
Pripombe KS Gabrovka na: Predlog in izhodišča za pripravo 

OPPN  za obvoznico Gabrovka 
 

1. SPLOŠNO 
Glede na izhodišča in ostale prostorske pogoje ter danosti je predlog trase obvoznice neustrezno 

umeščen preblizu šole. 

Posledično šola ostane brez zelenih površin, ki bi jih bilo nujno  potrebno umestiti v prostor ob šoli. 

2. NAMENSKA RABA PROSTORA 
Pri pripravi OPN ni bilo ustrezno umeščena razporeditev stavbnih zemljišč, predvsem o problemih okoli 

šole, kjer so se kmetijska zemljišča ohranila kot K1 (parc. št. 912/1, 875, k.o. Vodice). Na podlagi tega bi 

blo smotrno razmisliti o spremembi predvsem parc. št. 912/1 v nekmetijsko zemljišče. oz. stavbno 

zemljišče; s čimer bi se obvoznica iz šolske okolice oddaljila še za dodatnih cca 25 m. Na ta način bi 

vzgojno izobraževalni zavod pridobil približno 1500 m2 dodatni športno/rekreacijska zemljišča ter zelene 

površine, katerih pa trenutno na tem delu primanjkuje; s predlogom umestitve obvoznice pa se te obstoječe 

zelene površine celo zmanjšujejo. 

 

Predlagamo, da se upošteva in pripravi sprememba OPN-ja in predloga OPPN za obvoznico, ki bi potekala 

v večji oddaljenosti od šole. 

Obvoznica bi morala potekati po parc. št. 912/1 in ne po parc. št. 913/1. 

 

Slika 1: Prikaz neustrezne razporeditve kmetijskih in stavbnih zemljišč 

 



Slika 2: Prikaz potega glavnine ceste preko parc. 912/1, k.o. Vodice. 

3. PROMETNA UREDITEV 
Bolj jasno prikazati prometno ureditev v skladu s cestnimi pravilniki – predvsem na delu avtobusnega 

postajališča. Definirati uvoz/izvoz in smeri gibanja. Smotrnost umestitve mirujočega prometa – prehajanje 

pešcev preko dovoza za avtobus. 

Slika 1: Prikaz problematične prometne ureditve mirujočega in avtobusnega prometa 

 

Smer prometa, prehod 

med mirujočim prometom 

in avtobusnim 

postajališčem? 



4. DOSTOPNOST 
Zaradi vhodov v šolo/vrtec na severni in južni strani vzgojno izobraževalnega zavoda in glede na to, da 

predlog umestitve ne opredeljuje večjega števila parkirnih mest, se bo koristilo predvsem obstoječe, za 

začasno ustavljanje (odlaganje otroka v vrtec/šolo), pri tem, da so novo umeščena parkirna mesta na večji 

razdalji od obstoječih. Torej bo glede na obstoječi predlog ureditve potekal promet za potrebe šolarjev v 

enaki obliki kot dosedanji - skozi središče vasi in do bližine šole, ker:  

- število in oddaljenost parkirišč ne zagotavlja, da bodo lahko parkirali na  novo predvidenem mestu ob 

avtobusni postaji, 

- v primeru, da bo avtobusna postaja zasedena, bo parkiranje osebnega avtomobila oteženo in 

onemogočeno, pri tem, da v taki situaciji  obstaja nevarnost, da bi starši iz smeri Tihaboja-Mirne otroke 

puščali na nasprotnem pasu obvoznice, da prečka cesto. 

- za oddajo otroka v vrtec in prvi razred šole morajo starši spremiti otroka do vrat, zato pa potrebuje 

parkirišče 5-10 minut.  Pri čemer bodo koristili obstoječe bolj dostopna parkirna mesta znotraj središča v 

bližini vhoda in ob šoli, obvoznica v tem primeru tega ne rešuje, 

- enako velja, da mora starš tega istega otroka po končanem varovanju oz. pouku otroka tudi prevzeti. 

 

Slika 1: Prikaz obstoječih odstavnih površin za začasno parkiranje in vhodi v šolo 

 

 

 

 



5. PREČNI POFILI NOVE OBVOZNE CESTE 
Potrebno razširiti prečne profile novo predvidene ceste, saj so glede na izhodišča predvideni hodniki za 

pešce, kolesarje. Zato nas zanima zakaj so izločeni v samem tehničnem opisu in grafičnih prilogah 

predvidenih ukrepov, kjer ni opredeljenih hodnikov in prehodov za pešce, kolesarske poti? 

 

6. VARNOST 
V kraju je prometna varnost pešca v zelo slabem stanju, zato je potrebno glede na izhodišča, kjer se ob 

trasi obvoznice načrtujejo pločniki, iz prikaza ureditvene situacije je le nakazano, da se bo pločnik pričel 

zaključil pri HŠ Gabrovka 18, kar z vidika varnosti in  tudi smotrnosti ni primerno urejeno. Potrebno je 

glede na podan predlog obvoznice celostno urediti predvsem pohodne površine tudi v delu od križišča RC 

za v IG  GA-05 in do HŠ 18. 

Slika 1: Prikaz problematične prometne ureditve - manjkajoči  pločniki 

 

 

 

 

 



7. PREGLEDNOST 

Glede na hitrost vožnje in sam potek ceste bi bilo potrebno definirati preglednost pri uvozu/izvozu, kljub 

temu, da so predvidene majhne hitrosti (40 km/h). Že sedaj mnogi vozniki pogosto to hitrost presežejo, 

kljub ovinku pri igrišču (razvidno iz merilne opozorilne signalizacije pri HŠ Gabrovka 18). 

