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Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik  22.  redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v sredo, 26. 1. 2022, ob 18.00 v prostorih KS. 

PRISOTNI: Alenka Mesojedec, Mateja Blažič,  Martin Gracar, Uroš Resnik, Vanja Lovše od 18.25 

ODSOTNI: Simon Poterbin 

Seja se je pričela ob 18. 10. 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in dala na glasovanje sledeči 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika   
2. Program za l. 2022 
3. Pobude in vprašanja članov sveta 
4. Razno 

1.  
SKLEP    :    22.  seja KS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad1)  Pregled zapisnika  

Po pregledu zapisnika  je bil predlagan naslednji 

SKLEP    : Zapisnik 20. redne seje Sveta KS Gabrovka se  potrdi. 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
 
Ad2) Program za l. 2022 
Predsednica pove, da so vsi člani  na e-naslove prejeli gradivo (tudi v priponki zapisnika): 

- Problemi cest  ter javne razsvetljave na območju KS Gabrovka 
- Program KS Gabrovka 2022 
 

 
Predstavi problematiko kot izhaja iz dopisa v priponki zapisnika: 

- nekategoriziranih cest 
- kategoriziranih  JP  v makadamski izvedbi 
- javne razsvetljave 
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- pohodnih površin v naselju Gabrovka 
 
Po predstavitvi in razpravi predlaga  v sprejemanje 
 
SKLEP:  

Občina Litija v l. 2022 v zadostni meri iz proračuna na pror. postavki 1660 Geodetske storitve, cenitve 

in odškodnine oz. na pror. postavki 1349 Odmera občinskih cest nameni sredstva za geodetske 

odmere nekategoriziranih cest v KS Gabrovka, ki po Uredbi izpolnjujejo pogoje za kategorizacijo v 

javno cesto. 

S sprejetim sklepom ter obrazložitvijo problematike se seznani Občino Litija, Občinski svet ter 

pristojne Odbore in njihove člane. 

 

SKLEP:  

Zaradi zaščite cest in varnostni njenih uporabnikov ter zaradi omejevanja dopustnih posegov v ceste 

in njihov varovalni pas, so potrebni ukrepi, kot to narekujejo pravni predpisi. 

Občina Litija naj KS Gabrovka v l. 2022 glede  letnega vzdrževanja JP zagotovi več sredstev, kajti glede 

na problematiko makadamskih cest v KS ni možno JP vzdrževati v primernem in varnem stanju, 

obenem pa še sofinancirati za fini planum ob morebitnih modernizacijah JP, kar lahko predstavlja 

tudi polovico zneska, ki ga KS pridobi po pogodbi za letno vzdrževanje JP. 

Občina Litija  v l. 2022 za  območje KS Gabrovka v  proračunu na pror. postavki 1349 Odmera 

občinskih cest nameni sredstva za geodetske odmere na JP, ki so že kategorizirane, vendar se v naravi 

izkazuje, da posamezniki z objekti ali drugače posegajo v nepremičnino, za katero se ve, da je v lasti 

Občine Litija in po katastru tam poteka JP, obenem pa  s tem posegajo v varnost na občinski cesti. 

Občina Litija za posamezna mesta na JP v KS Gabrovka v proračunu za l. 2022  na pror. postavki 1321 

Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ)  nameni sredstva za postavitev VO, katerih glavni namen je preprečiti 

zlet ali zdrs vozila s ceste. 

Občina Litija za KS Gabrovka v proračunu za l. 2022 nameni dodatna sredstva na postavki 13300 JP 

in LC v KS Gabrovka, s katerimi se bodo modernizirale JP, za katere je s strani uporabnikov izkazan 

interes za pripravo spodnjega ustroja na JP in je za njih  (večina 6x – z izjemo 1x) že dve leti izdelana 

projektna dokumentacija. 

 

SKLEP   : Občina Litija za naselje Gabrovka v proračunu za l. 2022 na postavki 1362 Vzdrževanje javne 

razsvetljave zagotovi sredstva za postavitev 20 svetilk JR.  

