
OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU 

Domžale – Kamnik

REPUBLIKA SLOVENIJA

Občina MoravčeObčina Kamnik

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in  
Evropska unija iz Kohezijskega sklada

www.eu-skladi.si

Čeprav je Trzin tretja najmanjša občina v Sloveniji, spada med razvite, 
bogatejše in gospodarsko pomembnejše območje naše države. V nekaj 
desetletjih se je število prebivalcev iz 700 povzpelo nad 4.000. S projektom 
Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik so v občini zagotovili 
potrebne količine vode za vodovodni sistem Trzin za ustrezno oskrbo s 
kakovostno pitno-sanitarno vodo in zagotavljanje požarne varnosti ter 
merjenje odtoka vode v sistem za območje občine Trzin. Obenem je projekt 
omogočil zadostne količine pitne vode za nove priključke, saj se predvideva 
stanovanjsko pozidavo niš ter manjših območij, ki jih podrobneje opredeljuje 
prostorski občinski načrt, in s tem dodatno rast števila prebivalcev.

Pred izvedbo projekta je bil dotok vode v Trzin urejen po cevovodu DN 250 severovzhodno 
od glavne ceste Trzin–Mengeš. Ta cevovod ni zagotavljal zadostne ravni vodooskrbe, tako 
v smislu potrebne kapacitete vodov za vse uporabnike, kot tudi prenizkega in neena-
komernega tlaka ter s tem povezanega tveganja pri požarni varnosti. Prav tako so bile 
na njem opažene znatne vodne izgube (med 20 in 30 odstotkov). Novi vodi potekajo po 
drugi trasi in tako dejansko predstavljajo nov vodovod, čeprav so kapacitete, poleg novim 
uporabnikom, namenjene tudi obstoječim uporabnikom. 
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 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 večji investicijski zalogaj, pa sta z delom že proti koncu.
Na območjih občin Domžale, Mengeš in Trzin je potekala ureditev primarnih povezav na 
območju črpališč na Mengeškem polju z namenom primernejše razdelitve pretokov med 
posameznimi deli sistema. Dodatno je bil na vodovodno omrežje priključen globji dolo-
mitski vodnjak, na območju Kolovca pa urejena vrtina, ki omogoča večje razpoložljive 
količine vode v sistemu. V vodovodni sistem Domžale so v okviru projekta priključili še 
vodovodni 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 cevovod (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 zagotavljajo s prečrpavanjem v vo-
dovodni sistem Mengeš. V občini Trzin je potekala izgradnja 1.780 metrov cevovoda, 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 zaključenim projektom vodooskrbe na območju občin Trzin, Mengeš in Domžale se je 
tudi za naše občane zagotovilo dolgoročno kakovostno in stabilno oskrbo s pitno vodo. 
Z novim glavnim vodovodom smo se uspešno približali cilju, da se v celoti zamenjajo 
stare azbestne cevi z novimi ekološko neoporečnimi in tudi kar se vodnih izgub tiče veliko 
bolj kakovostnimi. Tako tudi naše območje stopa na čelo občin, ki ravnajo preudarno in 
odgovorno s svojimi vodnimi viri, saj se zavedamo, da so zaloge omejene in da bo treba 
tako sedaj, kot tudi v prihodnosti, z njimi ravnati izredno previdno in z mislijo na naše 
zanamce,« je poudaril še župan Občine Trzin Peter Ložar.
Z izvedenimi deli bodo ob zaključku celotnega projekta v vseh občinah izboljšali 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 zaradi okvare.

Trzin še bolj privlačen s posodobljenim 
vodovodnim sistemom
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