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Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik 9. redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v petek, 8.11. 

2019, ob 18.00 uri v prostorih KS Gabrovka. 

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

Vanja Lovše.  

OSTALI PRISOTNI: župan Občine Litija Franci Rokavec, direktor občinske uprave Ivan Matijevič,  

direktor KSP Litija Roman Ciglar  in uporabniki vodovoda naselij Brglez, Pečice  in Mahnc 

Poimenski seznam prisotnih uporabnikov vodovoda je v prilogi zapisnika. 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Uroš Resnik. 

 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in predlagala 

DNEVNI RED: 

1.) Pregled zapisnika 8. redne seje  
2.) Vodovod Brglez, Pečice 
3.) Rebalans proračuna 2020 in realizacija 2019 
4.) Tekoče zadeve 
5.) Vprašanja in pobude 
6.) Razno 
 

Na glasovanje je bil podan 

SKLEP 27:       9. seja SKS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je  bil soglasno sprejet. 
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Ad1.) Pregled zapisnika 8. redne seje 

Predsednica Sveta KS Gabrovka Alenka Mesojedec predlaga v potrditev zapisnik 8. redne seje 
Sveta KS Gabrovka, ki je bila v petek, 16.10.2019, ob 19.00 uri v prostorih KS Gabrovka. 

 

Po pregledu zapisnika 8. redne seje je bil izglasovan naslednji 

SKLEP 28:      Zapisnik 8. redne seje Sveta KS Gabrovka se v celoti potrdi. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

Ad2.) Vodovod Brglez, Pečice 

Predsednica je uvodoma podala obrazložitev namena današnjega sestanka z uporabniki 
vodovoda v naseljih Pečice, Brglez in Mahence ter predala besedo županu Franciju Rokavcu. 

Po razpravi  je župan Občine Litija predlagal, da se ugotovi sledeče: 

1. Potrebno je pregledati, v kakšnem stanju je trenutni vodovodni sistem Brglez – Pečice 
– Mahence. 

2. Upravljalca vaškega vodovoda trenutno nimajo, zato bi bilo smotrno, da krajani 
pooblastijo osebo, ki bo ta čas upravljalec vodovoda. Namesto prejšnjega upravljalca, 
lahko v upravljanje vodovod prevzame JP KSP Litija. Med odjemalci vaškega vodovoda 
in JP KSP Litija se pripravijo pogodbe pri delitvi stroškov. Plačuje se samo voda, ne 
omrežnina. Krajani se morajo odločiti, ali se gre v začasni sistem, da so še naprej lastniki 
vodovoda, ali vodovod prevzame JP KSP Litija in pridobi status javnega vodovoda. 

3. Vaščani vodovoda Pečice – Brglez – Mahence do 1.12.2019 plačajo vodarino, od 
1.12.2019 pa se pripravijo pogodbe med odjemalci tega vodovoda in KSP Litija. 

4. Pri pregledu vodovodnega sistema se posamezne vaščane zadolži, da na terenu 
pregledajo stanje vodomerov, jaške in podobno in popišejo vse porabnike vključno z 
vikendaši.  Za vas Brglez se določi Vodenik Jožeta, Perko Antona, v Pečicah Vrana 
Slavka, v Mahencah  Komat Uroša.  

5. Občina Litija bo  Komunalo  Trebnje  obvestila o trenutnem dogovoru in predlagala, da 
se sedanji sistem upravljanja z vodovodom zaključi s 1.12.2019. Do 1.12.2019 se 
pripravijo medsebojni dogovori z lastniki vodovoda in KSP Litija o upravljanju 
vodovodnega sistema. KSP Litija do konca leta pregleda ta sistem, poda oceno, ki 
zajema vse potrebne ukrepe. Ko bo KSP Litija  pripravila vse potrebno za realizacijo, se 
še enkrat sestanejo, kako se bo zadeva dejansko  uredila. 
 
Krajani so seznanjeni s predlogi, ki so bili podani in se z njimi strinjajo. 
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Ad3.) Rebalans proračuna 2020 in realizacija 2019 

Predsednica je obrazložila, da je v predlogu rebalansu proračunu Občine Litija za leto 2019 za 

KS Gabrovka namenjen nižji delež sredstev od dogovorjenega za realizacijo zastavljenih ciljev. 

Že zagotovljena  sredstva se bodo z rebalansom   prerazporedila na  druge postavke. Za leto 

2019 je pri KS Gabrovka z rebalansom odvzetih 154.000,00 EUR. Omenila je, da smo kljub temu 

optimistični, smo veliki, smo  po številu prebivalcev samo 3 – krat manjši kot mesto Litija in 

temu primerno si želimo, da gremo z mestom in ostalimi v enakomeren razvoj. Predsednica je 

obrazložila, da ima občina druge načrte, tega pa KS Gabrovka ne more sprejeti. 