Slika 1: Prikaz problematične prometne ureditve preglednost na izvozu 

8. GEOLOŠKA SESTAVA TERENA 
Pred nadaljevanjem bi bilo smotrno izvesti geomehansko preveritev terena pod in ob igrišču proti 

gospodarski coni, saj je celoten teren na tem delu nasip iz časa gradnje šole in igrišča. Za ukrepe bo 

potrebno izvajati zahtevne oporne zidove (saj je na delu višinska razlika med spodnjim terenom proti 

industrijski coni GA-05 IG in zgornjim terenom igrišča v GA-08 CD – več kot 10 m). Pri tem je vredno 

ponovno opomniti, da je teren večinoma nasip in je vprašljivo temeljenje na trdno podlago.  

Slika 1: Gabrovka, Sv. Križ pri Litiji. Med leti 1928 in 1947. (vir: Slovenski etnografski muzej, 7.11.2021) 



9. ŠPORTNO REKREATIVNE IN ZELENE POVRŠINE 
Zaradi neprimerno umeščene trase obvoznice bi se omejijo ali zmanjšalo uporabne površine za šport in 

rekreacijo ter zelene površine za potrebe šole, vrtca, podaljšanega bivanja. Površine so sestavni del 

sodobnega šolskega prostora. V sklopu potreb in predvidenega razvoja šole je tudi ureditev in razširitev 

zelenih in športnih površin (npr. atletska steza, prostor za igrala za predšolske otroke, šolski vrt za 

izobraževalne namene ipd. ). 

Glede na to, da v kraju in bližini ni drugih zaokroženih in primernih zunanjih športnih površin, te površine 

pogosto v popoldanskem času uporabljajo tudi drugi - zunanji uporabniki. Poleg da je obvoznica premalo 

krajinsko urejena, zato predlagamo, da se zasnova obvoznice dopolni z zelenimi barierami proti središču 

kraja na zahodni strani kot tudi proti ostalim stanovanjskim predelom na vzhodu, kjer bi se če ni mogoče 

s protihrupnimi zaščitami deloma zaščitili proti ustvarjenemu motečemu dejavniku – vplivu hrupa 

(obrazložitve v nadaljevanju). 

 

10. ZUNANJI VPLIV HRUPA ZARADI OBVOZNICE 
Z izgradnjo obvoznice je zelo pomembno zagotoviti zaščito in omejiti povečano - raven hrupa. Za učno-

vzgojni proces je hrup iz okolice izredno moteč dejavnik. Če ta konstantno prihaja od zunaj, je moteče za 

vse udeležence v vzgojno izobraževalni ustanovi. tako za učence kot za učitelje. Za zmanjšanje uporabniki 

šole nimajo vpliva, kar še dodatno uničuje/zavira zbranost, dolgoročno pa tudi težave socializacije in 

psihične motnje ipd.  

Obrazložitev: 

Zgornjim navedbam sledijo tudi obrazložitve v Navodilih za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, Ministrstvo 

za šolstvo in šport 2007,  ki se jim velja približati tudi na sistemskem nivoju pri umeščanju obvoznice v prostor ob 

šoli. Z navedbami iz smernice menimo, da je obvoznica trenutno v predlogu preblizu umeščena v prostor ob šoli: 

Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Investicije/Janja/Navodila-za-

graditev-osnovnih-sol-v-RS.pdf 

Povzetek: 

V smernici je zapisano, naj bo šolsko zemljišče v bližini prometnega omrežja, vendar v mirnem predelu, 

stran od prometnega hrupa, z minimalnim odmikom 35 m. Če gledajo učilnice na prometno cesto, naj bo/je 

treba, da je  šola najmanj 50 m odmaknjena od prometne ceste, pri čemer je potrebno namestiti 

protihrupno zaščito. Pri tem se ne sme zanemariti, da pod pojem šolsko zemljišče spada tudi šolsko 

igrišče, dvorišče, igralne površine … 

ZAKLJUČEK 
Na podlagi zgoraj navedenih pripomb, menimo, da je zadostno utemeljeno, da je trenutni predlog umestitve 

obvoznice preblizu šole in drugim površinam vzgojno izobraževalne ustanove. 

 Še vedno smo prepričanja, da je izgradnja obvoznice v Gabrovki zelo zaželena in nujno potrebna infrastruktura, 

saj je prometna ureditev v naselju Gabrovka povsem neprimerno urejena z vidika varnosti za vse uporabnike 

(vozila, pešce, kolesarje). Predlagamo, da je potrebno, da Občina Litija poišče ustreznejšo umestitev in rešitev s 

spremembo OPN-ja in skladno s predlogom OPPN-ja zagotovi najbolj optimalno rešitev za obvozno cesto, ki bo 

omogočala prometno varnost, in nadaljnji ekonomski, gospodarski, družbeni in krajinski razvoj naselja Gabrovka. 

Pripombe na izhodišča OPPN za Svet Krajevne skupnosti Gabrovka – pripravili: 

Uroš Resnik, mag.inž.arh. 

Predsednica Sveta KS Gabrovka:  

 Alenka Mesojedec 

 

Gabrovka, november 2021 
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