 

SKLEP   : Občina Litija za naselje Gabrovka z rebalansom proračunu za l. 2022 zagotovi sredstva za 

izdelavo PZI dokumentacije za pohodne površine od  spodnjega dela vasi  do cerkve in osnovne šole. 

Občina Litija v letu  2022 realizira že več kot dvoletno dogovarjanje, da se v sodelovanju z DRSI izvede 

projekt RADAR (elaborat za talne označbe in ovire za umirjanje prometa v okolici šole). 
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Občina Litija KS Gabrovka seznani, kakšni so dogovori z investitorjem za območje IC Gabrovka glede 

izvedbe rekonstrukcije uvoza v IC ter s tem tudi rekonstrukcije JP 709101; časovni okvir, soudeležba 

Občine, pohodne površine in JR. 

SKLEP   :S sprejetimi sklepi ter obrazložitvami problematike se seznani Občino Litija, Občinski svet 

ter pristojne Odbore in njihove člane. 

 

 
V nadaljevanju predstavi preglednico s področji, za katera se Občino Litija pozove, da se v rebalansu 
občinskega proračuna za l. 2022  zagotovijo sredstva, kot to izhaja iz Programa KS Gabrovka za l. 2022. 
 

1 KRAJEVNO 
SREDIŠČE   
GABROVKA    

35.000,00   iz postavke 
1136 

dodati za l. 2022, investicijski 
transfer KS kot upravljavcu 

   občinska 
uprava, pravna 
služba 

namera o sklenitvi  neposredne 
pogodbe o brezplačni uporabi 

2 UREDITEV 
IGRIŠČA 

10.000   iz postavke 
1643 

investicijski transfer KS kot 
upravljavcu, pogodba 

3 CESTE    

 JP 90.000,   iz postavke 
13300 JP IN LC v 
KS Gabrovka 

na novo dodati za l. 2022 

 LC 40.000 iz postavke  
1320 
Vzdrževanje 
lokalnih  
cest,402503 
Tekoče 
vzdrževanje 
drugih objektov- 
SKN 
 

ureditev muld na LC Gabrovka - 
Brezovo, preplastitve 

4 GEODETSKE 
ODMERE 

10.000 -  iz postavke 
1349 Odmera 
občinskih cest 

- za obvozno cesto Smole – Presad 
- za JP 709072, od HŠ Moravška Gora 
50 do  uvoza k HŠ Moravška Gora 56 
(cca 350 m) 
- za JP 709063 od LC do HŠ Gabrovka 
52 (cca 50 m) 
- nekategorizirane ceste 

5 PRIDOBIVANJE, 
NAKUP OZ. 
MENJAVA 
ZEMLJIŠČ 

po 
realizaciji 

iz postavke 
1660 

Grčar, za obvozno cesto 250 m 
(menjalne pogodbe), ostali lastniki  
brezplačni prenos 

- služnostne pogodbe 

6 JAVNA 
RAZSVETLJAVA 

po 
realizaciji 

iz postavke 
1362 
Vzdrževanje 
javne 
razsvetljave 

- postavitev že načrtovane JR 
Brezovo 
- postavitev JR  ob državni cesti in JP  
v naselju Gabrovka 10X 
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7 ODBOJNE 
OGRAJE in 
TABLE, 
OGLEDALA 

po 
realizaciji 

iz postavke 
1321 
Vzdrževanje 
javnih poti (JP, 
KJ), 402503 
Tekoče 
vzdrževanje 
drugih objektov- 
SKN 

- table za omejitev na LC Gabrovka – 
Brezovo,  za prepoved na JP 709051, 
LC Brezje 
 - ogledala na JP in tudi LC 
 - JP 709051 ograje  + sanacija 
plazenja 

8 POVRNITEV 
SREDSTEV 

Cca 10.000  - GD mansarda   3.562,40 
 - elektro polnilnica  800,00 
 - čistilna naprava, rušenje 
stavbe 

9 VODOVODI: 
Gobnik, Štorovje 

  - Gobnik se pelje projekt v l. 2022 
glede na program: pridobivanje PGD 
in služnosti 
- Štorovje: pridobivanje lastništva na 
infrastrukturi, prenos 

10 PZI -  ob državnih 
cestah 

  Pohodne površine v naselju 
Gabrovka 
Izdelava PZI dokumentacije, oddaja v 
mnenje DRSI 

11 DRŽAVNE CESTE   Soudeležba za ureditev JP, dovoz do 
IC Gabrovka 
 

 
V razpravi člani predlagajo, da se zviša število svetilk JR iz 10 na 20. Martin Gracar predlaga, da se črta 
ureditev obvozne ceste Smole – Presad. 
 
