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Vsaka občina v Sloveniji mora izpolnjevati različne zah-
teve pri opravljanju storitev obvezne občinske gospo-
darske javne službe na področju varstva okolja in oskr-
be s pitno vodo ter pri lastni oskrbi prebivalcev s pitno 
vodo. Te zahteve mora izpolnjevati na vseh poselitvenih 
območjih v občini, razen na območjih, ki so nad 1.500 
metrov nadmorske višine in na poseljenih območjih, 
kjer se iz posameznega vodnega vira oskrbuje manj kot 
50 prebivalcev in je povprečna zmogljivost oskrbe s pi-
tno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan. Tudi Občina 
Domžale svojim občankam in občanom zagotavlja 
ustrezno komunalno infrastrukturo, ki jo upravljavec, 
javno podjetje Prodnik, d. o. o. redno vzdržuje, nadzi-
ra in na podlagi vseh ustreznih predpisov tudi upravlja. 
Občina Domžale se zaveda, da je učinkovita in kakovo-
stna oskrba s pitno vodo med najpomembnejšimi ele-
menti zagotavljanja ustreznih življenjskih in bivanjskih 
pogojev prebivalcev. S pomočjo evropskih sredstev pa 
komunalno infrastrukturo tudi posodablja in nadgra-
juje. Ena izmed takih posodobitev je bil tudi projekt 
»Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik«. V 
okviru projekta je bilo v občini Domžale zgrajenih 2.961 
metrov vodotesnih cevovodov in 3 črpališča. Dela so za-
jemala tudi aktiviranje vodnjaka Č5 ter vodnjaka VDG-1 
ter novega vodnega vira - vrtine na Kolovcu. Z izvede-
nimi deli so hidravlično izboljšali vodovodni sistem in z 
ustrezno infrastrukturo ter vključitvijo dodatnih vodnih 
virov zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo. 
Kar pomeni, da so se zmanjšale motnje v oskrbi zaradi 
interventnih popravil okvar na vodovodnem omrežju, 
povečala pa se je tudi zmogljivost sistema ter pretoč-
nost in tlačne razmere.
Ob zaključku vseh gradbenih del v okviru omenjene-
ga projekta, smo se pogovarjali tudi z županom Občine 
Domžale Tonijem Dragarjem. 

1. Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - 
Kamnik vključuje pet občin. Verjetno gre za veliko fi-
nančno naložbo. Nam lahko na kratko pojasnite finanč-
no konstrukcijo projekta in pa delež vaše občine.

Ja, res je. Gre za projekt, kjer je vrednost vseh del na 
območju naše občine presegla 1.300.000 evrov. Celotni 
projekt pa je vreden nad 11 milijonov evrov. Evropska 

unija bo iz Kohezijskega sklada zanj odštela slabih 7 mi-
lijonov evrov, iz državnega proračuna bo šel dober mi-
lijon, iz proračuna vključenih občin pa okrog 3 milijone 
evrov. Za našo občino to vsekakor ni mali zalogaj, ven-
dar je potrebno poudariti, da smo s projektom zgradili 
nekaj manj kot 3 kilometre novega vodovoda, 3 črpali-
šča, dodatno aktivirali dva vodnjaka ter izgradili vrtino 
na Kolovcu. Prav tako se zavedamo, da s tem deluje-
mo v skladu z evropsko kohezijsko politiko, ki spodbu-
ja razvoj evropskih držav v okviru različnih programov. 
Omenjeni projekt spada v operativni program predno-
stne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, 
prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpol-
nitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter 
za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo dr-
žave članice in ki presegajo te zahteve«.

2. Projekt pomembno prispeva k izboljšanju vodooskr-
be na območju vaše občine. Nam lahko pojasnite kako?

Občina Domžale se zaveda pomena naložb v komunal-
no infrastrukturo. S tem projektom smo s hidravlično 
izboljšavo, z izgradnjo in posodobitvami vodovodnega 
sistema z ustrezno infrastrukturo in vključitvijo doda-
tnih vodnih virov zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s 
pitno vodo na območju občine Domžale. Za vključitev 
novih vodnih virov v obstoječ vodovodni sistem se je 
rekonstruiralo tudi obstoječe vodovodno omrežje med 
posameznimi črpališči, s tem je zagotovljen nemoten 
dotok vode v občine Mengeš, Domžale in Trzin. Taka 
ureditev vodovodnega omrežja pripomore k izboljšavi 
sodelovanja med posameznimi vodovodnimi sistemi in 
omogoča celovito povezavo vseh vodovodnih sistemov. 
S projektom smo na vodovodni sistem priključili 28 no-
vih uporabnikov, 26.300 prebivalcem pa zagotovili varni 
dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode.

3. Katere projekte na področju komunalne infrastrukture 
še izvajate oziroma načrtujete v prihodnje?

Občina Domžale vseskozi rekonstruira in nadgraju-
je svoj sistem komunalne oskrbe, tako na področju 
oskrbe s pitno vodo in odvajanjem komunalne vode, 
kot tudi na področjih ostale komunalne infrastrukture, 
kot so prometna infrastruktura, meteorna kanalizacija, 

komunalne stanovanjske dejavnosti in podobno. Na 
področju oskrbe s pitno vodo imamo samo v tem letu 
planiranih okoli deset investicij v rekonstrukcijo obsto-
ječega vodovodnega omrežja. Kjer je potrebno, se bo 
obenem obnovila tudi kanalizacija. Predvsem na po-
dročju kanalizacije je v naslednjih letih predvidena 
dograditev obstoječega sistema odvajanja odpadne 
komunalne vode, ne samo z nadgradnjo centralne či-
stilne naprave (CČN), temveč tudi z izgradnjo manjkajo-
če kanalizacije na tistih delih občine, kjer je še ni. Večina 
prebivalcev občine je sicer že povezanih na sistem od-
vajanja in čiščenja odpadne vode, nekateri pa možnosti 
teh povezav še nimajo. V teh naseljih načrtujemo bodi-
si povezavo na obstoječi sistem ali pa vzpostavitev no-
vih, manjših kanalizacijskih sistemov, kjer se bo odpa-
dna voda čistila v manjših bioloških čistilnih napravah. 
Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem občankam in 
občanom za potrpljenje in pripravljenost na sodelova-
nje ob izgradnji vodovodnega sistema in jih za strpnost 
prositi tudi v nadaljnje. Vse težave in neugoden vpliv na 
vsakodnevne aktivnosti občanov ob gradnji bodo bo-
gato poplačane z dokončno izgradnjo tako pomembne 
infrastrukture, ki omogoča kvalitetnejšo vodooskrbo, 
praktično osnovno dobrino vsakega občana - dostop 
do zdrave pitne vode in tudi ostale infrastrukturne pri-
dobitve, ki bodo vsekakor ugodno vplivale na življenje 
prebivalcev v naši občini.

S posodobljenim 
vodovodnim 
sistemom do 
boljše oskrbe s 
pitno vodo

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

Črpališče pri novozgrajeni vrtini na Kolovcu.


