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Za upravljanje oskrbe s pitno vodo je zadolžen upravljavec 

oziroma javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o. iz Domžal, 

ki za ustanoviteljice družbe občine Domžale, Mengeš, Trzin, 

Lukovica in Moravče izvaja komunalne dejavnosti. V okvi-

ru svojih nalog upravlja z vodovodnim omrežjem, objekti in 

napravami za oskrbo s pitno vodo, zagotavlja zdravstveno 

ustrezno pitno vodo uporabnikom in še bi lahko naštevali. 

Tudi posodobljeni vodovodni sistem, ki ga je Občina Men-

geš posodobila v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo na 

območju Domžale - Kamnik« je pod njihovim upravljanjem. 

Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z vodjo sektorja za vo-

dovod, Alešem Stražarjem. 

1. Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Ka-
mnik se je v občini Mengeš že zaključil. Obsegal je gradnjo 
3.920 metrov cevovodov in aktivacijo vrtine na Mengeškem 
polju z namestitvijo novih črpalk. Pomemben doprinos pa je 
predstavljala tudi povezava dveh vodovodnih sistemov. Nam 
lahko pojasnite za katera vodovodna sistema gre in zakaj je 
pomembna ta navezava?
Kot rečeno gre za skupen projekt več občin. Vodovodni sis-

tem občine Mengeš, kateremu je bil do novembra lani glavni 

vodni vir »Izviri pod Krvavcem«, je tako postal del »Central-

nega vodovodnega sistema Domžale«, katerega vodni vir 

je 5 vodnjakov prodnega vodonosnika in 2 vodnjaka dolo-

mitnega vodonosnika, ki so locirani na Mengeškem polju. 

Del Centralnega vodovodnega sistema Domžale je hidrav-

lično ločen, vključuje pa tudi obstoječ podsistem M1- Že-

ček v Mengšu, v katerega je možno, ob izpadih, distribuirati 

vodo iz prej omenjene vodarne. Iz Centralnega vodovodne-

ga sistema Domžale se je že prej z vodo oskrbovalo večji del 

občine Domžale in v celoti uporabnike občine Trzin. Sedaj 

se iz tega sistema oskrbuje približno 34.000 prebivalcev. 

Za povezavo Mengša z domžalsko vodarno je bilo potreb-

no zgraditi ustrezno povezavo, t.j. primarni cevovod profila 

DN250 s postajo za dvig tlaka za 2 bara. V mengeškem delu 

investicije je potekalo še aktiviranje vodnjaka dolomitnega 

vodonosnika VDG3, vključno s povezavo profila DN150. Na-

vezava Mengša je pomembna zaradi lažjega obvladovanja 

in posledično zagotavljanja ustrezne kvalitete ter ostalih 

pretočno tlačnih parametrov na sistemu ter za zagotavljanje 

zanesljive in varne vodooskrbe v dolgoročnem smislu. Seve-

da ne smemo zaspati na lovorikah in se moramo še naprej 

skupaj truditi, da bo tako tudi ostalo za prihodnje generaci-

je. Mi, kot upravljavci, z ustreznim upravljanjem in vzdrževa-

njem, uporabniki pa z odgovornim odnosom do okolja.

2. Kot upravljavec vodovodnih sistemov skrbite tudi za ne-
oporečnost pitne vode in posredno za zdravje prebivalstva in 
čistost okolja. Kako zagotavljate čisto pitno vodo?
Na celotnem vodovodnem sistemu se, skladno s sprejetim 

načrtom, izvaja redna kontrola kakovosti pitne vode, kar v 

sklopu notranjega nadzora po načelih HACCP sistema, po-

godbeno izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 

hrano iz Kranja. Ob tem je potrebno poudariti, da je kako-

vost vode iz mengeškega polja zelo dobre kakovosti tako 

mikrobiološko, kot tudi fizikalno-kemijsko in jo kot tako 

ni potrebno posebej tretirati. Vodo črpamo brez dodatne 

obdelave neposredno v vodovodni sistem, kar je danes v 

svetu prava redkost. Kljub vsemu pa v poletnih mesecih, ko 

je obdobje povišanih temperatur, iz preventivnih razlogov 

izvajamo dezinfekcijo z minimalnimi koncentracijami, 3 krat 

manjšimi kot je dovoljeno, kar je objavljeno tudi na naši sple-

tni strani. 

3. Projekte posodabljanja in gradnje vodovodnih sistemov 
za oskrbo s pitno vodo sofinancira Evropska unija v okviru 
Kohezijskega sklada. Osnovni namen takih naložb je čim večja 
pokritost območij z ustrezno oskrbo s pitno vodo, ki bo do-
segljiva prav vsakemu. Kakšno je stanje oskrbe s kakovostno 
pitno vodo na tem območju?
Kot že rečeno, je sedaj stanje bistveno boljše in dolgoročno 

gledano bolj zanesljivo in varno. V prihodnje se bomo osre-

dotočili na redno investicijsko obnavljanje obstoječih vo-

dovodnih cevovodov in objektov, kar nam omogoča omre-

žnina, ki je finančni vir za prepotrebne investicije s katerimi 

zanesljivost delovanja sistemov vzdržujemo in izboljšujemo.

Posodobljeni vodovodni 
sistem v občini Mengeš 
deluje brezhibno

VDG-1 (Novo črpališče na JZ 
Mengeškega polja – investitor občina 

Domžale. Tudi iz tega črpališča priteka 
voda v mengeški sistem.)
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