
Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Spoštovani! 

Svet KS Gabrovke ter župan Občine Litija vas v petek, 27. 5. 2022, ob 18.30 uri vabimo na ZBOR KRAJANOV, ki bo v dvorani OŠ 

Gabrovka. 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Poročili za l. 2020 in 2021 

3. Program investicij v l. 2022 

4. Pobude in vprašanja krajanov 

5. Razno 

:::::::::::::::::::::::Vljudno vabljeni! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

POROČILO 2020, 2021, PLAN 2022 

1. MODERNIZACIJA CEST, realizacija 

                                     2020                                    2021 

Regionalna cesta Selo – Pečice, preplastitev 500 m 
 

Regionalna cesta Selo – Pečice – Lukovec, preplastitev, 300 m 

Regionalna cesta Moravče, preplastitev, 1. del 350 m 

Sanacija oz. razširitev ovinka na državni cesti (pri Rihtarčku) 

LC Čateška Gora, asfaltiranje, 2280 m LC Brezovo, naselje, asfaltiranje 500 m 

JP Okrog, asfaltiranje 350 m 
 
Kategorizacija 9 novih JP 

JP Moravška Gora, asfaltiranje 660 m 

JP Brezovo 1, asfaltiranje 180 m 

JP Brezovo 2, asfaltiranje 75 m 

• Varovalne ograje:  Čateška Gora 100 m, Moravška Gora 100 m, Orešje 150 m (l. 2022), most Lukovec 

• Postavitev ogledal, namestitev novih prometnih znakov, javna razsvetljava Brezovo, Gabrovka (krajevno središče) 

• Nadomestni most na državni cesti proti Čatežu 

 
PLAN 2022 (deloma so sredstva za modernizacijo JP zagotovljena v proračunu, 72.000 EUR) 

• asfaltiranje JP (Gabrovka, Orešje, Moravška Gora, Gobnik, Klanec) 

• preplastitev oz. ureditev LC od »Rihtarčka« v smeri proti Moravški Gori oz. Brezovem 

• geodetske odmere na LC Gobnik (delno že realizirano v dolžini 700 m) in JP Moravška Gora 

• nadaljevanje preplastitev na državnih cestah (Moravče, odsek Pečice - Tihaboj 

 

2. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 

KS so dodeljena sredstva le za dela rednega vzdrževanja prometnih površin in bankin na JP, medtem ko so LC ter zimska služba  v 

pristojnosti KSP Litija. Za košnjo brežin, obrezovanje  drevja ob občinskih cestah ter pometanje  prometnih površin je zadolžena 

KSP Litija. Pregledniško službo na JP opravlja občinska uprava, kakor tudi izdajanje odločb za postavitev prometne signalizacije 

(prometni znaki, ogledala). 

Prihodki KS za vzdrževanje javnih poti ( 52,3 km JP) iz občinskega proračuna v EUR: 

2019 2020 2021 2022 

13.123,59  15.310,86  22.722,11 22.722,11 

 

Približno polovico iz predhodno navedenih zneskov  namenimo za sofinanciranje asfaltiranja cest v KS, in sicer plačilo peska za 

fini planum. 



3. NEKATEGORIZIRANE POTI 

Na naslov KS pogosto dobivamo vloge za urejanje nekategoriziranih poti, ki jih je na območju KS še približno 14 km oz. do cca 

100 objektov s hišno številko. Vloge moramo zavrniti, ker KS s pogodbo ne pridobi nikakršnih sredstev za tovrstno dejavnost.  

Najbolj pereča je ta problematika na območju Gobnika, Moravške Gore, dela Čateške Gore, Laz in na območju Moravč – Štorovje  

ter del  Hohovice. S primeri, za katere ste zaprosili KS, da pristopi k ureditvi poti, smo seznanili občinsko upravo, a žal ni 

sprememb. 

 

4. POKOPALIŠČE 

Približno 2/3 letnih  prihodkov od grobnin  oz. najemnin so tekoči oz. redni stroški: elektrika, odvoz smeti,  voda, čiščenje MV, 

košnja, odstranjevanje plevela, pesek, preostali del  smo namenili investicijam, kot sledi v tabeli. 

2019 2020 2021 

• Zamenjava vodovodnih cevi na pokopališču 
in do cerkve, nov umivalnik, jašek 

• Tlakovanje poti od stare MV do cerkve 

• Nabava novega ozvočenja, pogrebne 
opreme 

• Cenitev parcele, na kateri stoji poslovilni 
objekt 

• Odkup parcele (od župnije), na 
kateri stoji poslovilni objekt 

 

• Dokup ozvočenje, 2. del 
 

• Nakup kosilnice 
 

• Obnova 150 m pokopališkega 
zidu ter fasade  na stari MV 

  

• Nakup opreme za termično 
uničevanje plevela s hitrim 
pretokom vročega zraka 

 

REALIZACIJA - do maja 2022 

• Obnova križa na pokopališču (kip Jezusa se je že obnovil, sledi še zamenjava križa ter obnova kovine) 

• Nabava in postavitev 2 klopi (naročeno)  

 

5. OBVOZNICA GABROVKA 

V pripravi je  OPPN za ureditev nove obvozne ceste v naselju Gabrovka. 

