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Dole pri Litiji, 9. 9. 2019          
Številka:  38/2019-i 
 
Vsem krajanom KS Dole pri Litiji 
 
 

Zadeva: Predstavitev in aktivnosti v zvezi s postavitvijo optičnega omrežja na območju 
KS Dole pri Litiji 
 
Spoštovani krajanke in krajani, 
 
Telekom Slovenije v sodelovanju z Občino Litija nadaljuje z gradnjo optičnega omrežja, ki bo 
prebivalcem omogočilo višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. 
Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, ki omogoča hitrejši, zanesljivejši 
in varnejši prenos podatkov, saj je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne 
motnje in udare strel. Optično omrežje zagotavlja kakovostno uporabo širokopasovnih 
storitev, kot so televizija, internet in internetna telefonija. In končno prihaja tudi v našo 
krajevno skupnost. 
Omrežje bo predvidoma v večini zgrajeno v letošnjem letu. Poleg priklopa na Telekom bo 
možen priklop tudi na druge operaterje (npr. T2, A1, Telemach…). Predvidoma v januarju 2020 
boste lahko oddali vlogo za priklop, zato predhodne sklenitve pogodb oziroma vezave niso 
potrebne. 
 
Potek del in aktivnosti v zvezi s postavitvijo optičnega omrežja na območju naše KS nam 
bo predstavil na našem skupnem srečanju g. Anton Dobravec,  predstavnik Telekoma,  
v sredo, 18. septembra 2019, ob 18.30 na Turistični kmetiji Krjan v Dobovici. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 

Irena Bostič, 
predsednica Sveta KS Dole pri Litiji 
     

Vabljeni: 
- Krajanke in krajani KS Dole pri Litiji 
- Anton Dobravec, Telekom Slovenije 
- Mario Japić, višji svetovalec za komunalni prispevek in komunalno urejanje v Občini Litija 
 Franci Rokavec, župan Občine Litija 

OBRNI 
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Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovodnega sistema Sopota 
REDNA VZDRŽEVALNA DELA IN ČIŠČENJE VODOHRANOV 

Krajevna skupnost Dole pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo 
iz sistema za oskrbo s pitno vodo SOPOTA, da izvajamo redna vzdrževalna dela in čiščenje vseh 
vodohranov na vodovodnem sistemu Sopota, zaradi česar bo oskrba z vodo motena ali celo 
prekinjena.  
Redna vzdrževalna dela in čiščenje vodohranov bo potekalo v naslednjih časovnih okvirih: 

- Vzdrževalna dela in čiščenje vodohrana Gorenje Jelenje se bodo izvajala v ponedeljek, 23. 
9. 2019, med 9. in 12. uro. 
V tem času bo motena oskrba z vodo za vasi: Gorenje Jelenje, Spodnje Jelenje, Jelenska 
Reber, Kal, Berinjek ter del Zavrha (Kraje) . 

- Vzdrževalna dela in čiščenje vodohrana Dole se bodo izvajala v torek,  24. 9. 2019, med 9. 
in 12. uro.  
V tem času bo motena oskrba z vodo za vasi: Dole, Suhadole in Prevale. 

- Vzdrževalna dela in čiščenje vodohrana Zagozd se bodo izvajala v sredo, 25. 9. 2019, med 
9. in 12. uro. 
V tem času bo motena oskrba z vodo za vas Zagozd. 

- Vzdrževalna dela in čiščenje vodohrana Zavrh se bodo izvajala v četrtek, 26. 9. 2019, med 
9. in 12. uro. 
V tem času bo motena oskrba z vodo za vas Zavrh. 

Po končanih delih se priporoča temeljito izpiranje hišnih omrežij in čiščenje oz. menjava mrežic na 
pipah. Prosimo za razumevanje. 
 

VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE  
Vse prebivalce vasi z javno razsvetljavo obveščamo, da izvajanje gospodarske javne službe  –  javne razsvetljave v 
Občini Litija upravlja in izvaja KSP Litija, d. o. o. 
Za izvajanje tekočega in interventnega vzdrževanja ter za odpravo napak na javni razsvetljavi se obrnete na 
Center za prijavo napak:  
e-pošta: info@ksp-litija.si, 
telefon: 01/8900010. 
Prijava okvar je možna tudi preko internetne strani: www.ksp-litija.si. 
 
Pa še tole:   
Oddaja Dobro jutro je za nami. In ogromno dela, ki ga je bilo potrebno vložiti v to celotno zgodbo. 
Po odzivu sodeč, tudi od drugje, smo našo deželo lepo predstavili. Seveda pa so mnenja med 
domačini različna, kar je običajno in ni nič nenavadnega. Zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo je 
povezano s pričakovanji oz. s tem, koliko svoje energije in dela smo prispevali. Hvala vsem, ki ste 
pripomogli in prispevali k uspešni zgodbi. Seveda je vedno lahko še bolje. Pomembno je, da se 
trudimo, da ne odnehamo in gremo novim zmagam naproti. 

     OBRNI  


