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Za območje KS Gabrovka z gotovostjo  velja, da je absolutno najnižji delež javne razsvetljave, 

tako  na število naselij kot tudi  na število prebivalcev v KS.  

V KS je kar nekaj naselij oz. delov naselij, ki bi morali biti glede na vse parametre oz. kriterije 

deležni javne razsvetljave, in to bistveno prej kot marsikatero drugo naselje v občini. 

Po mojem trdnem prepričanju je glavni kriterij prometna obremenitev v naselju. 

1. Tihaboj; Edino naselje v občini, skozi katerega je speljana republiška cesta, v gosto 

naseljenem območju pa ni niti ene javne svetilke. 

2. Brezovo: Gosto poseljeno naselje, skozi katerega je speljana  najbolj prometna LC 

izven mesta Litija, a ni niti ene javne svetilke.  

3. Moravče pri Gabrovki: V delu od lovske koče proti dolini (Štorovje), so avtobusna 

postajališča brez razsvetljave ali prostora za odmik avtobusa ali šolskega kombija, 

nobene razsvetljave. Gre za območje ob republiški cesti, ni vzporedne pešpoti. 

4. Gabrovka: Neenakomerna javna razsvetljava, na delih je sploh ni. Skozi naselje pelje 

republiška cesta, ki je brez pločnikov. 

Če pa se pogleda po ostalih delih občine, je razvidno, da je javna razsvetljava v marsikateri vasi 

ali delu naselja, kjer ne gre za nikakršno prometno obremenitev v nočnem času. 

Že večkrat je bilo izpostavljeno, naj se prične načrtovati strokovno, po dejanskih potrebah in 

ne po političnih in drugih interesih.  

Žal je Občina Litija vseskozi pozabljala na dejanske potrebe v KS Gabrovka, pred pritiski ni znala 

argumentirati, zakaj je ponekod bistveno bolj potrebna javna razsvetljava, trenutno pa je 

situacija takšna kot je. Žal je prišel čas, ko bo potrebno zadeve urediti in nadoknaditi. Sredstva 

ne smejo biti izgovor. Če so bila za drugje, bodo pa tudi za KS  Gabrovka. 

 



Celo projekti izpred 10 let se ne izpeljejo do konca, medtem ko je bilo vmes že mnogo drugih. 

Še več, piše celo, da je bila realizirana gradnja, a od javne razsvetljavi na Brezovem ni nič. 

 

 

Situacija ni pereča samo pri javni razsvetljavi.  

Je pereča tudi pri javnem vodovodu in lahko da se pokaže, da bi moral biti še kakšen vodovod 

v KS javni vodovod. Občina bi morala imeti te podatke, tudi za zasebne vodovode. Nobena 

skrivnost ni, da je na območju KS Gabrovka najnižji delež na prebivalca, ki so priklopljeni na  

javni vodovod. Če je v kateri KS nižji delež, nas seznanite, vendar ga zagotovo ni. 

Da se niti ne omenja, da je na območju KS Gabrovka voda očitno vseskozi oporečna. Trenutno 

so za   območje KS Gabrovka sama obvestila o prekuhavanju vode: 

a) Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča  uporabnike 

pitne vode iz vodovoda GABROVKA, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz zajetja Hohovica, 

da je treba vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati. Ukrep velja za naselja 

Moravče pri Gabrovki, Tlaka, Brezje, Klanec in delno Gabrovka (nižje ležeči del) 

b) Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse 

uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno 

vodo VODICE, da je treba vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati. 

Vzrok za prekuhavanje je neskladni vzorec vode odvzet v okviru notranjega 

nadzora. (ŽE ENO LETO) 
c) TIHABOJ, VEČ LET ZAPOREDOMA PREKUHAVANJE 
d) ŠTOROVJE, PREKUHAVANJE 
e) GOBNIK, NEUSTREZNA VODNA ZAJETJA, DOVAŽANJE VODE!!! 

V zadnjem času opažamo, da je to za KS Gabrovka že stalna praksa. Za ostale KS to ni praksa v 

takem obsegu in trajanju. 

Pričakuje se, da se k reševanju omenjenih zadev pristopi nemudoma. Obenem v KS Gabrovka 

pričakujemo konkretne povratne informacije. 

S spoštovanjem    Alenka Mesojedec, preds. KS Gabrovka 


