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V projektu Oskrba s pitno vodo na območju 
Domžale - Kamnik sodeluje pet občin: Kamnik, 
Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin. V občinah 
Domžale, Mengeš in Trzin so z gradnjo že v ce-
loti zaključili, občini Kamnik in Moravče, ki imata 
nekoliko večji investicijski zalogaj, pa z delom 
zaključujejo.
Na območju občine Moravče je potekala grad-
nja in posodabljanje treh vodovodov, in sicer 
vodovodov Podbrdo–Grmače–Dešen, Soteska–
Podstran–Dole in Hrastnik–Kal–Tlačnica. Na 
zadnjem vodovodu potekajo še zaključna dela, 
kot so namestitev električne inštalacije in pri-
ključitev na že obstoječi vodovod. Z njim bodo 
tamkajšnji prebivalci prvič dobili javni vodovod. 
Tudi dela na vrtini ČVM-1 se zaključujejo. Trenu-
tno se urejuje okolica in se namešča električna 
inštalacija. Dela na tej vrtini se bodo zaključila 
še v tem mesecu. Med zaključna dela spadajo 
tudi priključitev povezovalnega vodovoda na 
obstoječi vodovod pred vodohranom Pogled, 

namestitev električne inštalacije v novozgraje-
nem vodohranu na Kalu in asfaltiranje ceste ob 
vodovodu Soteska–Podstran–Dole. Prav zdaj 
pa priključujejo del cevovoda od vrtine ČVM-1 
na obstoječi povezovalni vodovod, natančneje 
med vodohranom Pogled in vodohranom Mo-
ravče. Pomemben del projekta je bila tudi celo-
vita obnova vodohrana Hrastnik, ki se bo prav 
tako zaključila v tem mesecu. 
Več kot enajst milijonski projekt, ki kot smo že 
omenili, vključuje pet občin, se bo na območju 
občine Moravče zaključil v aprilu. V istem me-
secu načrtujejo še tehnične preglede in prevze-
me, tako da bi lahko predvidoma v sredini maja 
vsi objekti že obratovali. Z izvedenimi deli se bo 
izboljšala kakovost pitne vode in razdeljevanje 
razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov 
oskrbe, s čimer bo možno nemoteno in varno 
oskrbovanje tudi v primerih možnega izpada 
posameznega vodnega vira ali dela sistema za-
radi okvare.

Projekt vodooskrbe  
v občini Moravče  
bo kmalu zaključen
V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na ob-
močju Domžale - Kamnik bodo dela na ob-
močju občine Moravče zaključili najkasneje v 
drugi polovici aprila Na novo zgrajeno črpališče ČVM-1
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