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Vodovod Podbrdo–Grmače–
Dešen v okviru projekta 
Oskrba s pitno vodo na 
območju Domžale - Kamnik 
že zgrajen
Kot smo že večkrat poročali, dela na 
projektu Oskrba s pitno vodo na območju 
Domžale - Kamnik na območju občine 
Moravče potekajo po terminskem planu. 
Skupno bo zgrajenih 6.004 metrov 
vodotesnih cevovodov, 4 črpališča in 2 
vodohrana. 
Na vodovodno omrežje se bo po koncu projekta priklopilo 30 novih uporabnikov. Z 
izvedenimi aktivnostmi se bo za 1.741 povečalo število prebivalcev, ki bodo imeli za-
gotovljen varni dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode. Prav tako bo poskrbljeno 
za zaščito vodnih virov, zagotovitev ustrezne količine pitne vode, zmanjšanje vodnih 
izgub in izboljšanje pretočnih ter tlačnih razmer.
V okviru del na omenjenem projektu gre za posodobitev oz. novogradnjo na treh od-
sekih vodovoda, in sicer Soteska–Podstran–Dole pri Krašcah, Hrastnik–Kal–Tlačnica 
in Podbrdo–Grmače–Dešen. Pri slednjem so z gradnjo že zaključili. Gre za najpo-
membnejši del izvedbe projekta, saj se bo s tem zagotovila nemotena oskrba z vodo 
za več naselij: Dešen, Spodnji Prekar, Zgornji Prekar, Zalog pri Kresnicah, Grmače in 
Sveti Miklavž. Za prebivalce na tem območju se je v sušnih obdobjih letno opravilo 
okrog 1.500 prevozov vode z gasilsko cisterno, kar je več kot 95 % vseh prevozov vode 
na območju celotne občine.
Tudi gradnja vodovoda Soteska–Podstran–Dole pri Krašcah je zaključena. Na tem od-
seku je potekala gradnja 1.142 metrov cevovodov na območju naselja Podstran, 988 
metrov cevovodov na območju Prikrnice in 433 metrov na območju Dola pri Krašcah. 
V začetku oktobra je potekal tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja, 
ki je bil uspešno izveden. Izgradnja vodovoda Soteska–Podstran–Dole pri Krašcah 
je pomembna predvsem z vidika hidravlične izboljšave, hkrati pa ta vodovod po-
vezuje moravški vodovodni sistem z vodovodnim sistemom Lukovice in  vodovo-
dom Domžale.
Pomembna je tudi izgradnja vodovoda Hrastnik–Kal–Tlačnica, saj bodo tamkajšnji 
prebivalci prvič dobili javni vodovod. Do sedaj so imeli kapnice, ob suši pa se je vodo 
dovažalo z gasilsko cisterno. Tudi gradnja tega vodovoda je v zaključni fazi, saj je iz-
grajenega približno 80 % vodovoda.
Dela na vrtini ČVM-1 lepo napredujejo. Do sedaj je bila zgrajena elektro-kabelska ka-
nalizacija v dolžini 260 metrov, vključno s pripadajočimi jaški. Zaradi del je bila v za-
četku oktobra tudi polovična zapora Vegove ulice in ceste proti Soteski v Moravčah, 
ki je nekoliko otežila promet okoliškim prebivalcem, za kar se na tem mestu Občina 
Moravče, kot investitorka na projektu, iskreno opravičuje in tudi v nadalje prosi za 
potrpežljivost in strpnost, ob skupnem zavedanju, da gre za pomembne izboljšave 

oskrbe s pitno vodo tako za vse lokalne prebivalce, kot zanamce.  Kot zanimivost pa 
naj izpostavimo, da gre za posebno vrtino, ki se nahaja na globini 350 metrov, nad njo 
pa je naložena 200 metrska plast ilovice, kar predstavlja 200 metrov nepropustnega 
sloja, ki ščiti vodo pred morebitnim onesnaževanjem. Z dotokom vode iz nove vrtine 
bo omogočena oskrba z vodo na območju Moravč in naselij na zahodnem delu obči-
ne Moravč. Z delno preureditvijo vodovodnih napeljav bo možen dovod vode tudi v 
preostale dele vodovodnega omrežja. S tem bo vrtina naslednjih 20 do 30 let zago-
tavljala normalno oskrbo s pitno vodo. 
Za delno izvajanje projekta je občina že prejela nekaj sredstev, in sicer v skupni višini 
268.744,80 EUR, od tega 228.433,08 EUR iz Kohezijskega sklada in 40.311,72 EUR iz dr-
žavnega proračuna. Trenutno so v fazi vlaganja tretjega zahtevka v višini 427.355 EUR.
Namen celotnega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik je 
odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode na 
območju občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin. S hidravlično izboljšavo 
in gradnjo vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti bo projekt pomembno pri-
speval k boljši in bolj zanesljivi javni oskrbi s kakovostno pitno vodo za obstoječe in 
nove uporabnike.
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