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Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Zapisnik  24.  redne  seje Sveta KS Gabrovka, ki je bila v četrtek, 12. maja  ob 20.00 v prostorih 

KS v Gabrovki. 

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

ODSOTNI: Simon Poterbin, Vanja Lovše 

Seja se je zaključila ob 21. 25. 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in predlagala 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 23. seje ter korespondenčne seje 
2. Tekoče zadeve 

- Zbor krajanov 
- Investicije v programu za l. 22 
- Javni razpis za OPPN Obvoznica Gabrovka 

3. Predlogi in pobude članov 
4, Razno 
 
 

1.  
SKLEP    :    23.  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 23. redne seje in korespondenčne seje, ki je potekala od 23. 2.  do 25. 2. 2022 - do 

20.00, se sprejme v predlagani obliki. 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
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Ad2)  

a) Zbor krajanov 

Po razpravi je bil sprejet  

SKLEP: Zbor krajanov bo v petek, 27. 5, ob 18. 30. Zgibanko za vsa  gospodinjstva pripravi Alenka 
Mesojedec, ki jih je potrebno do 18. 5. oddati na pošto kot nenaslovljeno pošto.  Obvestiti je 
potrebno ravnatelja. Poleg župana se povabi tudi direktorja KSP, direktorja občinske uprave ter 
predstavnika GWS-a. 

Za zbor krajanov se predlaga sledeči dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Poročili za l. 2020 in 2021 

3. Program investicij v l. 2022 

4. Pobude in vprašanja krajanov 

5. Razno 

Za delovno predsednico zbora krajanov je predlagana Mateja Blažič.  

Župan je že potrdil termin. 

b) Investicije  

Predsednica pove, da so se  v  rebalans proračuna za 2022 uvrstile vse investicije v dogovorjenih 
zneskih, za katere se je Svet KS z vodstvom Občine Litija dogovoril na 22. redni seji KS. Z zneskom 
72.000 se bodo lahko asfaltirali trije odseki JP: Orešje, Abulnar ter križišče in uvoz v industrijsko cono. 
So pa na KS naslovljene še druge prošnje za modernizacije JP, in sicer za JP za katere je bila projektna 
dokumentacija narejena že v l. 2020: Gobnik, Klanec. 

Za nadaljevanje ureditve igrišča so naročilnice že izdane. Prejeli smo dve ponudbi za projektiranje 
medgeneracijskega objekta , izbrana je bila ponudba Teprom-a, v znesku 5.720,00 EUR + DDV.  

Predsednica članom predstavi idejno zasnovo predlagane variante s strani projektanta: rušenje 
starega objekta nekdanje delavnice, gradnja novega objekta s pohodno teraso. 

Mateja Blažič predlaga, da projektant poišče možnost, da se objektu doda zunanje stopnišče. 

 

c) Javni razpis za OPPN Obvoznica Gabrovka 

S strani Občine Litija smo prejeli dopis ter gradivo, s katerim pozivajo, da KS poda predloge 
glede OPPN Obvoznica Gabrovka. Rok je 16. 5. 

Povezava: 

https://www.litija.si/objava/628316 

Razprave ni bilo. 

https://www.litija.si/objava/628316
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Ad3) Pobude in vprašanja 

Mateja Blažič pove, da se je nanjo obrnila krajanka, ki je želela pojasnila glede poskusnega 
obratovanja v IC. Za pojasnila se je pisno obrnila na investitorja. 

Prejela je spodnji odgovor: 

Glede fotografije, ki ste mi jo poslali, vam pošiljam naslednja pojasnila: 

1.      V naših prostorih v Gabrovki izvajamo testni zagon kotla in preverjanje delovanja posameznih 
sklopov kotla. Trenutno se izvajajo dela izključno na kotlu, ne pa tudi na delu, ki je namenjen 
proizvodnji električne energije. Prav tako se ne testira delovanje peletarne. 

2.      Sestavni del testiranja kotla je tudi preizkušanje krmilnih sistemov in protipožarnih sistemov, ki se 
preizkušajo v različnih scenarijih izrednih dogodkov: izpad zunanjega električnega napajanja, izpad 
delovanja pomožnega električnega napajanja z dizelskim agregatom, izpad delovanja posameznih 
črpalk in podobno. 

3.      Primer, ki ste ga poslali na fotografiji, je primer, ko pride do odpovedi tako zunanjega kot 
rezervnega električnega napajanja kotla. Takrat se kotel samodejno odzrači skozi zasilni odvodnik 
dimnih plinov, kjer pa so izpušni plini neprečiščeni, saj ne gredo v ciklon in filter, kjer se prečistijo, 
preden gredo v dimnik. Kotel se skozi zasilni odvodnik odzračuje termodinamično (po sistemu 
»naravnega« vleka), zato je v kotlu pomanjkanje kisika (saj ne delujejo ventilatorji za kontroliran 
dotok zraka), kar pomeni, da je izgorevanje nepopolno (tako kot npr. v primeru kurjenja vej in drugih 
lesnih odpadkov na prostem), zato je v izpušnih plinih povečana koncentracija prašnih delcev. 

4.      V času rednega obratovanja je zasilni odvodnik seveda zaprt in v kotlu je izgorevanje popolno, 
poleg tega pa se dimni plini prečistijo še v ciklonu in filtru, preden gredo v dimnik. Takšno bo redno 
obratovanje. 

5.      V času testiranj smo toploto, ki je nastala v kotlu, odvajali skozi varnostni hladilnik, ki je tudi eden 
od varnostnih sistemov. Zato je v tem času nastajal hrup ventilatorjev. Tudi ta hladilnik med rednim 
obratovanjem kogeneracije ne bo obratoval. 

6.      Sicer pa bomo v prihodnjih mesecih testirali posamezne sklope kogeneracije in peletarne, na 
koncu pa še celoto. Takrat bomo izvedli meritve emisij snovi in hrupa v okolje, potem pa bomo na 
podlagi tega izvedli še ustrezne ukrepe, s katerimi bomo dosegli, da bodo obremenitve okolja nižje od 
tistih, ki jih določajo veljavna uredbe o varovanju okolja in OPPN za območje industrijske cone 
Gabrovka. 

Na naslov  smo prejeli tudi dopis krajanke, ki želi pojasnilo glede monitoringa, ker so se poskusno 
izvajala dela preizkušanja delovanja peči v objektu v IC. Predsednica ji je pisno odgovorila.  

V razpravi je bilo povedano, da so nekateri krajani sami vzpostavili stik z investitorjem, ki jim je 
pojasnil, katera dela se izvajajo v objektu in do kdaj bodo trajala.  

Mateja Blažič izpostavi, da je potrebno krajanom obrazložiti, da je bil  zaradi nezaupanja v KS pogoj 
Civilne iniciative, da bodo člani CI sami poiskali izvajalca monitoringa, zdaj pa se pričakuje, da bo to 
zadevo reševala KS.   
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Ad4) Razno 

Razprave ni bilo. 

 

Zapisala: Alenka Mesojedec 
    

 


