
 

Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik  23.  redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v torek, 22. 2. 2022, ob 19.00 v prostorih 

KS v Gabrovki. 

PRISOTNI: Alenka Mesojedec, Mateja Blažič,  Martin Gracar, Uroš Resnik,  

ODSOTNI: Simon Poterbin, Vanja Lovše 

OSTALI PRISOTNI: Ivan Matijevič, Roman Ciglar, Franci Rokavec (preko videopovezave TEAMS),Franc 
Abulnar 

Seja se je pričela ob 19. 10. 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in dala na glasovanje sledeči 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 
2. Finančni načrt KS Gabrovka za l. 2022, sredstva v proračunu občine za l. 22 
3. Pobude in vprašanja 
4. Razno 
 

1.  
SKLEP    :    23.  seja KS Gabrovka bo potekala po predlaganem dnevnem redu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad1)  Pregled zapisnika  
Martin Gracar poda pripombo na zapisnik 22. seje. Želi dopolnitev za besedilom: Predlaga, da se   
črta ureditev obvozne ceste  (nekategorizirana pot Smole – Presad kot sledi »Po ureditvi na tistem 

odseku bo veliko več prometa, če ne bo seveda prepovedi v času, ko je cesta znotraj središča odprta 
in da ne razume, da Smoleta zavračata traso obvoznice, v tem primeru pa bi se vozila verjetno ob 
ustrezni ureditvi vozila ves čas in menim, da to ni primerno.« 

Po pregledu zapisnika  je bil predlagan naslednji 

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

KS se  obravnava in sprejema korespondenčno. 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
Ad2) Finančni načrt KS Gabrovka za l. 2022, sredstva v proračunu občine za l. 22 



Predsednica pozdravi vse prisotne in v začetku seje preda besedo g. Abulnarju. Ostali člani se strinjajo 

s predlogom. G. Abulnar  v nadaljevanju  želi prejeti informacije vezane na modernizacijo JP 709065, 

za katero je že pripravljen spodnji ustroj, cesta je odmerjena, zamenjala se je  vod. cev ter vgrajen 

nov hidrant. Župan odgovori, da se bo v l. 22 poskušalo zagotoviti, da se omenjena cesta modernizira 

in da bo o dogovoru pisno obveščen. 

Po razpravi g. Abulnar sejo zapusti. 

 

 

 V nadaljevanju predsednica predstavnikom Občine Litija ter KSP Litija  predstavi izhodišča, ki so bila 

sprejeta na 22. redni seji Sveta KS Gabrovka, in sicer glede zagotovitve dodatnih  finančnih sredstev v 

rebalansu proračuna za l. 2022. Pove, da je trenutno za vse projekte, ki se načrtujejo v l. 2022 s strani 

Občine Litija v proračunu zagotovljenih le 1.300 EUR.  

Po razpravi je bil sprejet dogovor, da se v rebalansu proračuna za l. 2022 dodatno zagotovijo sredstva 

za: 

- odkup vseh nepremičnin v k.o. Vodice  v deležu 13/20 (ostalo je v lasti RS) od dveh fizičnih 

oseb (Oven, Zakrajšek) za potrebe OŠ Gabrovka (parkirišča, dostopna pot, športne in 

rekreativne površine), 56.000 EUR 

- modernizacijo JP 709101 (križišče R2 417 – uvoz v IC), JP 709063, JP 709064, JP 709065, 

71.000 EUR 

- vodovod Gobnik, 5.000 EUR, nadaljevanje pridobivanja dokumentacije 

- nadaljevanje ureditve prostorov KS Gabrovka, vaško središče  25.000 EUR, kot investicijski 

transfer KS kot upravljavcu 

- dokončanje igrišča 10.000 EUR 

- odmero JP v KS, min. 10.000 EUR 

Predsednica izpostavi, da je bilo že v l. 2020 dogovorjeno, da se bo v okviru rednega vzdrževanja v 

izvedbi KSP Litija  pristopilo tudi k sanaciji oz. preplastitvi LC  208141 R2 križišče – Brezovo. Nujna je 

tudi razširitev na določenih ovinkih ter ureditev odvodnjavanja z novimi muldami. Takratni dogovor je 

bil 40.000, a so se cene za vsaj še enkrat medtem podražile. 

 

Ad3) Pobude in vprašanja 
Ni bilo razprave. 
 

Seja se je zaključila ob 20.31. 

Zapisala   Alenka Mesojedec 


