
 

Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik  17.  redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v torek, 20. 4. 2021, ob 19.00 uri  preko 

aplikacije  Teams. 

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

ODSOTNI: Simon Poterbin,  Uroš Resnik 

Sklepčnost:  DA NE 

 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in dala na glasovanje sledeči 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnikov 14., 15. in 16. seje 
2. Čistilna akcija v KS Gabrovka 8. 5. 2021 
3. Tekoče zadeve 
- modernizacije cest v l. 2021 
- rebalans proračuna za l. 2021 
4. Pobude in vprašanja 

 

SKLEP 61   :  17. seja SKS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je bil  soglasno    sprejet. 

 
Ad1) Pregled zapisnikov 14., 15. in 16. seje  
 

Po pregledu zapisnika 14.  seje je bil predlagan naslednji 

SKLEP 62 : Zapisnik 14. redne seje Sveta KS Gabrovka se v celoti potrdi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Po pregledu zapisnika 15. seje je bil predlagan naslednji 

SKLEP 63 : Zapisnik 15.  redne seje Sveta KS Gabrovka se v celoti potrdi. 



Sklep je bil soglasno   sprejet. 

 

Po pregledu zapisnika 16. seje je bil predlagan naslednji 

SKLEP 64 : Zapisnik 16.  redne seje Sveta KS Gabrovka se v celoti potrdi. 

Sklep je bil  soglasno  sprejet. 

 

Ad2)  ČISTILNA AKCIJA V  Krajevni skupnosti Gabrovka 

Na spletu je objava, ki je bila poslana tudi vsem društvom ter org. skupinam. 
 
V soboto, 8. 5. 2021, s pričetkom ob 8.30 uri bo v KS Gabrovka potekala čistilna akcija. 
V dogovoru s KSP Litija bodo na prostoru parkirišča ob knjižnici v Gabrovki (nekoč pošta) 
nameščeni zabojniki za oddajo zbranih odpadkov iz narave. 
Vreče ter rokavice lahko dobite na dan čistilne akcije od 8.00 naprej ter dan prej - v petek, 7. 
5.,od 17.00 do 18.00 ure v prostorih KS - pod novim vrtcem. 
Obenem k sodelovanju vabimo koordinatorje za posamezno naselje oz. del naselja, s tem da 
pripravljenost sporočite v klepetu ali na ks.gabrovka@gmail.com oz. na tel. 031 356 788. 
Ob čistilni akciji bi se lahko evidentiralo oz. pripravil zemljevid črnih odlagališč na območju KS 
Gabrovka, da bi se le-ta v čim krajšem času očistila. 
Eno izmed mnogih je v Moravški Gori pri izviru oz. studencu. 
 

Razprava:    

- Istočasnost z birmo, ki bo 9.5., kar predstavlja nov problem glede mesta -  postavitve 

kontejnerjev. 

- Kontaktiranje s KSP, če je možno, da odpeljejo v soboto, a ni pripravljenosti. 

- Mateja Blažič se bo ponovno skušala dogovoriti s KSP.  

- Gasilci zaenkrat  ne soglašajo, da se postavita 2x 1000 l zaprta kontejnerja na prostoru 

PGD. 

- Mateja Blažič predlaga, da Martin Gracar organizira sestanek z društvi.  

- Vanja Lovše  se javi za koordinatorko čistilne akcije na območju Hohovice. 

 

 

Po razpravi je bil podan 

SKLEP 65: 8. 5. 2021 se v KS Gabrovka organizira čistilna akcija. Obveščanje bo preko spleta 

ter  s plakati pred trgovino. K sodelovanju pozovemo tudi društva in druge skupine. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

https://www.facebook.com/krajevnaskupnost.gabrovka?__cft__%5b0%5d=AZWck3CT2zTahoiwUGNC9ns2ewCy6ToTh2XypIILldkjSVHzsLkfh2BcSmu_k6S8R2hD2wDl1m-BgSeMRf3A4qBwmnUEQ38feCBAI-LT0SB4hYnKRBSKKI4KxkFOSxZzemQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/krajevnaskupnost.gabrovka?__cft__%5b0%5d=AZWck3CT2zTahoiwUGNC9ns2ewCy6ToTh2XypIILldkjSVHzsLkfh2BcSmu_k6S8R2hD2wDl1m-BgSeMRf3A4qBwmnUEQ38feCBAI-LT0SB4hYnKRBSKKI4KxkFOSxZzemQ&__tn__=-%5dK-R


Ad3) Tekoče zadeve 

a) Modernizacija cest 

V rebalansu 2021 je dodanih 52.000 EUR, kar je skupaj 66.000 EUR za l. 2021. 

