
 

Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik  21.  redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila  19. 11. 2021, ob 19.00 preko Teamsov. 

PRISOTNI: Alenka Mesojedec, Mateja Blažič,  Uroš Resnik, Vanja Lovše  

ODSOTNI: Simon Poterbin, Martin Gracar 

Seja se je zaključila  ob 20. 36. 

 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in dala na glasovanje sledeči 

DNEVNI RED: 

1. Izhodišča za OPPN Obvoznica Gabrovka  
2. Aktivnosti v času do novega leta 
3. Pobude in vprašanja članov sveta 
4. Razno 

1.  
SKLEP    :    21.  seja KS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad1)  Izhodišča za OPPN Obvoznica Gabrovka 

Predsednica predstavi, da je KS  s strani Občine Litija prejela poziv, da oblikuje izhodišča za OPPN 

Obvoznica Gabrovka. Ker s strani ostalih članov ni bilo odziva, je pripravila osnutek izhodišč, ki jim jih 

je poslala. Uroš Resnik je njena izhodišča pregledal ter dopisal nekaj svojih ter oblikoval dopis, ki ga je 

potrebno danes sprejeti. Pozove za dodatna mnenja. 

 Ker pripomb ni bilo, je bil po razpravi predlagan  

SKLEP: Svet KS Gabrovka sprejme ter na Občino Litija pošlje Predlog in izhodišča za pripravo OPPN 

za obvoznico Gabrovka. 

Sklep je bil soglasno sprejet. Zapisana izhodišča so priloga zapisnika. 

 

 



Ad2)  Aktivnosti v času do novega leta 

Predsednica predstavi sledeče dejavnosti: 

- asfaltiranje JP in LC 

Realizacija bo izvedena do 23. 11. 2021. 

- modernizacija JP 709065 

Uporabnik JP je na naslov KS Gabrovka poslal  prošnjo, da se omenjena pot uvrsti v plan za 

prvi možni rok izvedbe, vključno z izdelavo projekta. 

7. 11. 2021 je bilo na Občino Litija poslano pisno vprašanje. Odgovora do danes nismo prejeli. 
 
Spoštovani, 
prosim za pisna odgovora, ki naj se posredujeta  tudi uporabnikom te JP: 
- Ali so v proračunu za l. 21/22 zagotovljena sredstva, da se naroči projekt za omenjeno JP? To 
vprašanje sem že   zastavila na Občino Litija, a odgovora v KS nismo prejeli. 
- Ali se za l. 2022 predvideva, da se bo omenjena JP asfaltirala? Vprašanje je najverjetneje vezano tudi 
na nov razpis.  
 

- modernizacija JP 709063 in JP 709064 

Uporabniki omenjene JP so na KS zastavili vprašanje, kdaj se bo končno pristopilo k 

modernizaciji JP. Mnenja so, da bi se projekt, ki je že izdelan, lahko z nekim novim 

načrtovanjem, popravki, bolj optimiziral, da ne bi bili stroški  tako visoki za pripravo 

spodnjega ustroja ceste, ki je v domeni uporabnikov. 

 

- preplastitev državnih cest: Pečice – Lukovec, Moravče 

  

- rebalans proračuna za l. 2022 

Na postavkah JP in LC za naslednje leto ni več razpoložljivih sredstev. Glede na plan Občine 

Litije se je v KS Gabrovka v razmerju do skupne dolžine vseh občinskih cest v zadnjih dveh 

razpisih namenilo najmanjši delež sredstev. 

- novoletna okrasitev 

 Dogovor: Predsednica nabavi material, poudarek okrasitve bo na osvetlitvi vaškega trga, lipe. 

 Koordinatorja namestitve lučk bosta Uroš Resnik in Mateja Blažič. 

- akcija Manj svečk za manj grobov 

 Koordinator bo Uroš Resnik. 

- sestanek: vodovoda Štorovje, Gobnik: sestanek na Občini 

Bila je pobuda s strani župana, da bi KS prevzela vodovod Štorovje v enaki obliki kot je za 

vodovod Brezovo. Mnenje: KS ni niti usposobljena za prevzem vodovodnega omrežja, s tem 



bi se samo prenesla obveznost in odgovornost  iz Občine na KS, zahteva inšpekcije pa je 

sanacija vodovoda, da se zagotovi pitna voda, december 2024. 

- tlakovanje vaškega centra Gabrovka 

Dela so se z današnjim dnem s strani izvajalca zaključila. Oprema za igrišče še ni prispela v 

Slovenijo. 

- prednovoletno obdarovanje otrok, donacije 

 Koordinatorica bo Alenka Mesojedec. 

- 3. mobilno cepljenje – 27. 11. 2021 

Koordinatorica bo Alenka Mesojedec. 

- projekt RADAR 

Po pogovoru z uslužbenko Občine se trenutno čaka izdelava projekta, ki ga je potem 

potrebno podati v mnenje tudi na DRSI. 

- projekt Zdrava šola – Peš bus; ravnatelj prosi za aktivno sodelovanje KS, poziv lastnikom, da se 

očistijo vejevja pohodne poti 

 

Ad3) Pobude in vprašanja 

Lovše Vanjo zanima, kdaj se bo v modernizacijo vključila JP Hohovica – Štorovje. 

Predsednica pove, da je za katerokoli modernizacijo JP primarno vprašanje, ali so uporabniki 

pripravljeni investirati v spodnji ustroj ceste. Na dolžini 800 m je to lahko zelo visok finančni strošek. 

 

Ad4) Razno 

V tej točki ni bilo razprave. 

 

Zapisala: Alenka Mesojedec  

   

 


