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Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zadeva: Proračun 2021, 2022, RAZVOJNI PROGRAM KS Gabrovka za dvoletno obdobje 

DATUM: 13. 11. 2020 

                                                             JP  Gabrovka   skupaj 150.000,00 EUR 
 

Občino Litija se zaprosi, da se v proračunu  razdelita postavki , tako kot je to ločeno pri drugih KS (Dole, 

Polšnik, Jevnica…), na  

- 1330  JP Gabrovka 

- ____ LC Gabrovka 
 

1. Za JP je že izdelano 5 projektov in dogovorjeno je bilo, da se  pristopi k realizaciji, ker so izpadle iz 

programa 2019 – 2020. Za teh 5 projektov je predvidena dolžina modernizacije cca 1528 m. 

2. V Moravški Gori  se pripravlja JP 709072, za katero so krajani že zbrali sredstva (vsak 1000 EUR), 

zemeljska dela v dolžini 600 m so praktično zaključena. Tudi optika je položena. 

3. Brezovo je vas, ki v zadnjih dvajsetih in več  letih praktično ni dobila ničesar. LC skozi naselje je 

povsem uničena skozi celotno vas. Vas je brez javne razsvetljave, cesta je ozka, JP 710452 do cerkve 

(dobrih 50 m) ni urejena, vaščani si želijo, da  se ta del odmeril in modernizira. Modernizirana ni niti 

druga JP 710451 v sami vasi 140 m, kakor tudi JP 710453 110 m blizu vasi,  za kateri so  krajani prav 

tako pripravljeni izvesti zemeljska dela, nekaj pa jih je bilo že izvedenih. Po statističnih podatkih 

SURS je za naselje Brezovo navedenih 84 prebivalcev!!! (nekaj hiš sicer ni v samem strnjenem 

naselju), toda kljub temu, to ni malo. 

4. Če skupaj seštejemo, je trenutno  v  planu za naslednji dve leti  3228 m JP oziroma 10 x JP, s tem da 

nobena JP ni daljša od 800 m. So v razponu od 50 m do 800m. 

Vrstni red je naključen! 

 DOLŽINA ZA MODERNIZACIJO, PROJEKT 

JP 709072   Moravška Gora - Vodice 600 m                projekt še naročiti, zemelj. dela izvedena 

JP 710452   Brezovo do cerkve    50 m                      projekt še naročiti 

JP 710451   Brezovo proti kamnolomu 140 m                       projekt še naročiti 

JP 710453   Brezovo do Rovšek 110 m                       projekt še naročiti 

JP 709064 + delno JP 709063  Orešje 252 m                       projekt izdelan  37/20 

JP 709074    Klanec   93 m                       projekt izdelan 37/20 

JP 710941 Dolnji Gobnik 425 m                       projekt izdelan 42/20 

JP 708941 Laze pri Gobniku 388 m                       projekt izdelan  41/20 

JP 708952 Gabrska Gora 370 m                       projekt izdelan 37/20 

JP 709131 Štorovje - Hohovica 800 m                       projekt še naročiti 

SKUPAJ JP                 3228 m                     

finančna sredstva Če bo cena pri Kovaču kot za Čateško Goro in Okrog, bi to bilo  
- asfalt, gredanje cca 135.000,00  
- nadzor                     cca 4.000,00 
- projekt 5x             cca 11.000,00 

                             = 150.000,00 EUR 
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Če bi zadevo načrtovali pravočasno in nekje v mejah  cene zadnjega asfaltiranja, bi potrebovali za 3,3 km JP 

cca 150.000,00 EUR. 

Če se bo pristopilo k asfaltiranju v l. 2021, bo cena bistveno nižja kot v l. 2022, ko bodo vse občine pred 

volitvami hitele z asfaltiranjem!!! Prihranek po oceni cca 30%. 

 

Še vedno ostane mnogo kateg. JP neasfaltiranih, označeni trikotniki  +     cca 14 ,5 km nekategoriziranih 
poti, ki sploh niso označene! 

 Brezovo 

Za JP, ki so še v makadamski izvedbi, se uporabnike seznani o postopku modernizacije: prenos lastništva 

nepremičnine v delu, kjer poteka JP na občino, samostojna izvedba spodnjega ustroja, vključno z 

odvodnjavanjem.  

Če se izkaže, da uporabniki JP, ki je že na seznamu za modernizacijo, ne bodo pripravljeni pristopiti k 

pripravi zemeljskih del: spodnji  ustroj z odvodnjavanjem, se v modernizacijo vključijo druge – nove JP, kjer 

je izražen interes oz. se dela že izvajajo. 

