, Uroš Resnik, 
Vanja Lovše, Janez Ribič.

Predsednica Sveta KS Gabrovka Alenka Mesojedec pozdravi vse navzoče in predlaga 

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnikov 6. in 7. seje 
2. Tekoče zadeve
3. Pobude in vprašanja članov

             4. Razno

SKLEP 24:       8. seja SKS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu.

Sklep je  soglasno sprejet.

 

Ad1) Pregled zapisnikov 6. in 7. seje

6. redna seje Sveta KS Gabrovka je bila v petek, 21.6.2019, ob 19.00 uri v prostorih KS 
Gabrovka.

Po pregledu zapisnika 6. redne seje je bil izglasovan naslednji

SKLEP 25: Zapisnik 6. redne seje Sveta KS Gabrovka se v celoti potrdi.

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI.
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Po pregledu  zapisnika 7. redne seje Sveta KS Gabrovka, je bil izglasovan naslednji

SKLEP 26: Zapisnik 7. redne seje Sveta KS Gabrovka se v celoti potrdi.

Sklep je bil sprejet s   5 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI.

 Ad2)   Tekoče zadeve

a.) Priključek vodovodnega omrežja Brglez – Pečice - Mahence k Občini Litija

Predsednica je člane seznanila o sestanku na Občini Mirna, kjer so bili poleg nje tudi 
predstavniki vseh treh naselij, župan Občine Mirna, podžupanja Občine Litija ter uslužbenca 
obeh občinskih uprav.

Tema pogovora je bila priključek vodovodnega omrežja Brglez – Pečice - Mahence k Občini 
Litija. Pojasnila je, da je do tega prišlo, ker Občina Mirna oskrbo vodovoda Selo prenaša na 
Komunalo Trebnje, ki pa ne more biti upravljavec GJI za omenjena naselja. Išče se način za 
plačilo vodarine. Eden od predlogov je bil tudi, da se vodarina pobira preko podračuna KS. 
Predsednica je povedala, da je na Občino Litija poslala obrazložena dopisa, s katerima 
pojasnjuje, le v katerem primeru  KS lahko prevzame tak način plačila vodarine. Zadeva je še 
v teku reševanja. Oba dopisa so prejeli tudi ostali člani sveta in sta prilogi zapisnika.

b.) Mrliška vežica

Predsednica nas je seznanila tudi o nameri odkupa zemljišča pri pokopališču, na katerem je 
že zgrajen poslovilni objekt v lasti KS Gabrovka.  Oceno tržne vrednosti zemljišča je podal 
cenilec stvarnega premoženja – nepremičnine, Jože Poglajen.  Za ugotavljanje ocene poštene 
tržne vrednosti stavbnega zemljišča je bil uporabljen način primerljivih prodaj, katerega 
zaokrožena indikacijska vrednost za parc.št.932/1 k.o. Vodice znaša na dan 31.8.2019: 
4.730,00 EUR. KS Gabrovka odkupi po tej ceni to zemljišče.

Predsednica nas je seznanila:
- od stare mrliške vežice do cerkve  je speljana nova vodovodna cev ter na novo tlakovana 

pot
- v času do 1. novembra se bo okoli grobov posul pesek.
- V teku je tudi nakup novega ozvočenja podjetja Avdiopro.
Predlog prisotnih članov je bil tudi, da se za odpadke iz grobov uredi ločeno zbiranje, oz. 
zagotovi se kakšen odpadni zabojnik.

Predsednica je obrazložila, da se za ureditev mansardnega prostora v vrtcu Gabrovka 
pridobiva gradbeno dovoljenje. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja je v teku.
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c.) Občina Litija je lastnica dveh nepremičnin, kjer sta objekta bivšega mizarstva v 
Gabrovki. Trenutno se občina dogovarja z bivšim lastnikom za izpraznitev prostorov, 
ker  sledijo rušitvena dela.

d.) V teku je razpis za asfalterska dela za modernizacijo ceste Čateška Gora v dolžini cca 
1500 m.

e.) Predsednica je sestavila spisek vseh nekategoriziranih cest in ga poslala na občino. 
Povabljena je bila na sestanek, kjer se je pregledalo vseh 51 predlogov. Problem je, 
da vse ceste ne potekajo v celoti po občinskih parcelah, zato se bodo verjetno uvrstile 
v obravnavo le nekatere. Za preostale je potrebno  pridobiti lastništvo oz. soglasja o 
prenosu. 16 km cest je še nekategoriziranih. Take situacije ni v nobeni KS. Čas, ko se 
je še dalo kategorizirati vsako cesto, je bil pred dvajsetimi leti, danes pa je zadostiti 
kriterijem bistveno težje.  Ceste je potrebno kategorizirati in jih razvrstiti na seznam 
modernizacije.

f.) V mesecu septembru je bil poslan dopis s strani Direkcije za ceste, kot odgovor, da   je  
v Načrt razvojnega programa (NRP) RS  vključena  obvoznica v Gabrovki in zgraditev 
pločnika od začetka Presada do igrišča.

g.) Meni, da je potrebno  urediti jašek/kanal ob državni cesti na relaciji  Presad – 
veterinarska ambulanta.

Ad3) Pobude in vprašanja

Mateja Blažič je predlagala, da se v roku enega tedna  pošlje zapisnik tekoče seje. Na mail 
posameznih članov se zapisnik poda v predogled in na osnovi zapisanega poda mnenje oz. 
pripombe in se  preko korespondenčne  seje zapisnik sprejme. Za sodelovanje z društvi in za 
urejanje spletne strani je predlagala Gracar Martina.

Uroš Resnik je podal predlog, da se za določene naloge na področju gospodarstva, kulture in 
pri ostalih zadevah v KS Gabrovka uredi tako, da je sodelovanje transparentno.

Predsednica je predlagala, da se pri obdarovanju otrok dedka Mraza in samega krašenja pred 
novim letom porazdelijo posamezne naloge vsem prisotnim članom KS.

Ob 21.22 uri je sejo zapustil Janez Ribič.

Seja se je zaključila ob 21.34 uri. 

Zapisala: Vanja Lovše                                     Predsednica Sveta KS Gabrovka: Alenka Mesojede


