
 

Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik 19.   seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v petek, 22. 5. 2021, ob 19.00 uri 

v prostorih KS Gabrovka.  

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

Resnik 

ODSOTNI: Simon Poterbin 

 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in dala na glasovanje sledeči 

 

DNEVNI RED: 

1. OPPN GA-05 IG – mnenje KS Gabrovka k predlogu Odloka o OPPN za 

gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka, usklajevanje, maj 2021 

2. Tekoče zadeve, pobude in vprašanja 

3. Razno 

 

 

 

Ad1) OPPN GA-05 IG – mnenje KS Gabrovka k predlogu Odloka o OPPN za 

gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka, usklajevanje, maj 2021 

 

a) Pregled stališč pripravljavca OPPN-ja  do predlogov Krajevne skupnosti 

Gabrovka  

 

Predsednica predstavi stališča pripravljavca predloga OPPN-ja po zaključeni javni 

obravnavi, ki so objavljena tudi na spletni strani Občine Litija. 

Izpostavi, da so stališča pripravljavca primerno utemeljena, le pri stališču 15.4., ki je 

vezano na poreklo in izvor lesnih sekancev, pripravljavec ni v celoti sledil zapisanemu 



predlogu KS, saj v predlogu Odloka o OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 

IG Gabrovka, april 2021, ki ga je KS Gabrovka na naslov ks.gabrovka@gmail.com 

prejela 29. 4. 2021, ni bilo zapisane dikcije, ki dopolnjuje zapis o uporabi lesnih 

sekancev po standardu EN ISO 17225-4, in sicer z vsebino: Kemično obdelani lesni 

ostanki, sestavine vlaken in lesa, mešanice in zmesi, ki so kemično obdelane, ni 

dovoljeno uporabljati kot kurivo/gorivo za potrebe/namene kogeneracije oz. 

pridobivanje električne in/ali toplotne energije. 

 

Gradivo za pregled, razprava   
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b) Pregled usklajenega predloga OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP 

GA-05 IG Gabrovka, mnenje KS 

 

Dne 20. 5. 2021 je potekalo  usklajevanje  med NUP -  KS Gabrovka (za  KS Gabrovka 

predsednica) ter pripravljavcem OPPN-ja. Na osnovi uskladitve je pripravljavec 

predlog OPPN-ja za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka dopolnil in 

dopolnjenega po e.pošti na naslov ks.gabrovka@gmail.com poslal v ponovno mnenje. 

Gradivo: 
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Razprava: 

Povzetek: 

KS Gabrovka je bila s svojimi predlogi uspešna, saj je investitor v besedilo OPPN-ja 

vključil vse bistvene predloge/pripombe, ki jih je predlagala KS Gabrovka in se po 

vsebini navezujejo na območje, ki se ureja z OPPN-jem, razen dostopa do zelenih 

površin s severne strani, kar pa je predlagatelj tudi ustrezno argumentiral. Predlogi, ki 

se niso upoštevali, izhajajo iz razloga, da vsebina predloga presega območje, ki se 

ureja z OPPN-jem (npr. ureditev pešpoti, razsvetljave izven območja). 

 

Sklep: KS Gabrovka izdaja pozitivno mnenje  k predlogu Odloka o OPPN za 

gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka, usklajevanje, maj 2021. 

Menimo, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Sklep je bil 22. maja 2021 soglasno  sprejet na 19. seji Sveta KS Gabrovka. 

 

Ad2) Tekoče zadeve, pobude in vprašanja 

- Čistilna akcija v KS  izvedena 8 .5. 2021 je bila uspešna. Številni krajani so se 

organizirali ter iz narave odstranili tudi večje kosovne odpadke iz črnih 

odlagališč: iz območja Rjavke – Tlaka, Brezovo – Moravška gora, Tihaboj, 

Moravče – Roje, Hohovica – Javorski Pil ter ob cestah.  

- Investicijska dela na pokopališču ter na MV 

Z izvajalcem je že bil opravljen ogled. Predlaga se sanacija stene v MV ter za 

objektom zaradi zatekanja padavinske vode ter sanacija pokopališkega zidu in 

stare MV (poškodbe na fasadi). 

 

Ad3) Pod Razno ni bilo razprave. 

 

Zapisala: Alenka Mesojedec 

   