Predlog  je tudi, da se modernizira del zelo strmega odseka v dolžini cca 100 m na JP 710903. 
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                                                               LC  Gabrovka, skupaj   250.000,00 EUR 

 

1. Prednostno je potrebno urediti LC  Gabrovka – Brezovo – Dole  - Sopota in ne samo v naselju 

Brezovo, temveč tudi na dolžini 2 km. O stanju te LC je bil 11. 2. 2020 na Občino Litija poslan dopis 

na treh straneh z obrazložitvami stanja  in utemeljitvami za  vzdrževalna dela. 

2. Za LC  - Gabrovka – Brezovo se ocenjuje, da so za sanacijo  dolžine 300 m skozi vas + sanacija 

ostalega vozišča do vasi v dolžini 2 km stroški cca 250.000,00 EUR.  Preučiti je potrebno finančni 

izračun ustreznejšega postopka. 

 

3. Ocenjujemo, da so stroški glede na vrsto sanacije  lahko  sledeči: 

a) Preplastitev: cca 20,00 EUR m2, preko Kovača cca  13,00 EUR z DDV 

Cena vsebuje, ukrepe preplastitve (rezkanje asfalta in odvoz materiala, čiščenje podlage, pobrizg 

z bitumensko emulzijo, dobava in vgrajevanje asfalta v debelini 4 cm), predhodno izvedene 

izravnave, stroške ob zapori ceste, ureditev bankin. 

Ocenjujemo, da cesta skozi vas ni primerna za preplastitev, o čemer je bil mnenja tudi izvajalec 

podjetja Kovač, s katerim je bil teren že predhodno natančno pregledan, temveč je primeren  

postopek hladne reciklaže.  

 

b) Postopek  hladne reciklaže: 33 EUR/m2 

Pri tej sanaciji ne gre za odvoz materiala in dovažanja, pač pa se obstoječi material ponovno 

uporabi, v podlago pa se dodata bitumen in cement. Obnova dotrajane voziščne konstrukcije po 

postopku hladne reciklaže z uporabo penjenega bitumna B70/100 v količini 2,8 % ter cementa 

CEM III/B 32,5 N kot veziva v količini 1,5 % v skupni debelini 30 cm, z dobavo in vgrajevanjem 

ustreznega zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca (frakcije 0/32) v debelini 10 cm, ki 

naj vsebuje min. 4,7 % finih zrn(delcev pod 0,063 mm) za profiliranje in zagotavljanje zahtevane 

granulometrije. Vozišče je potrebno splanirati v ustreznih vzdolžnih in prečnih padcih ter 

pobrizgati z anionsko bitumensko emulzijo za preprečevanje prehitrega izsuševanja, min. 0,50 

Kg/m2! Zahtevana nosilnost Evd = min. 80 MPa in Ev2 = min. 150 MPa! Zahtevana zgoščenost je 

98% po Proctorju, dobava in polaganje asfalta AC 16 base 70/100 A4 v debelini 7cm 

Vir: https://smartno-litija.si/wp-content/uploads/2020/03/Ocena-po%C5%A1kodovanosti-cest-

in-plan-dolgoro%C4%8Dne-obnove-in-asfaltiranja-cest-z-oceno-stro%C5%A1kov-v-

ob%C4%8Dini-%C5%A0martno-pri-Litiji.pdf 

str. 25 

c) Klasična rekonstrukcija ceste: 57,45 EUR/m2 

-  izvedbo drenaže (8,88 EUR/m2 ),  

- - odvoz neustrezne podlage in dovoz nove podlage (21,80 EUR/m2 ),  

- izvedbo finega planuma pred asfaltiranjem (3,45 EUR/m2 ),  

- položitev filca (1,48 EUR/m2 ),  

- asfalt (15 EUR/m2 ),  

- izvedbo razširitev (2 EUR/m2 ),  

- izdelava bankin (1,84 EUR/m2 ) in  

- izdelava prepustov (3 EUR/m2 ).  

