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Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik 15. redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v petek, 26.2. 2021, ob 

18.00 uri v prostorih KS Gabrovka.  

PRISOTNI: Alenka Mesojedec, Mateja Blažič, Martin Gracar, Vanja Lovše 

ODSOTNI: Janez Ribič, Simon Poterbin, Uroš Resnik 

 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in dala na glasovanje sledeči 

DNEVNI RED: 

 

1. Poslovno in računovodsko poročilo za l. 2020 

- pregled realizacije  

2. Program dela v l. 2021 

- OPPN GA – 05 IG Gabrovka, javna razgrnitev 

- Program modernizacije cest  

- Program vzdrževanja JP 

- Program pokopališke dejavnosti 

 

- Kaj predvideva proračun 2021 - 2022? 

 

3. Predlogi in pobude 

4. Razno 

 

  
SKLEP 55   : 15. seja KS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad1.) Poslovno in računovodsko poročilo za l. 2020 
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Predsednica Sveta KS Gabrovka  je  predstavila poslovno in računovodsko poročilo 
za l. 2020. Poslovni del v poročilu je zapisala predsednica, računovodsko pa službe 
občinske uprave. 

Poročilo je priloga zapisnika, objavljen bo na Ajpes ter spletni strani KS. 

Po predstavitvi ter razpravi je bil sprejet 

SKLEP 56  :  Svet KS Gabrovka sprejme poslovno in računovodsko poročilo za 

l. 2020.  

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Ad2.) Program dela v l. 2021 

a) OPPN GA – 05 IG Gabrovka, javna razgrnitev 

Predsednica predstavi časovnico oz. potek javne razgrnitve ter priprav na javno 

obravnavo za OPPN na  območju GA – 05. Predlagatelj je investitor in na podlagi 

pobude investitorjev in pripravljenih Izhodišč za OPPN je župan sprejel sklep o 

pripravi OPPN.  Gradivo je razgrnjeno tudi v prostorih KS, na oglasni deski ter na 

spletnem naslovu KS Gabrovka, in sicer od 16. 2.  do vključno 18. 3. 2021. Javna 

obravnava bo 10. 3. 2021 ob 18.00, v prostorih proizvodnih objektov družbe Labeks. 

Po razpravi je bil oblikovan 

SKLEP 57  :  Svet KS Gabrovka se bo udeležil javne obravnave . Predsednica o 

prisotnosti obvesti Občino Litija. 

Predsednica predstavi OPPN. Po ogledu gradiva in  razpravi je dogovor, da bo KS 

Gabrovka pisno pripravila pripombe in predloge na predlagani OPPN. 

 

 

b) Program modernizacije cest  

Predsednica pove, da za pet JP iz programa modernizacije JP za l. 2021/22 še ni 

narejenih projektov (2x Brezovo, 2X Moravška Gora), zato jih mora Občina Litija 

naročiti, še pred tem pa tudi geodetske odmere. S soglasji ne bi smelo biti težav. 

Krajani so seznanjeni s pogoji Občine Litija, da se brez soglasij ter lastne udeležbe  

ne bo pristopilo k modernizaciji. Seznam manjkajočih projektov je že bil posredovan 

na Občino Litija. 

Vanja Lovše pove, da je JP Štorovje dolga 800 m, uporabnikov pa je malo, zato 

zaenkrat med krajani še ni dogovora glede financiranja oz. odločitve glede 

modernizacije. 

Predsednica pove, da je uporabnik JP 709065  predlagal, da se tudi ta JP vključi v 

modernizacijo – asfaltiranje. Trasa poti je lastniško urejena in odmerjena. 

 



3 
 

 

c) Program vzdrževanja JP 

Predsednica predstavi, da je program vzdrževanja težko oblikovati, ker se še vedno 

ne ve natančno, ali bo v tem letu občina pristopila k modernizaciji JP, ali pa šele v 

naslednjem letu. Posledično je potrebno sredstva rezervirati za fini planum. 

JP v  Javorje že nekaj let čaka sanacijo posedkov. K  sanaciji bo po dogovoru  

pristopila občina, strošek  se ocenjuje na  cca 16.000 EUR. Realizacija bo v 

spomladanskem času, ko se ponovno odpro asfaltne baze. Z izvajalcem je že bil 

opravljen ogled na terenu. 

Izvedla se je tudi sanacija JP 709063 v dolžini 260 m. Uporabniki so plačali 

zemeljska dela, KS je prispevala pesek. Potrebna je bila razširitev ceste/odstranitev 

brežine  v  dolžini 200 m. Ta cesta je bila do zdaj neprevozna za komunalna in druga 

tovorna  vozila in tudi nevarna v zimskem času.  

 

 

d) Program pokopališke dejavnosti 

Predsednica: Glede na spremembe v Odloku o pogrebni in pokopališki dejavnosti je 

potrebno pripraviti nove najemne pogodbe. Največja ovira za izvedbo  so omejitve 

zaradi korona virusa, ker bi bila za večino najemnikov  vnašanje osebnih podatkov ter 

podpisovanje bolj primerno v prostorih KS kakor  po pošti. Tudi stroškovno je  za cca 

360 pogodb za KS bistveno bolj ugodno.  

Martin Gracar predlaga sanacijo zadnje stene v MV, ker tam zateka voda. 

 

e) Kaj predvideva proračun 2021 - 2022? 

Občina je pristopila k pričetku aktivnosti za vodovod Gobnik ter naročila IDZ 

.Predvidena trasa bo  potekala iz Čateške Gore do Kamnega Vrha in Gobnika. V 1. 

fazi se predvideva le gradnja primarnega voda.  

Za obvoznico je Občina Litija naročila geodetske odmere ter pridobivanje strokovnih 

podlag. V nadaljevanju bo Občina Litija v sodelovanju z DRSI izvedla postopek izbire 

izdelovalca OPPN za obvoznico Gabrovka. Na naslov KS smo v vednost prejeli dopis 

lastnikov zemljišča, ki zastavljata pripombe in predloge glede poteka obvoznice.  Dopis 

je bil naslovljen na Občino Litija. 

Predsednica meni, da je v proračunih za l. 2021/22 za KS Gabrovka premalo 

namenjenih sredstev, ki bi omogočala izvedbo načrtovanega programa. V 

spomladanskem času bo rebalans proračuna, zato je potrebno občinsko upravo 

opozoriti na potrebo po  dodatnih  sredstvih. 

 
Ad3) Predlogi in pobude 
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Vanja Lovše predlaga, da Občina Litija v računovodskih knjigah pri vodovodu 

Gabrovka in Vodice uredi tako, da ti dve postavki ne bosta več del proračuna KS.  

 

Martin Gracar predlaga, da se Občini Litija predlaga, da OŠ ne bi bila več volišče, 

temveč se v ta namen uporabi prostore KS.  

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

SKLEP  58: O obeh zgoraj zapisanih predlogih se seznani Občino Litija. 

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija je obravnaval dopis 

lastnice nepremičnine ob parkirišču pri šoli oziroma poti od parkirišča do vključitve na 

R2 pri pošti, da se predlaga namestitev količkov ali table z napisom Prepovedan 

promet. Dopis smo prejeli v vednost, kakor tudi dopis, s katerim nas pozivajo, da 

podamo mnenje. Po razpravi ni bilo sprejetega sklepa. 

 

 

Ad4) V točki Razno ni bilo razprave. 

 

Seja se je zaključila ob 20.40. 

Zapisala: Alenka Mesojedec  

  

 


