
ZAPISNIK  20. SEJE SVETA KS GABROVKA iz dne 14.10.2021 

 

Prisotni: Alenka Mesojedec, Mateja Blažič, Vanja Lovše, Uroš Resnik, Martin Gracar 

 

DNEVNI RED: 

1. Vaško središče Gabrovka 

2. Ceste 

3. Vodovod 

4. Poročilo Občinski svet 

5. Praznični december 

6. Razno 

 

Ad 1. Vaško središče 

Predsednica prisotne seznani z elaboratom statične sanacije objekta na naslovu Gabrovka 24, katerega 

naročnik je KS. Elaborat predvideva statično sanacijo objekta  ter zamenjavo strehe v znesku 75.000 

eur. Izdelal ga je Aleš Goršek, Aleš Goršek, u.d.i.g. iz Kisovca.  

Drugi projekt je izvedba in financiranje tlakovanja  na površini ob pošti (nakup ter polaganje z vso 

pripravo zemeljskih del) ter izgradnja otroškega igrišča (zemeljska dela, gradbena, nakup igral in 

postavitev teh). 

Plačnik elaborata je bila KS Gabrovka, s tem, da je občina zagotovila povračilo teh stroškov z 

rebalansom proračuna za leto 2022. 

Ob dokončanju del je predlog vseh prisotnih, da se organizira manjši otvoritveni dogodek za krajane, 

ob tem pa se v organizacijo povabi tudi krajevna društva. Okviren datum naj bi bil 27.11.2021. 

Koordinatorja za organizacijo dogodka se določi Resnik Uroša in Matejo Blažič, koordinacijo z društvi 

prevzame Martin Gracar. 

 

Ad 2. Ceste in pokopališče 

Za aktivnosti na cestah beri Priloga 1 tega zapisnika TERMINSKI PLAN ureditve cest do konca leta 2021. 

Predsednica pove, da informacije glede ureditve cest iz Občine prihajajo zelo počasi. Hkrati prisotne 

tudi seznani o preplastitvi državne ceste proti Moravčam relacija Aparovec – Kraševec v dolžini 500m 

ter na relaciji Pečice – Lukovica v dolžini 300m. 

Iz postavke pokopališča tečejo sledeče aktivnosti 

- Ureja se pokopališki zid in fasada stare vežice, izvajalec Franci Zavrl 

- Za ureditev pokopališča skrbi Janez Ribič s.p. 

- Na mrliški vežici bo oglasna deska 

Trenutno je 40 praznih grobov. Aktivnost »Manj svečk« ob 1. novembru, katero je izpeljal Uroš Resnik, 

je izpadla pozitivno in po njegovem predlogu so se izbrana sredstva za nakup defibrilatorja nakazala v 

korist PGD Gabrovka, kateri je s tem tudi zadolžen za organizacijo in nakup. 



 

Ad 3. Vodovod 

Trenutna problematika je na vodovodu Brezovo, saj je za tega odgovorna KS, čeprav z njim ne more 

upravljati. Uroš Resnik predlaga, da ta vodovod prevzame Občina Litija. 

Dopis za upravljanje vodovoda Štorovje je priloga 2 tega zapisnika. 

 

Ad 4. Poročilo Občinski svet 

Predsednica kot občinska svetnica poda poročilo o aktivnostih in predvsem predstavi nesorazmerno 

razpolaganje s finančnimi sredstvi na ravni cele občine. Izpostavila je primerjavo v financiranju vrtca v 

Gabrovki, ki je bil urejen za 300.000 eur, medtem ko se sedaj v Litiji gradi za 5.000.000 eur. Prav tako 

je v planu velika investicija v vodovod Dole-Mamolj, kolesarska steza v Litiji, na Polšnik tudi ogromno 

na ceste preko 1.000.000. Povzetek skratka, v našo KS pride absolutno premalo denarja za investicije 

in razvoj infrastrukture, sploh glede na površino in naseljenost v primerjavi z drugimi KS.  

 

Ad 5. Praznični december 

Izpostavi se nezadovoljstvo krajanov ob premalo okrašeni vasi v decembru 2020. Zato se dogovorimo 

za letošnjo dodatno okrasitev. Nabavi se dodatne lučke, predsednica že ima predračun za 250m lučk. 

Organizacijo okrasitve prevzameta Mateja Blažič in Uroš Resnik. 

Prihod Dedka Mraza z obdaritvijo otrok se v tem letu organizira. Organizator dogodka je Alenka 

Mesojedec, Mateja Blažič in Vanja Lovše. 

 

Zaključek seje ob 22.00 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                                Predsednica: 

Mateja Blažič                                                                                                        Alenka Mesojedec 

 

 

 