- širina obnove ceste, kjer poselitev to omogoča, 6,0 m, saj le ta širina omogoča srečevanje dveh 

tovornih vozil, srečevanje brez dovoza na bankino pa je cilj, ki bi ga morala občina zasledovati 

 

https://smartno-litija.si/wp-content/uploads/2020/03/Ocena-po%C5%A1kodovanosti-cest-in-plan-dolgoro%C4%8Dne-obnove-in-asfaltiranja-cest-z-oceno-stro%C5%A1kov-v-ob%C4%8Dini-%C5%A0martno-pri-Litiji.pdf
https://smartno-litija.si/wp-content/uploads/2020/03/Ocena-po%C5%A1kodovanosti-cest-in-plan-dolgoro%C4%8Dne-obnove-in-asfaltiranja-cest-z-oceno-stro%C5%A1kov-v-ob%C4%8Dini-%C5%A0martno-pri-Litiji.pdf
https://smartno-litija.si/wp-content/uploads/2020/03/Ocena-po%C5%A1kodovanosti-cest-in-plan-dolgoro%C4%8Dne-obnove-in-asfaltiranja-cest-z-oceno-stro%C5%A1kov-v-ob%C4%8Dini-%C5%A0martno-pri-Litiji.pdf
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V primeru dovolj širokih cest, bi se bankine lahko zatravile, kar bi dolgoročno bistveno zmanjšalo stroške 

rednega vzdrževanja cest. 

- Sredstva gredo iz postavke rednega vzdrževanja, ker Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni 

list RS, št. 38/16) določa 

12. člen 
(redno vzdrževanje prometnih površin) 

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih 
poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vozišča in robnih 
pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo 
asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb. 
 

STANJE NA drugih LC v KS Gabrovka 

Po  ODLOKU o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija je LC 

155,695 km. Od tega jih je v KS Gabrovka 20.700 km, kar je 13,2%. 

  

 

 

 

 

 
 

Pri LC Dole – 
Brezovo – 
Gabrovka je 
dolžina LC v KS 
Gabrovka cca 3,5 
km. 
SKUPAJ 
20.700 m ali 13,2 
% 

V letih od 2017 do 2020  je bilo s proračunom za LC – redno vzdrževanje BREZ ZIMSKE SLUŽBE namenjenih   

1.418.060,13 EUR.  

Za delež, ki je v KS Gabrovka (13,2 %) bi to predstavljalo v sorazmernem deležu  187.176,00 EUR.  

In kaj je bilo v teh letih  iz proračunske postavke 1320 narejenega na LC v območju KS Gabrovka?  

SKORAJDA NIČ!!! 

Le kje so tiste tone hladnega asfalta, prometni znaki, ogledala, table …? Še tisti hladni asfalt, ki je na 

cesti, morajo prositi in hoditi ponj  ter nanašati v luknje krajani sami. Žal mi je, da moram to zapisati, 

toda stanje je tako. Eno leto že čakamo in prosimo, da si skupaj z upravljavcem ogledamo LC in se 

dogovorimo o nekem skupnem planu, načrtu, a vse zaman.  

Stanje sledeče: 

- LC Gabrska Gora – Moravče; vse kar je bilo moderniziranega in asfaltiranega v l. 2017  je šlo iz 

sredstev odškodnine po ELES-u za daljnovod 240 kW, od takrat na terenu ni vidnega ničesar več za 

čas letnega rednega vzdrževanja. 

FAKTOR USTREZNOSTI: LC je večinoma ustrezno prevozna, vidnih je  nekaj posedkov, ki niso bili 

sanirani pri rekonstrukciji LC iz sredstev ELES odškodnine. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1702


5 
 

- LC Migolica – G. Ravne; v l. 2017 se je asfaltirala ena plomba nad betonsko – kamnito zložbo ter 

namestila varovalna ograja. LC je bila modernizira/asfaltirana pred desetimi leti, a se ugotavlja, da 

bankine niso ustrezno utrjene, vidne so razpoke in posedek.  

FAKTOR USTREZNOSTI: LC je  prevozna. 

 

- LC Tlaka – Kr. Pri Čatežu; pri zadnjem asfaltiranju prispevek 1.000,00 EUR!!! za fini planum ter 

namestitev cca 60 m ograje; zemeljska dela, nasipavanje bankin so izvedli krajani sami, vključno z 

materialom.  Za prvi del asfaltiranja v dolžini 800 m so bila prav tako izvedena zemeljska dela s 

strani krajanov, in to na LC, kar ni praksa. Sredstva za takratni asfalt so šla iz odškodnine ELES. 

Ne prav visok znesek je prispevala KSP. Cesta  v delu vzpenjanja v klanec ni ustrezno vzdrževana, 

brežina ni stabilna, potrebno bi jo bilo očistiti kamenja. 