Predvidena je modernizacija 3x JP na Brezovem ter v Moravški Gori  ter LC skozi naselje 

Brezovo. Obenem se bo v  naselju Brezovo  namestila JR, ki bi morala biti že v l. 2010. 

Skupna dolžina modernizacije cest je cca 1,2 km. 

 

Za leto 2022 so v planu ostale JP, za katere so že pridobljeni projekti. V proračunu je 

trenutno zagotovljenih 85.000 EUR, dogovor z občino pa je bil, da se v jesenskem 

rebalansu  za l. 22 doda še 50.000 EUR.  

To bi zadoščalo za modernizacijo cca 3 km. 

 

Krajane je potrebno ponovno pozvati, da pričnejo z aktivnostmi zemeljskih del ter 

pridobivanje soglasij.  

 

b) Rebalans 2021 

Vodovod Gobnik  15.000 + 5.000 = 20.000 EUR, geodetski posnetek, dokumentacija 

 

Obvoznica Gabrovka  20.000 EUR   

Do zdaj je Občina Litija plačala geodetski posnetek ter predlog projekta. Uradno nismo 

bili o ničemer obveščeni. Poraba sredstev v l. 2020 je bila cca 29.000 EUR.  

 

V razpravi člani izpostavijo smiselnost gradnje obvoznice, če se bo izkazalo, da šola oz. 

kraj  ne bo pridobil parkirnih prostorov za potrebe zaposlenih ter staršev, obračališča 

oziroma krožišča, površin za šport in igro, zelenih površin, ki bodo  tudi ohromile hrup.  

Če se že bo gradila obvoznica, mora biti načrtovano tako, da otroci ne bodo do  

postajališča ponovno  primorani prečkati ceste. 

 

Občino se pozove, da predstavi načrte oz. projekt, idejno zasnovo, če se že pripravlja 

projektna dokumentacija, kar je razvidno iz realizacije na proračunski postavki  

 166102 OPPN -  obvoznica Gabrovka.  

 

JP in LC 14.000 + 52.000 EUR, kar je skupaj 66.000 EUR 

 

Vaško središče   12.000 – 2.000 = 10.000 EUR 

 Ta znesek ne bo zadostoval za tlakovanje. 

 

V razpravi člani izpostavijo, da se od občine pričakuje, da se določeni projekt s strani 

Občine Litija izpeljejo  do konca, ne pa da se na ravni občine odpirajo neki novi projekti, 



ki do zdaj sploh niso bili začeti niti načrtovani, v Gabrovki pa se še vedno ni dokončala  

obnova stavbe vrtca niti vaškega jedra niti urejanje/gradnja  varnih pohodnih površin. 

 

Javna razsvetljava: Dogovorjeno je, da se bodo iz sredstev na postavki JP novogradnja poleg 

štirih svetilk na Brezovem namestile tudi tri luči na prostoru vaškega središča. 

 

 Prometna problematika v okolici šole, projekt RADAR – odgovor Občine Litija 

 

 

 

Obnova republiških cest v KS Gabrovka – odgovor Občine Litija 

 

Predlog je, da Občina Litija posreduje dopise iz zadnjih treh let, ki jih je poslala na DRSI glede 

državnih cest in zapisanih prioritet. 

 

Pojasnilo DRSI glede gradnje pločnikov v naseljih 

 

 

Gradnja površin za pešce v naselju Gabrovka – odgovor Občine 



 

Predsednica opozori, da  projektu investitorja za OPPN ni vrisanih pohodnih površin niti javne 

razsvetljave. Te površine bi morala predlagati občina, vendar v tej smeri ni posluha. Takoj bi 

se moralo pristopiti k zahtevi, da se izdela projekt za pločnik do veterinarske ambulante in do 

trgovine, ki se ga pošlje v potrditev DRSI ter se uskladiti z investitorjem glede umestitve 

pohodnih površin na uvozu v IG cono. Prav tako je potrebno zagotoviti sredstva za JR. DRSI je 

jasno zapisala, da je to investicija občine, oni le izdajo soglasje za poseg oz. na projekt. 