Postopek vodi Občina Litija, ki zainteresirano javnost vabi, da poda 

morebitne pisne predloge in pripombe k predlogu izhodišč. 

Ostale priloge so dostopne na https://www.litija.si/objava/627265  . 

 V kolikor imate predloge, pripombe, vas prosimo, da jih v čim krajšem 

času podate na naslov Občine Litija.  

 

 

 

6. OPTIKA 

Projekt izgradnje optike na območju KS je v zaključni fazi. Trenutno potekajo dela gradnje optike za naselja Tihaboj, Lukovec, 

Pečice in Brglez. Žal so ostala še nekatera območja brez optične povezave (v KS vemo le za del Moravške Gore, Križišče pri 

Čatežu), za katera pa so na Telekomu obrazložili, da tu gradnja ni predvidena.  

7. NAKUPI NEPREMIČNIN TER UREJANJE KRAJEVNEGA SREDIŠČA 

Osnovni predpogoj, da se je lahko pričelo z urejanjem površin, ki bodo namenjene vsem krajanom ter reševanju prometne 

problematike in parkirišč, je lastništvo lokalne skupnosti na nepremičninah, zato smo v KS  vseskozi iskali nove možnosti širitve 

na lastništvu ter na občini utemeljevali pomen pridobivanja nepremičnin in  zagotavljanja finančnih sredstev v občinskem 

proračunu. 

2019 - 2021 

• Nakup petih nepremičnin ter objekta nekdanje pošte (od Pošte Slovenija) za potrebe knjižnice in KS 

• Nakup dveh nepremičnin v deležu 1/1 s pripadajočima objektoma (nekdanja mizarska oz. avtomehanična delavnica) za 
potrebe ureditve krajevnega središča v Gabrovki 

• Investicijska dela za ureditev krajevnega središča ( odstranitev objektov, oporni zidovi, javna razsvetljava, vgradnja 
komunalnih vodov, čistilne naprave, ograja, tlakovanje, nakup igral ter ureditev terena) 

 

https://www.litija.si/objava/627265


2022  - v realizaciji 

• Nakup nepremičnin z objekti: ob šolskem igrišču in vse do državne ceste (4500 m2) 
Namembnost nakupa:  
- širitev športnih površin za potrebe šole in vrtca 
- dostopna pot iz druge smeri, parkirne površine 
 
 
 
 
 
 

• Dokončanje zunanje ureditve krajevnega središča:  ograja, urbana oprema (klopi, miza, korita) 

• Dokončanje  igrišča z igrali in šport. orodji: panelna ograja z vrati, nasip prodca,  tlakovanje, 2 klopi 

• Priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (za objekt medgeneracijskega doma) – trenutno smo v 
fazi projektiranja in pridobivanja projektnih pogojev, predviden rok za pridobitev gradbenega dovoljenja je september 

• Idejna zasnova medgeneracijskega objekta bo predstavljena tudi na zboru krajanov ter na spletni strani KS. Objekt bo 

namenjen v uporabo krajanom in vsem društvom in zainteresiranim skupinam v  KS. 

• Gradnja ali kakršnakoli sanacija trenutnega objekta oz. podiranje objekta  nekdanje mehanične delavnice (navkljub 
izgledu) do izdaje DGD ter zagotovitvi sredstev v proračunu, žal ni možna, zato vse krajane prosimo za razumevanje. V 
KS se bomo trudili, da se ideja izgradnje medgeneracijskega objekta čim hitreje realizira.  

 

8. VODOVODI 

JAVNI VODOVODI, cca 60 % prebivalcev KS Število 
uporabnikov 

Upravljavec vodovoda 

Gabrovka, ki oskrbuje naselja Gabrovka – del, Javorje pri Gabrovki, Hohovica – del, 
Moravče pri Gabrovki – del, Podpeč pod Skalo – del, Klanec pri Gabrovki, Tlaka, 
Brezje pri Kumpolju, Moravška Gora – del, Gabrska Gora – del in Tihaboj 

  650 JP KSP Litija d.o.o. 

Vodice pri Gabrovki, ki oskrbuje naselja Vodice pri Gabrovki, Podpeč pod Skalo – del 
in Moravška Gora – del,  

    48 JP KSP Litija d.o.o. 

Čateška Gora-Gabrska Gora, ki oskrbuje naselja Gabrska Gora – del, Čateška Gora, 
Križišče pri Čatežu in Okrog 

    98 JP KSP Litija d.o.o. 

Pečice–Brglez, ki oskrbuje naselje Pečice in Brglez     45 JP KSP Litija d.o.o. 