   

- LC R3 – Brezje – R2; zaradi boljše preglednosti se je saniral en ovinek. Na križišču v gozdu je 

potrebna razširitev, kakor tudi še na nekaterih drugih delih – širitev asfaltirane bankine, minimalni 

stroški. 

FAKTOR USTREZNOSTI: LC je  prevozna, sanacija potrebna na nekaterih krajih. Brežina ni ustrezno 

očiščena, predvsem v zadnjem delu, ko se priključi na republiško cesto za Čatež: vsipanje materiala, 

kamenja  na cestišče. 

 

- LC Javorski Pil – Gobnik – Moravče; v zadnjih desetletjih ni bila ustrezno vzdrževana, vidni so 

globoki posedki, zato je potrebna kar zelo obsežna sanacija z odkopi vozišča, nasipavanjem, 

utrjevanjem, drenažo. Strošek za te popravke bo relativno zelo  visok, ker bo potrebna temeljita 

drenaža, na novo utrjevanje. Vidne so mrežne razpoke. Prav tako je na delu od Javorskega Pila do 

Nove Gore že zelo poškodovana, predvsem zgornje obrabne plasti, razpokanost, bočne poškodbe. 

Srednji del LC je v makadamski izvedbi. Ocenjujemo, da bo ta LC potrebna najobsežnejše sanacije na 

celotni dolžini 5,5 km. Ker se predvideva gradnja vodovoda na tem območju, je potrebno pri sanaciji 

načrtovati  in predhodno izvesti tudi ta dela, strošek. Ocenjen strošek najmanj pol milijona EUR. 

 

Če saniramo LC Gabrovka – Brezovo – Dole v dolžini 2,3 km, bodo tako-rekoč sanirane vse LC razen 

LC Moravče – Gobnik – Nova Gora.  

Menimo, da je bolje, da se uredi ena LC do konca mandata, ta cesta Gobnik – Nova Gora  pa se bo 

urejala v naslednjem obdobju, ko se bo na tem območju gradil vodovod. Problem je tudi, da je LC 

Gabrovka – Brezovo lastniško skoraj povsem neproblematična, cca več kot 95 % po občinskem 

lastništvu, LC skozi Gobnik in potem proti Novi Gori pa je lastniško povsem neurejena, cca 50% ali 

več  poteka po zasebnem zemljišču in le to ni urejeno. 

Ocena Metoda Kovača ob ogledu je bila, da je vozna površina na LC do Brezova tako zelo že 

obrabljena (je brez bitumenske podlage in se vidijo prodniki – savski, ki sploh niso več dovoljeni na 

cestah), s tem pa  je problematično rezanje asfalta v smislu plomb ali dodajanja muld, ker bo vozna 

površina zaradi obrabe in mrežnih razpok  samo še razpadla. 

 

Pričakujemo, da se v proračunu za l. 2021/22 zagotovijo sredstva za sanacijo te LC v dolžini 2.3 

km.  

Prilagamo tudi dopis, ki je bil na občino poslan februarja 2020 in podrobno utemeljuje  potrebo in 

upravičenost, da se ta LC prednostno sanira v Občini Litija.  

Je ena  najbolj prometno obremenjenih  LC in z družbenega ter gospodarskega vidika med (ali 

celo najbolj) pomembna LC v občini (poleg LC mimo Brega in Omahna, toda ti dve sta urejeni in 

sanirani.) 
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   Odmere in nakupi (služnosti) zemljišč,  v KS   Gabrovka –  urejanje lastništva JP 

Prenosi v lastništvo Občine Litija, proračunski postavki: 

-  1349 Odmera občinskih cest 

- 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine 

1.  

 

Del 786/1, 788, 789, 790, 791, vse k.o. Vodice; v naravi je nekategorizirana pot, potrebna odmera in prenos 

lastništva na občino, označen del z rdečo barvo, kasneje kategorizacija, ker so tudi  stalno naseljeni 

prebivalci. 

2.  

 dolžina 290 m, površina 858 m2 

1650, k.o. Vodice, V NARAVI JE KATEGORIZIRANA POT, LASTNICA  ponuja odkup, a bo potrebno predhodno 

izpeljati dedovanje. 
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3.  

       

 

 

V naravi je nekategorizirana pot, ki poteka po zasebnem zemljišču. Občinska pot poteka drugje, je povsem 

neuporabna. Je edina nujna pot za dostop do  stalno prijavljenih občanov. Predlog je menjalna pogodba z 

novim lastnikom, dedovanje je zaključeno. 