Predsednica je predala besedo županu Franciju Rokavcu. Obrazložil je, da je velik del investicije 

v Občini Litija vrtec Najdihojca v Litiji in športni objekt v Jevnici. V letu 2020 se v proračunu 

namenjajo sredstva v višini 1.000.000,00 EUR, za ta projekta, tako, da so se sredstva črpala z 

rebalansom pri KS Gabrovka, za namen teh sredstev. Župan je obrazložil, da se v naslednjem 

letu ne bodo zmanjševale postavke, kjer se oblikuje proračun. Pri proračunski postavki lokalne 

ceste in javne poti se zagotovi 100.000,00 eur. Ta sredstva se namenijo za modernizacijo ceste 

v Čateški Gori. V proračunski postavki pri cestah so tudi namenjena sredstva pri OPPN za 

obvoznico Gabrovka. V ta namen se zagotovijo sredstva v višini 25.000,00 - 30.000,00 eur.  

Za ureditev mansarde v vrtcu Gabrovka  so predvidena sredstva za projekt v višini 40.000,00 

EUR.  

V krajevnem središču bivše avto-delavnice  so se zadeve malo zakomplicirale glede predaje 

ključev. Dosedanji lastnik je bil  pozvan, da izprazni delavnico in se ključi izročijo Občini Litiji  

kot lastnici.  

Župan je povedal, da bo  vodovod Tihaboj  v prihodnjem letu v celoti zaključen.  

Mateja Blažič je županu podala vprašanje v zvezi z investicijo vrtca Najdihojca v Litiji in 

športnega  objekta v Jevnici: Ali za ta dva objekta ni bilo planiranih dovolj sredstev, ali so to 

projekti od danes do jutri in se zaradi tega črpajo sredstva iz ostalih postavk?  Župan je 

obrazložil, da se ni obnesel projekt javno-zasebnega partnerstva in se za obnovo tega vrtca 

namenijo sredstva iz ostalih proračunskih postavk. 

Predsednica je podala vprašanje glede javnih poti in lokalnih cest. KS Gabrovka ima ogromno 

nekategoriziranih cest. Na lokalnih cestah, kjer je postavka 400.000 EUR, Gabrovka ni bila 

deležna  nobenih  vidnih vzdrževalnih del, saj so LC v istem stanju že nekaj let.   

Župan je obrazložil, da je JP KSP Litija pripravila spisek, koliko finančnih sredstev je potrebno 

zagotoviti pri vzdrževanju lokalnih cest. Višina teh sredstev je 1.500.000,00 eur. Na Odboru za 

infrastrukturo so določili postavko: odvodnjavanje na lokalnih cestah in javnih poteh, čiščenje 

vseh prepustov na cestah.  

Predsednica je predlagala, da je pri vzdrževanju  potrebno izvesti analizo, kaj je bilo dejansko 

izvedeno pri teh delih ter  kakšno je stanje cest. 
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Direktor občinske uprave je prisotne seznanil, da bo Občina Litija pričela s postopki umeščanja 

obvoznice Gabrovka v prostor v naslednjem letu. To pomeni, da je potrebno sprejeti Občinski 

podrobni prostorski načrt za novo traso obvoznice. Da se zadeva izvede, je potrebno 1,5 leta 

dela. Potem pa je na vrsti država. Zaradi  prometne varnosti bo občina sprožila ta postopek. 

Vanja Lovše je predlagala, da se prioritetno rešuje nevarna prometna situacija v ožjem vaškem 

središču na regionalni cesti. Najmlajši potrebujejo varne pohodne površine, ustrezno 

avtobusno postajališče. Predlagala je, da se lahko preko evropskega projekta Radar izvedejo 

tehnične rešitve za varovanje pešcev. Ta projekt bo stekel v mesecu februarju leta 2020. 

Projekt vodi AMZS pod vodstvom Jurija Kostanjška. 

Mateja Blažič je pri projektu obvoznica  OPPN  poudarila, da je potrebno odkupiti parcelo ob 

šoli. Vprašala je tudi, kako so opredeljeni v občini Litija vikendi in zidanice glede  odvoza smeti 

in oskrba z vodo. 

Predsednica je izpostavila, da je pri postavki zelene površine letno namenjenih 80.000,00 eur. 

Zanimalo jo je,  kam se porazdeli ta denar. Roman Ciglar je obrazložil, da se  sredstva namenijo  

Društvu invalidov za opravljeno storitev urejanja, za prireditve in košnje v Litiji. 

 

Ad4.) Tekoče zadeve 

V mesecu decembru bo steklo kar nekaj aktivnosti okrog priprave dedka Mraza. Predsednica 

je prosila Matejo Blažič, da organizira vse potrebno pri pripravi dedka Mraza z željo, da  ji 

pomagamo tudi ostali člani.  

Ad5.)Vprašanja in pobude 

Martin Gracar je obrazložil, da se v mrliški vežici v ozadju objekta lušči omet, ki ga je potrebno 

sanirati.  

Ad6.)Razno 

Predsednica je predlagala, da se v mesecu decembru ponovno skliče sestanek. 

Seja se je zaključila ob 22.00 uri.  

Zapisala: Vanja Lovše                                      

 

 


