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V projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - 

Kamnik sodeluje pet občin: Kamnik, Domžale, Mengeš, 

Moravče in Trzin. Projekt predstavlja obsežno naložbo v 

nadgradnjo in posodobitev vodovodnih sistemov z na-

menom boljše oskrbe s pitno vodo. V občinah Domžale, 

Mengeš in Trzin so z gradnjo že v celoti zaključili, občini 

Kamnik in Moravče, ki imata nekoliko večji investicijski 

zalogaj, pa sta z delom že pri koncu.

Na območju občine Kamnik gre za dva podprojekta, oz. 

dela na južnem vodovodu in v Tuhinjski dolini. Na juž-

nem vodovodu v naseljih Perovo, Šmarca in Volčji Potok 

zaključena. Na tem delu je potekala ureditev central-

nega dela vodovodnega omrežja, izgradnja vodovoda 

med vodohranom Perovo in obstoječim vodovodom pri 

Veterini Kamnik v dolžini 811 metrov, povezava vodovo-

da na Tkalski poti v dolžini 127 metrov, nadgradnja juž-

nega dela vodovoda v naseljih Šmarca, Volčji Potok ter 

Rudnik pri Radomljah v dolžini 3.192 metrov, izgradnja 

vodovoda Šmarca–Volčji Potok–Šmarca v dolžini 790 

metrov ter 225 metrov dolgega vodovoda Volčji Potok–

odcep Domžale. Na južnem delu je bilo skupaj vgrajenih 

dobrih 5 kilometrov vodovodnih cevi. Dela na južnem 

delu so zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje. 

Vrednost celotne investicije na južnem delu znaša cca 

1.100.000 € brez DDV. Od tega so na občini že pridobili 

dobrih 500.000 € nepovratnih sredstev.

Izgradnja vodovoda se nadaljuje v Tuhinjski dolini, kjer 

se hkrati polagata fekalna kanalizacija in vodovod. 

Gradnja je v zaključni fazi. Od 11.280 metrov vodovod-

nih cevi, je bilo do decembra 2016 izgrajenih 10.400 me-

trov vodovodnih cevi premera DN 150, manjka samo še 

odsek na območju »Kavrana« ter povezave do vodoh-

ranov. Gradbena dela na vodohranu Šmartno v Tuhinju 

so končana. V kratkem se bodo pričela še inštalacijska 

dela v vodohranu in črpališču v Šmartnem. Na vodoh-

ranu Soteska trenutno poteka betoniranje talne plošče 

in sten vodnih celic vodohrana. Dela potekajo po ter-

minskem planu. Sledila bo tudi menjava črpalk v črpa-

lišču Soteska. Večina gradbenih del, ki se tičejo pola-

ganje cevovodov na regionalni cesti Kamnik–Ločica je 

končanih. Pogodbeni rok za izvedbo vseh del je aprila 

2017. Na podlagi trenutnega terminskega plana, bodo 

dela do tega roka tudi končana, prav tako bodo prido-

bljena uporabna dovoljenja. Vrednost celotne investici-

je v Tuhinjski dolini je cca 3.300.000 € brez DDV. S stra-

ni Ministrstva za okolje in prostor je Občina Kamnik že 

prejela odobritev za povrnitev sredstev v višini slabih 

2.700.000 €, izplačanih pa je bilo slabih milijon evrov.

Občina Kamnik bo v okviru projekta, na južnem vo-

dovodu in Tuhinjski dolini, skupaj zgradila dobrih 16 

kilometrov vodovodnih cevi, dva vodohrana in eno 

črpališče ter posodobila črpališče Soteska. Vrednost in-

vesticije bo skupaj cca 4,2 mio €, od tega bodo pridobi-

li 3,5 mio € nepovratnih sredstev. Primarni cilji izvede-

nih del so priključitev novih prebivalcev na sistem javne 

oskrbe s pitno vodo, izboljšanje javne oskrbe s pitno 

vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe 

s pitno vodo za prebivalce, ki so že priključeni na javno 

vodovodno omrežje, zmanjšanje vodnih izgub, poveča-

nje razpoložljivih količin vode za zagotavljanje požarne 

varnosti (gradnja mreže nadtalnih hidrantov), hidrav-

lična izboljšava vodovodnega sistema in izboljšanje ži-

vljenjskih pogojev prebivalcev.

Kmalu zaključen 
projekt oskrbe 
s pitno vodo na 
območju Domžale 
- Kamnik

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani 
www.pitnavoda-domzalekamnik.si

Gradnja vodovodnih cevi na odseku Kavran.Gradnja vodohrana Soteska s kapaciteto 400 m3.

V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju  
Domžale - Kamnik se gradbena dela izvajajo  
le še v občinah Kamnik in Moravče
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