Enako je potrebno urediti tudi ostala dva dela, podaljšanje občinske (kategorizirane in nekategorizirane) 

poti, da se zadeva uredi za potrebe nujnega obvoza mimo centra Gabrovke. 
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4. . 

 

 

 

 

 
 

Prenos ali nakup 3 nepremičnin 823/3, 825/2, 831/2, vse k.o. Vodice, tu poteka že 

kategorizirana pot, nakup potreben tudi zaradi uvoza v industrijsko cono ter ureditve že 

kategorizirane JP. 
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                           Urejanje naselja Gabrovka 
 

Proračunska postavka: 1136 Ureditev krajevnega središča Gabrovka 

Z urejevanjem naselja Gabrovka se do l. 2019 praktično ni ničesar  izvedlo. Z nakupi nepremičnin se je 

zadeva za urejanje odprla, kažejo se nove možnosti. 

1. Pogodba s Pošto Slovenija je podpisana, sledi le še plačilo za pet na novo pridobljenih nepremičnin. 

Upravljavec objekta bo Knjižnica Litija, za prostor GARAŽA pa želimo, da se ta prostor prenese v 

upravljanje KS Gabrovka. Trenutno ima ključe tega prostora (garaže) OŠ Gabrovka – Dole.  

Utemeljitev:  

- V tem prostoru je le nekaj lesenega materiala, razvidno je, da ta prostor šola ne uporablja. 

- Šola je pridobila že garažo oz. delavnico  v prostoru novega vrtca in ima tam možnost 

shraniti ta material.  

- KS potrebuje prostor za hranjenje arhiva, ki je bil predhodno hranjen v prostoru s skalo, 

trenutno pa je shranjen na lokaciji, ki ni v lasti niti občine niti KS. Tega materiala je zelo 

veliko, in že zaradi tega potrebujemo to garažo.  Na naslovu, kjer je knjižnica je  tudi že od 

nekdaj uradni sedež KS Gabrovka, Gabrovka 23. 

- V času zunanje ureditve  pri starem mizarstvu potrebujemo dostop do elektrike in vode, 

dokler objekt starega mizarstva ne bo v funkciji uporabe in priključitve na elektriko ter 

vodovod!!! Tega lahko pridobimo le iz te garaže in pri tem ne posegamo v prostor knjižnice, 

ker je vhod v garažo povsem ločen od prostorov knjižnice. 

 

2. V ponedeljek 2. 11. 2020 smo s strani občine prejeli SKLEP, s katerim župan za upravljavca 

nepremičnin 929/1 in 929/2 imenuje KS Gabrovka, sledi še vpis v zemljiški kataster ter kataster 

stavb. 

3. Ker se PGD Gabrovka ni strinjala s postavitvijo električne polnilnice ob prostoru gasilskega muzeja, 

se bosta dve mesti zagotovili ob objektu knjižnice (kjer je bila včasih govorilnica). 

4. KS je s strani Občine Litija (župana) pridobila soglasje, da se prijavi na razpis LAS.  Vloga na 156 

straneh  je bila oddana do roka, 30. 10. 2020. Zapisala/sestavila  jo je predsednica KS Gabrovka. K 

sodelovanju kot partnerji so pristopila tudi tri društva: KUD Fran Levstik, DU Gabrovka ter DPŽ 

Gabrovka. Vsebina vloge je Medgeneracijsko središče Gabrovka. Skupna vrednost je predvidena  

cca 47.000,00 EUR z DDV,  od tega bi bil znesek nepovratnih sredstev v višini 26 tisoč EUR. 

Predvideva se, da bodo rezultati izbora znani v roku dobrega meseca, a je potrebno vzeti v zakup, 

da je  projekt MGS Gabrovka zaveden pod  zaporedno številko oddane  vloge 287, kar pomeni, da je 

možnost relativno nizka, ker kandidirajo lahko vsi zainteresirani iz vseh občin območja LAS Srce 

Slovenije, sredstva so pa zelo omejena.  