 

Državne ceste – na DRSI sta bila  s strani KS v marcu 2021 ponovno poslana dva dopisa, vezana 

na republiško cesto skozi Moravče (razširitev vozišča) ter glede del in preplastitev na odseku 

od Gabrovke do Pečic. Odgovora še nismo prejeli. 

 

Vodovod Štorovje: Na postavki odprava pomanjkljivosti so se odvzela sredstva, tako da ni 

nikjer s strani Občine Litija načrtovano, da se bo pristopilo k ureditvi javnega vodovoda 

Štorovje, kar je povsem nedopustno. 

POVZETEK: Za območje KS Gabrovka je tako kot vsa leta do sedaj glede na število prebivalcev, 

površino in dolžino občinskih cest v proračunu zagotovljenih premalo sredstev. Na ta problem 

vseskozi opozarjamo, a Občina Litija argumentom in potrebam v kraju ne prisluhne. 

 

Po razpravi je predlagan 

SKLEP 66: Svet KS Gabrovka bo v najkrajšem možnem času organiziral sestanek z županom 

ter občinsko upravo, da se dorečejo zadeve glede izpadlih projektov ter načrtovanih 

projektov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

c) Druge tekoče zadeve 

 

- Janez Ribič je podal pisno izjavo, da odstopa kot član Sveta KS Gabrovka. O odstopu se 

obvesti tudi Občino Litija. 

 

- Izvajalec za sanacijo zidu  v MV si je ogledal situacijo. Potrebna bo hidroizolacija 

zunanjega zidu, saj voda zateka, kar posledično povzroča težave na zidu. Čaka se na 

predračun. 

- Program vzdrževanja JP 



V letošnjem letu je načrtovanje nekoliko težje, ker še ni sprejet rebalans za l. 2021, 
posledično pa se potem tudi ne ve, koliko JP bo vključenih v modernizacijo, saj navadno 
za fini planum sredstva prispeva KS.  
S predpostavko, da se bo pristopilo k asfaltiranju JP po planu za l. 2021, se ocenjuje 
strošek na cca 5.000 EUR za fini planum.  
Ostala sredstva se bodo porabila za:  
- gramoziranje cest in urejanje odvodnjavanja na JP, ki so v makadamski izvedbi,  

- urejanje muld in bankin na asfaltiranih JP.  
 
Predvideva se, da bodo sredstva potrebna za JP, ki vsakoletno oziroma jih je glede na 
teren potrebno bolj pogosto vzdrževati kot druge. Ponovno opozarjamo, da sredstva s 
formulo niso primerno razporejena, ker se nikakor ne more primerjati vzdrževanje JP - 
makadamske ceste z velikim naklonom z JP – asfaltirana z minimalnim naklonom oz. 
višinsko razliko.  
Zanima nas, kdaj se bo formula temu primerno spremenila.  
Zanima nas tudi, kdaj bo Občina Litija predvsem KS Gabrovka namenila dodatna 

sredstva za vzdrževanje poti, ki so nujna in edina pot do objektov (gasilci, reševalci, 

pošta, komunalni odvozi), kjer pot poteka v večini ali pretežno v lasti občine. Takih 

nekategoriziranih poti je v KS Gabrovka še vedno cca 14 km. 

Predsednica predstavi dogodek: V prejšnjem tednu se je z JP v Moravški Gori po brežini 

prevrnilo vozilo patronažne službe ZD Litija. Vozilo je bilo popolnoma uničeno, voznica 

k sreči ni bila težje poškodovana.  Predsednica si je teren ogledala in o situaciji ponovno 

opozorila Občino Litija, da z vso resnostjo pristopi k ureditvi JP v KS Gabrovka. 

 

- Prejem anonimne pošte, ki je vezano na delovanje KS glede OPPN GA-05. 

 

Ad3) Pobude, vprašanja 

Martin Gracar, Vanja Lovše sta izpostavila vprašanje glede lesenega mostu na državni cesti 

proti Čatežu. Stanje tega mostu je z vsakim dnem slabše. 

Po razpravi je bil dogovor, da Vanja Lovše to problematiko predstavi na Občino Litija in zahteva 

njihova  pojasnila ter namere.  

 

Seja se je zaključila ob 20.50. 

 

Zapisala: Alenka Mesojedec 

 

 

 


