
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

Namen projekta Oskrba s pitno vodo na 
območju Domžale - Kamnik je odpraviti vrsto 
let trajajočo problematiko zagotavljanja 
kakovostne pitne vode na območju petih občin, 
in sicer v Kamniku, Domžalah, Mengšu, Trzinu 
in Moravčah. S hidravlično izboljšavo in gradnjo 
vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti 
bo projekt pomembno prispeval k boljši in bolj 
zanesljivi javni oskrbi s kakovostno pitno vodo 
za obstoječe in nove uporabnike. 

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik se izvaja v okvi-
ru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdob-
ju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, 
prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega 
reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih 
opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«. Javni upravičeni stro-
ški se bodo sofinancirali v razmerju EU - Kohezijski sklad : Slovenska ude-
ležba, 85:15.
Občina Kamnik je že prejela prva nepovratna sredstva v višini dobrih 500.000 
evrov za izgradnjo južnega dela vodovodnega omrežja. Na tem delu je po-
tekala ureditev centralnega dela vodovodnega omrežja, izgradnja vodovoda 
med vodohranom Perovo in obstoječim vodovodom pri Veterini Kamnik ter 
nadgradnja južnega dela vodovoda v naseljih Šmarca, Volčji Potok ter Rudnik. 
Hkrati z zagotovitvijo ustreznega vodovodnega sistema, je Občina Kamnik 
sočasno na območju Arboretuma Volčji Potok z lastnimi sredstvi izvedla sa-
nacijo ceste z dograditvijo pločnika, kar pomembno vpliva na večjo varnost 
prometa na tem območju.

Občina Kamnik za nadgradnjo 
vodovodnega sistema prejela 
prva evropska sredstva iz 
Kohezijskega sklada

Izgradnja vodovoda se nadaljuje v Tuhinjski dolini, trenutno na regionalni 
cesti R2-414/1349 Kamnik–Ločica, kjer se hkrati gradita fekalna kanalizacija in 
vodovod. Na območju Soteske ter Vira pri Nevljah je bil položen prvi del nosil-
ne plasti asfalta. Zaradi del, so na več delih regionalne ceste izvedene delne 
zapore. Po izgradnji posameznega odseka se območje delne zapore pomika 
v smeri proti Tuhinjski dolini. V jesenskem in zimskem času, izven rasne sezo-
ne, so se dela izvajala na kmetijskih površinah. 
Na črpališču v Šmartnem v Tuhinju se zaključujejo gradbena dela, potrebna 
so še strojna ter električna dela. V okviru projekta se gradi tudi nov vodoh-
ran Šmartno s kapaciteto vode 100 m3. Gradbena dela so na tem objektu v 
zaključni fazi. Sledijo obrtniška dela, ki bodo predvidoma končana v mesecu 
septembru. V letošnjem letu je načrtovana tudi izgradnja vodohrana Soteska 

s prostornino 400 m3. S tem bo na celotnem območju Tuhinjske doline urejen 
dotok zadostnih količin vode iz centralnega vodovodnega sistema.
Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - 
Kamnik znaša nekaj manj kot 11,4 mio evrov, od tega zneska bo evropska uni-
ja sofinancirala delež v višini slabih 7 mio evrov, Republika Slovenija iz pro-
računa okrog 1,2 mio evrov, občine, ki so vključene v skupni projekt, pa bodo 
iz lastnih proračunov zagotovile skupaj nekaj več kot 3,2 mio evrov. Trenutna 
vrednost vseh opravljenih del (gradnja) na vodovodnem sistemu na obmo-
čju Občine Kamnik znaša cca 2,4 mio evrov. Občina Kamnik za celoten projekt, 
ki znaša cca 4,4 mio evrov (brez DDV), pričakuje vrnjen prispevek kohezijskih 
sredstev EU in države v višini cca 3,4 mio evrov. 

Izgradnja vodohrana v Šmartnem v Tuhinju s prostornino 100 m3. Novo črpališče v Šmartnem v Tuhinju. 

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