5. Kaj so prioritete tega območja? 

- tlakovanje površine z betonskimi tlakovci, vključno s predhodno vgradnjo kanalizacije za javno 

razsvetljavo, odvodnjavanje 

- urbana oprema 

- hortikulturna ureditev zelenih površin 

- ureditev športne površine do 100 m2 

Dokler ne bodo znani rezultati razpisa in izbora, je zadeva v mirovanju oz. mora biti v mirovanju, ker 

nobena aktivnost ni dovoljena pred l. 2021. 
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Glede objekta starega mizarstva je potreben najprej izbris odločbe gradbene inšpektorice iz zemljiške 

knjige. Mislim, da bo to izvedeno v naslednjem mesecu. Da se je objekt zaprlo, je zadeva odločbe  z vidika 

varnosti.  

6. FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA L. 2021/21 za MGČ Gabrovka 

- Če bomo izbrani na LAS razpisu, se ocenjuje, da bo za tlakovanje parcele 929/2 zadostovalo 

14.000,00 EUR iz občinskega proračuna. Za parcelo 929/1 pa se bi financiralo iz LAS sredstev – 

tlakovanje. 

- Pričele se bodo urejati zadeve glede objekta starega mizarstva. Najprej bo potrebno pridobiti 

elaborat statične ocene, na osnovi katere se bodo planirale nadaljnje  aktivnosti. Tega bo naročila 

občinska uprava. 

 

7. V l. 2021 se pričakuje, da se bodo nadaljevale aktivnosti glede industrijske cone nekdanjega 

Presada: OPPN ter ureditev dostopa.  Več ni znanega. Predvideva se  več aktivnosti kot v l. 2020, ko 

je bila glavnina namenjena pridobivanju  raznih soglasij, mnenj ipd. KS predvideva, da se bo pričelo 

z urejanjem dovoza v industrijsko cono ter javno razgrnitvijo OPPN  IG– GA – 05. 

 

8. Kaže se potreba  po ureditvi parkirnih prostorov okoli blokov.  Potreben bo sestanek z upravljavcem 

bloka oz. osebami, ki so zadolžene za upravljanje. Narisati bo potrebno talne označbe za 

intervencijsko pot, parkirišča za vrtec - starše, za stanovalce. 

 

 

9. Pločniki: V naselju Gabrovka ni urejenih pohodnih površin za pešce. Spodaj  je idejna zasnova 

RADAR, za tako investicijo je lahko investitor le občina in ne DRSI. Občina pripravlja trenutno 

osnovno dokumentacijo ter vrši geodetske odmere za obvoznico, za katero se trdi, da bo DRSI 

kmalu pristopila k izvedbi, toda dokumenti na ravni države kažejo, da te obvoznice še dolgo ne bo,  

min vsaj 10 let. 

Mnenje KS Gabrovka  je, da mora občina pristopiti k urejanju varnih pohodnih površin tudi na 

drugih območjih znotraj naselja Gabrovka ter sredstva zagotoviti v proračunu. Izgovarjanje, da bo 

zadevo urejala obvoznica, ni na mestu in ni utemeljena. 

 

a) Projekt Prometna ureditev okolice Osnovne šole Gabrovka – Dole  RADAR 
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-  

Na predstavitvi projekta RADAR je bila tudi predstavnica občinske uprave, kjer je bilo s strani 

projektanta oz. načrtovalca povedano, da je v nadaljevanju izvedbe to strošek, ki ga občina zagotovi 

z uvrstitvijo projekta v  NRP ter z zagotovitvijo sredstev v proračunu  Občine Litija.  

Ali je občinska uprava o tej zadevi potem razpravljala?  

KS Gabrovka meni, da bi temu moralo biti tako, če je s projektom seznanjena tudi občina. Občino se 

pozove, da se opredeli glede   projekta RADAR. 

  

b) Pločnik oz. varna pohodne površine za pešce izven območja OŠ, a znotraj območja naselja 

Gabrovka, kar še vedno predstavlja VARNO ŠOLSKO POT 

 

Investitor za take projekte v naseljih ni DRSI temveč občina, ki mora pripraviti dokumentacijo in tudi 

zagotoviti finančna sredstva. Zadeva nikakor ne vzdrži razlage, da bo to del gradnje obvoznice. Se pa zadeva 

lahko smotrno vključi k izvedbi rekonstrukcije R2 v delu, ko se bo urejala dovozna pot iz R2 v industrijsko 

cono GA-05, vendar je potrebno poudariti, da je rekonstrukcija  križišča stroškovno (finančno in projektno) 

zadeva zasebnega  investitorja, medtem ko je ureditev pločnika  zadeva občine. Gre le za možnost 

sočasnosti izvedbe dveh različnih projektov oz.  investitorjev. 
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KS Gabrovka predlaga, da Občina Litija pristopi k reševanju problematike varnih pohodnih površin, s 

čimer se bo načrtno pričela urejati VARNA ŠOLSKA POT v okolici šole ter   med zgornjim in spodnjim 

delom Gabrovke ter projekt uvrsti v NRP in proračun 2021-2022, vključno z zagotovljenimi sredstvi. 

