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ZADEVA:  Transformatorska postaja Gobnik 2 

 

Spoštovani! 

 

KS Gabrovka je na naslov  SODO d.o.o. in Elektro Novo mesto (v vednost) februarja 2019 

poslala dopis, ki je vezan na problematiko  električnega omrežja na območju Gobnika, KS 

Gabrovka. 

 

Na naslov KS Gabrovka smo s strani SODO d.o.o prejeli odgovor z dne 15. 3 2019., kjer nas v 

dopisu SODO-172/19-ŽV  g. direktor mag. Matjaž Vodušek seznanja, da se je pogodbeni 

izvajalec nalog distibucijskega operaterja, družba Elektro Ljubljana, d.d. obvezala, da bo 

predvidoma do 31. 9. 2020 zgradila novo transformatorsko postajo TP Gobnik 2, s čimer se bo 

neskladje kakovosti napetosti odpravilo. 

 

Krajani Gobnika so  tudi v  letu 2020  KS Gabrovka zaprosili, da pri ustreznih službah pridobimo 

informacijo, ali se bo do jeseni  obljubljena investicija TP Gobnik 2 realizirala,  kot je bilo 

obrazloženo oz. zagotovljeno  s strani SODO d.o.o. v dogovoru z Elektro Ljubljana d.d. 

 

KS Gabrovka je februarja 2020 na Elektro Novo mesto, in sicer g. Gregorju Zupančiču, ponovno 

poslala dopis, da se  ponovno opozori na dogovor oz. obvezo glede gradnje transformatorske 

postaje TP Gobnik 2. 

 

S strani Elektra Novo mesto smo v dopisu 30-1/2020-6070  prejeli odgovor,  da je v letošnjem 

letu večji del sredstev namenjen obnovi dotrajanega distribucijskega omrežja in ne 

novogradnjam kot je TP Gobnik 2. Te bi  prišle v poštev le, če se bodo v sredini leta sprostila 

določena sredstva. 

 



Svet KS Gabrovka vas ponovno prosi, da s  pogodbenim distribucijskim operaterjem Elektro 

Ljubljana, distribucijska enota Novo mesto dorečete, kdaj se bo oz. da se v čim krajšem času 

pristopi h gradnji TP Gobnik 2, kajti krajani imajo na tem območju velike vsakodnevne težave 

zaradi  nizke napetosti v električnem omrežju oz. z neskladji glede kakovosti napetosti. Krajani 

gradnjo TP Gobnik 2 že vrsto let  z velikim upanjem pričakujejo, saj bi se jim s tem v veliki meri 

izboljšala kakovost življenja, v že tako infrastrukturno nerazvitem območju (cestna 

infrastruktura, javni vodovod…) 

 

Za Vaš prispevek pri  reševanju  omenjene težave se vam v imenu KS ter krajanov Gobnika  

iskreno zahvaljujemo . 

 

 

S spoštovanjem    

 

                                                                             


