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

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 po-
sodobitev vodovodnih sistemov z namenom 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 več-
ji investicijski zalogaj, pa z delom že zaključujeta.

Na območjih občin Domžale, Mengeš, in Trzin je potekala ureditev primarnih povezav na ob-
močju črpališč na Mengeškem polju z namenom primernejše razdelitve pretokov med posame-
znimi deli sistema. Dodatno je bil na vodovodno omrežje priključen dolomitski vodnjak, na ob-

močju Kolovca pa urejena vrtina, ki omogoča večje 
razpoložljive količine vode v sistemu. V vodovodni 
sistem Domžale so v okviru projekta priključili še vo-
dovodni sistem Mengeš, ki se je pred tem večinoma 
oskrboval z vodo iz vodovodnega sistema Krvavec. 
Za priključitev na vodovodni sistem Domžale je bila 
aktivirana dodatna vrtina in zgrajen povezovalni ce-
vovod (med obstoječimi črpališči na Mengeškem 
polju in obstoječim vodovodom pri tovarni Lek). 
Voda iz vrtine se tako črpa v skupni osrednji sistem. 
Potrebne količine vode za občino Mengeš pa zagota-
vljajo s prečrpavanjem v vodovodni sistem Mengeš. 
V občini Trzin je potekala izgradnja 1.780 metrov ce-

vovoda, od tega 1.446 metrov na relaciji črpališče ČR4–ČR5–Trzin in 334 metrov v naselju Trzin, na 
območju Mengeške ceste - stranski krak pri Gostilni Narobe, nato po cesti ob Pšati do Habatove 
ulice in po delu pešpoti ob Pšati.

Z izvedenimi deli bodo ob zaključku celotnega projekta v vseh občinah izboljšali kakovost pi-
tne vode in razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, s čimer bo mož-
no nemoteno in varno oskrbovanje tudi v primerih možnega izpada posameznega vodnega vira 
ali dela sistema zaradi okvare. Vrednost celotnega projekta znaša 11.384,020,51 €. Od tega bo 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prispevala 6.940.942,77 €, Republika Slovenija iz držav-
nega proračuna 1.224.872,25 € in vključene občine iz občinskih proračunov 3.218.205,49 €. 

V treh občinah, med katerimi je tudi občina 
Domžale, že posodobili vodovodni sistem

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

Črpališče nad Č5 in VDG1, Mengeško polje
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