 

Da se projekta pod a) RADAR in b) PLOČNIK  lahko uvrstita v NRP ter proračun, mora občinska 

uprava oz. skrbnik postavke s strani občinske uprave pripraviti: 

- DIIP – Projekt RADAR, Prometna ureditev okolice OŠ Gabrovka – Dole 

- DIIP – Pločnik ob R2 – 4326 v delu kot prikazuje spodnja slika pri b), območje označeno 

rdeče. 

- Uvrstitev v NRP, proračun Občine Litija,  

- Izdelava PZI 

Sledi javni razpis, izvedba. 

 

10. Poseganje zasebne gradnje v parcele, ki so v lasti države ali občine, in sicer v samem naselju 

Gabrovka 

V naravi je razvidno, da na kar nekaj mestih znotraj naselja Gabrovka  zasebni mejaši, ki mejijo na 

R2 – 4326 ( parcela 1863/1) ali na parcelo v lasti Občine Litija  1864/5  k.o. Vodice,  s posegi (živa 

meja, nastavljeni predmeti, stebri, robniki ipd) posegajo  na zemljišče, ki bi moralo biti namenjeno 

za prometno infrastrukturo, vozišče,  pohodne površine za pešce ali  bankino.  Prav iz tega vidika je 

varnost in pretočnost republiške ceste znotraj naselja Gabrovka še toliko bolj omejena. 

 

KS Gabrovka od Občine Litija pričakuje, da se nemudoma pristopi k reševanju omenjene zadeve v 

sodelovanju z DRSI; ogled v naravi, geod. odmera oz. ureditev meje glede na kataster, odstranitev 

posegov. 
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                                      VODOVOD KS Gabrovka 
- Gobnik 
- Štorovje 
- ostali vodovodi, ki so v upravljanju KSP 

 

 

1. Gobnik: IDZ , pridobivanje nepremičnin, soglasja,  postopek pridobivanja PGD 

2. Štorovje: kataster vodovodnega omrežja, sanacije, zamenjava vodomerov,  priključitev na 

vodovod iz zajetja Preska, s katerim se napaja tudi vodovod Gabrovka 

3. Ostali vodovodi: zamenjava azbestnih cevi na vodovodu Gabrovka ter ostala dela po planu 

upravljavca 

Proračunske postavke: 16770 Vodovod Gobnik 

1675 Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih 

1677 Vodovod Gabrovka 

 

                                                Vzdrževanje gozdnih cest 
 

Program vzdrževanja gozdnih cest: z njim bi se moralo seznaniti KS 

Problematično je predvsem redno vzdrževanje gozdnih cest, po katerih krajani dostopajo do svojih bivališč. 

 

                                                      Javna razsvetljava 
 

Za območje KS Gabrovka z gotovostjo velja, da je absolutno najnižji delež javne razsvetljave, tako na število 

naselij kot tudi na število prebivalcev v KS. V KS je kar nekaj naselij oz. delov naselij, ki bi morali biti glede 

na vse parametre oz. kriterije deležni javne razsvetljave, in to bistveno prej kot marsikatero drugo naselje v 

občini.  

Po  trdnem prepričanju je glavni kriterij prometna obremenitev v naselju.  

1. Tihaboj; Edino naselje v občini, skozi katerega je speljana republiška cesta, v gosto naseljenem 

območju pa ni niti ene javne svetilke (razen pri gasilskem domu na strošek gasilcev). 

2. Brezovo: Gosto poseljeno naselje, skozi katerega je speljana najbolj prometna LC izven mesta 

Litija, a ni niti ene javne svetilke.  

3. Moravče pri Gabrovki: V delu od lovske koče proti dolini (Štorovje), so avtobusna postajališča 

brez razsvetljave ali prostora za odmik avtobusa ali šolskega kombija, nobene razsvetljave. Gre za 

območje ob republiški cesti, ni vzporedne pešpoti.  