Po predstavitvi in razpravi predsednica predlaga  v sprejemanje 
 
 
SKLEP      : S   predlogom porabe za potrebe KS Gabrovka za l. 2022 se seznani občinsko upravo ter 

pristojna delovna telesa in občinski svet. 

 

SKLEP        : KS Gabrovka na Občino Litija daje pobudo za vnos nove postavke v proračun KS -  

Krajevno središče Gabrovka. Prihodki se pričakujejo iz PP 1136 Ureditev krajevnega središča 

Gabrovka kot transfer za upravljanje nepremičnin po sklepu župana, št. 031-2/2018-148,  z dne 30. 

10. 2020.  

 
 
Predlagani sklepi v Ad2 so bili sprejeti (4 člani ZA, 1 član VZDRŽAN) 
 
 
 

 
Ad3) Pobude in predlogi 
a)INVENTURA, ODPIS OSNOVNIH SREDSTEV 
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Predsednica predlaga v sprejem 
SKLEP: Svet KS Gabrovka potrjuje odpis tiskalnika, nabavljenega 30. 4. 2015. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
b) PODJEMNE POGODBE 

Predsednica predlaga v sprejem 
SKLEP: Svet KS Gabrovka soglaša, da se pripravijo nove podjemne pogodbe za dela v času pogrebov 
(čiščenje prostorov MV ter organizacija pogreba). Izplačilo urne postavke 7,5 EUR neto. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
c) Mateja Blažič pove, da je bila zadnja prednovoletna okrasitev  med krajani zelo dobro sprejeta. 
Izpostavi  sodelovanje Borišek Andreja, ki je brezplačno  nudil tudi uporabo dvigala ter sodelovanje 
Voje Vida. 
 
d) Vanja Lovše predlaga, da se v seznam za modernizacijo vključi JP Hohovica – Štorovje, ker so se 
uporabniki dogovorili, da bodo pristopili k pripravi spodnjega ustroja. 
 
Člani izpostavijo izgled do prve plošče porušenega objekta Gabrovka 24, ob vaškem trgu. Predsednica 
pove, da se išče projektanta, ki bo pripravil dokumentacijo za izdajo DGD, to pa lahko traja nekaj 
mesecev, problem pa je tudi, da v ta namen trenutno tudi ni zagotovljenih sredstev v proračunu občine 
za l. 2022.  Brez DGD posegi na objektu trenutno niso dovoljeni, razen nujnih vzdrževalnih del. Objekt 
se je lahko porušil do prve plošče na podlagi odločbe inšpektorice. 
 
Člani imajo glede namembnosti tega objekta različna mnenja: 
Vanja Lovše – stanje objekta jo zelo moti, meni, da bi morala občina nemudoma urediti objekt; 
Mateja Blažič – objekt naj se v celoti podre in zgradi nov oporni zid; 
Uroš Resnik – objekt naj ostane do prve plošče, zgoraj  se naredi nadstrešek; 
Alenka Mesojedec – objekt naj se statično sanira,  nad prvo ploščo se pozida prostor za dvorano. 
Rušenje objekta do tal po njenem mnenju ni mogoče, ker objekt nosi državno cesto, DRSI pa takih 
posegov ne dovoli. Izpostavi, da se že talne označbe na državni cesti dogovarja dve leti, pa ni še prav 
nič realiziranega, kaj šele projekt kot je nov oporni zid v dolžini 60 m. Meni, da KS potrebuje urejen 
medgeneracijski objekt za potrebe krajanov, društev, potreben bo družbeni konsenz. 
 
 
Seja se je zaključila ob 20.25. 

Zapisala: Alenka Mesojedec    

 

 