Brezovo, ki oskrbuje naselja Brezovo, Moravška Gora - del   260 KS Gabrovka 

SKUPAJ JAVNI VODOVODI 1101  

 



V vseh preostalih naseljih v KS Gabrovka so vodovodi zasebni (cca 40 % prebivalcev) oz. še niso občinski  : Nova Gora, Gobnik, 

Kamni Vrh, Laze, Moravče – Štorovje, Moravška Gora – del,  Gabrovka - Orešje, Lukovec, Podpeč – del, Gornje Ravne 

Trenutno največji problemi na oskrbi s pitno vodo: 

Vodovod Gobnik – Načrtuje se javni vodovod Gobnik, ki bo oskrboval s pitno vodo naselja Gobnik, Kamni Vrh ter Laze.  V letu 

2021 je Občina Litija naročila izdelavo projektne dokumentacije DGD za gradnjo vodovoda Gobnik-1. faza. Poleg tega se je 

odmerilo in odkupilo zemljišče predvideno za gradnjo vodohrana Gobnik. Za l. 2022 je proračunu zagotovljenih le 5.000 EUR.  

Vodovod Štorovje – Občina Litija mora v dogovorjenem terminu zagotoviti obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva 

okolja oskrbe s pitno vodo za vse stanovanjske in nestanovanjske objekte na območju javnega vodovoda Štorovje.  

 

9. GOSPODARSKO OBRTNA CONA GA-05 IG GABROVKA 

KS se je dogovorila, da se bo zbora krajanov  udeležil tudi predstavnik podjetja GWS d.o.o. Občina Litija je letos z Direkcijo RS za 

infrastrukturo podpisala pogodbo ter v  proračunu za l. 2022 zagotovila sredstva za soudeležbo za rekonstrukcijo križišča na 

državni cesti pred  vhodom v nekdanji  Presad ter rekonstrukcijo JP do predvidenega novega vhoda v industrijsko cono. V 

nadaljevanju mora DRSI izvesti javni razpis za izbor izvajalca rekonstrukcije križišča in JP.  

Že večkrat  je bila  izražena potreba, da 
se doreče,  
na kakšen način se bo merila kakovost 
zraka  
ter vrednosti hrupa.  
V dokumentu OPPN je zapisano sledeče: 
            

               

10. OSTALI PROJEKTI 

V KS se zavedamo, da je v bodoče potrebno realizirati še mnogo projektov: npr. sanacija in modernizacija LC Moravče – Gobnik – 

Nova Gora, modernizacija  preostalih JP, za katere bodo uporabniki izrazili interes ter prispevali sredstva za ureditev spodnjega 

ustroja, gradnja vodovoda Gobnik in realizacija dogovorov za vodovod Štorovje, gradnja javne razsvetljave v naseljih, skozi 

katera poteka  državna ali lokalna cesta,  kategorizacije cest, ki še nimajo statusa kategorizirane JP, a po  Uredbi o merilih za 

kategorizacijo javnih cest izpolnjujejo merila, nadaljevanje preplastitev na državnih cestah (skozi Tihaboj, vse bolj potrebna 

obnove pa bo tudi državna cesta od Javorskega Pila do Moravč), odmere cest s širitvijo voznega pasu, postavitev var. ograj ter 

namestitev ustrezne prom. signalizacije, izgradnja pločnika od trgovine do nekdanjega Presada in naprej proti veter. ambulanti in 

do šolskega igrišča, poiskati rešitev za širitev vozišča pri nekdanji avtobusni garaži pri cerkvi, zamenjave azbestnih vodovodnih 

cevi na JV Gabrovka,  povečati hidrantno omrežje in tudi za naselja, ki nimajo javnega vodovoda… 

Skrbi nas tudi stanje na nekaterih  že pred leti asfaltiranih javnih poteh, na katerih se kažejo tudi večje poškodbe, obenem pa je v 

KS še vedno od  trenutno 52,299 km kategoriziranih JP  neasfaltiranih  23,121 km JP oziroma 44,2 % vseh JP v KS Gabrovka, kar 

predstavlja dostop do preko 150 objektov s HŠ in nič koliko drugih objektov s stavbnimi številkami. 

Ob obravnavi in sprejemanju  OPPN za obvoznico Gabrovka so dani tudi  pogoji, da se doreče, kje in kako se bodo umestile na 

novo pridobljene nepremičnine za namen širitve športnih in zelenih površin in pa tudi površin za  parkirišča in dostopanja do 

šole. Zavedati se je potrebno, da je dokument OPPN šele začetna faza, do morebitne izgradnje obvoznice pa bo najverjetneje 

preteklo še veliko časa.  

Na OŠ  bo potrebna energetska sanacija, predvsem pa menjava strehe na osrednjem objektu. Ob sanaciji strehe je predvidena 

tudi namestitev sončne elektrarne (več o tem bo verjetno predstavil g. župan na zboru krajanov). 

Predvsem pa si v KS želimo, da se obogatijo tudi prireditvene 

dejavnosti v sodelovanju z društvi. Prvo zunanjo  prireditev  

načrtujemo ob otvoritvi vaškega središča z igriščem. 

                       S spoštovanjem 

 

Gabrovka, 17. 5. 2022 

 