4. Gabrovka: Neenakomerna javna razsvetljava, na delih je sploh ni. Skozi naselje pelje republiška 

cesta, ki je brez pločnikov. Če pa se pogleda po ostalih delih občine, je razvidno, da je javna 

razsvetljava v marsikateri vasi ali delu naselja, kjer ne gre za nikakršno prometno obremenitev v 

nočnem času.  
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Že večkrat je bilo izpostavljeno, naj se prične načrtovati strokovno, po dejanskih potrebah in ne po 

političnih in drugih interesih.  

Žal je Občina Litija vseskozi pozabljala na dejanske potrebe v KS Gabrovka, pred pritiski ni znala 

argumentirati, zakaj je ponekod bistveno bolj potrebna javna razsvetljava, trenutno pa je situacija takšna 

kot je. Žal je prišel čas, ko bo potrebno zadeve urediti in nadoknaditi. Sredstva ne smejo biti izgovor. Če so 

bila za drugje, bodo pa tudi za KS Gabrovka. Celo projekti izpred 10 let se ne izpeljejo do konca, medtem ko 

je bilo vmes že mnogo drugih. Še več, v zaključnem računu za l. 2010 piše, da je bila realizirana gradnja, a 

od javne razsvetljavi na Brezovem ni nič. 

Podatek, ki pokaže situacijo javne razsvetljave na ravni občine in KS Gabrovka: 

1324 svetilk v občini, v KS Gabrovka jih je cca 20 (4 prižigališča), kar je 1,5% 

 

 

                                         UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 
 

Proračunska postavka: 1645 Vzdrževanje javnih zelenih površin 

Na tej proračunski postavki je letno KSP zagotovljenih cca 85.000,00 do 90.000,00 EUR, a nikoli ničesar 

nismo deležni v KS Gabrovka. 

Pričakujemo enakomerno razporeditev sredstev tudi za potrebe KS Gabrova. Za okraševanje/ osvetlitev 

smrečice smo celo sami kupovali lučke. Ker ima občina v lasti zdaj kar nekaj nepremičnin v Gabrovki, se 

pričakuje, da se zagotovijo sredstva za košnjo ter druga urejevalna/vzdrževalna  dela. 

Pred knjižnico se mora namestiti najmanj en koš, ki se redno prazni. 

 

 

                                                 KATEGORIZACIJA JP 
 

V avgustu  2019 je KS Gabrovka  na Občino Litija poslala PREDLOGE KS GABROVKA ZA KATEGORIZACIJO JP IN 

PREKATEGORIZACIJO (tabelo s seznamom in dopisom), a se je v l. 2020 kategoriziralo le nekaj JP iz poslanega 

seznama. Še vedno je po oceni KS Gabrovka takih poti, ki niso kategorizirane, cca 15 km oziroma poti, ki dostopajo 

do  cca več kot 100-tih  stalno prijavljenih občanov. Te problematike v drugih KS ni, oziroma če že je, je le-ta v zelo 

nizkem deležu (dostop do objektov s prijavo stalnega bivališča, nekategorizirana pot poteka po zemljišču v lasti 

lokalne skupnosti ali pa je le-ta v neposredni bližini glede na njen potek v naravi). 

KS pričakuje, da se v naslednjem dvoletnem obdobju ta problematika reši ali na način prekategorizacije ali na način 

zagotavljanje proračunskih sredstev za vzdrževanje nekategoriziranih poti, ki so v lasti občine. 
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SODELOVANJE OBČINE PRI MODERNIZACIJAH REPUBLIŠKIH CEST, ki potekajo po 
območju KS Gabrovka 

 

- preplastitev R2 4326 od Pečic do križišča za Dole, cca 2,5 km 

- razširitev vozišča na R2 1187 od Moravče 77 do transformator oziroma križišča za Čatež, cca 1,2 km 

- namestitev varovalnih ograj od Gabrovke proti Tihaboju, na mestih po  tehničnih specifikacijah, ki  določajo 

pogoje in način postavitve varnostnih ograj na javnih cestah, katerih namen je preprečiti zlet oz. zdrs vozila s 

ceste. 

 

 

SKLEP: Razvojni program KS Gabrovka se sprejme s predhodno zapisanimi vsebinami ter obrazložitvami 

ter se z njim seznani Občino Litija za uvrstitev postavk in sredstev v proračuna Občine Litija  za l. 2021 in 

l. 2022. 

Sklep je bil 13. 11. 2020 soglasno sprejet na seji Sveta KS  Gabrovka, ki je potekala kot videokonferenca 

preko ZOOM. 

 

Zapisala: Alenka Mesojedec, preds. KS Gabrovka 

 

 

 


