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V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na obmo-
čju Domžale - Kamnik v Občini Mengeš zaključili 
s posodabljanjem vodovodnega sistema
Oskrba s pitno vodo je zelo pomemben dejavnik, ki prebi-

valcem omogoča življenjske in bivanjske pogoje. V ta na-

men je tudi v Strategiji razvoja Slovenije, ki izhaja iz načel 

trajnostnega razvoja ter integracije razvojnih politik, med 

prioritetnimi cilji uvrščen cilj zagotavljanja oskrbe s čisto 

pitno vodo. Pri snovanju najrazličnejših strategij z name-

nom zadovoljevanja teh ciljev, je tako potrebno slediti 

vsem programom in zakonodaji na področju vodooskrbe. 

Med njimi je tudi Operativni program za izvajanje evrop-

ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki se glasi 

»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, predno-

stne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev 

pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev 

potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki 

presegajo te zahteve«. V okviru tega programa Evropska 

unija sofinancira izvajanje projektov, ki omogočajo poso-

dabljanje in nadgrajevanje vodovodov.

Tudi Občina Mengeš v okviru projekta »Oskrba s pitno 

vodo na območju Domžale - Kamnik« skrbi za boljšo oskr-

bo s pitno vodo. Ob zaključku vseh del, smo se pogovarjali 

z županom Občine Mengeš Francem Jeričem.

1 Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Ka-
mnik je v polnem teku. V nekaterih občinah so se gradbe-
na dela že zaključila. Nam prosim na kratko pojasnite kate-
re občine so vključene v projekt in kaj so njegove glavne 
prednosti.
Ja, res je. Tudi v naši občini smo z gradbenimi deli že 

zaključili. Projekt je eden izmed prvih v svežnju izbranih 

projektov nove finančne perspektive 2014–2020 in kot 

tak zelo pomemben za vse sodelujoče občine, torej naše, 

Kamnika, Domžale, Moravče in Trzin. V naši občini smo 

zgradili 3.920 metrov cevovodov in aktivirali vrtino na 

Mengeškem polju z namestitvijo treh novih črpalk. Na ob-

močju vseh petih občin pa gre za gradnjo skupno 30.180 

metrov vodovodnih cevovodov, 10 črpališč in 5 vodohra-

nov. Primarni namen projekta je celostna rešitev vodovo-

dnega sistema in s tem zagotavljanje ustreznih količin pi-

tne vode, zmanjšanje vodnih izgub, stroškovno učinkovita 

oskrba s pitno vodo, izboljšanje pretočnih in tlačnih raz-

mer ter nenazadnje zagotavljanje večje požarne varnosti. 

2. Kje v občini Mengeš pa so potekale gradnje?
Za zagotovitev potrebnih količin vode so potekala dela za 

aktiviranje vrtine na Mengeškem polju, izgradnja črpališč 

nad vrtinami in dovoda vode od črpališč do obstoječega 

vodovodnega omrežja v Mengšu pri tovarni Lek. Novo pri-

marno vodovodno omrežje obsega izvedbo novega črpa-

lišča in povezavo na osrednji domžalski vodovodni sistem. 

Izvedena je bila nova globinska vrtina z ustreznim črpališ-

čem ter 880 metrov dolg cevovod DN 150 mm, ki poteka 

od vrtine VDG-3 do trase povezovalnega cevovoda DN 

250 mm. Zgrajen povezovalni vodovod poteka po poljski 

cesti iz smeri drevoreda Lipce na vzhodu do obvoznice 

Mengeš in naprej ob obvoznici do krožišča Lek na seve-

rozahodu. Dolžina tega povezovalnega cevovoda je 3040 

metrov. Ob kužnem znamenju je zgrajeno prečrpališče, ki 

potiska vodo proti vodohranu Mengeš (na Gobavici) in de-

luje tako, da se črpalka vklopi glede na nivo vode v vodoh-

ranu Mengeš. Vse črpališča imajo vgrajene po dve črpalki. 

Črpališča so daljinsko povezana z nadzornim centrom up-

ravljalca vodovoda JKP Prodnik v Domžalah.

3. Verjetno gre za veliko finančno naložbo. Nam lahko na 
kratko pojasnite finančno konstrukcijo projekta in pa delež 
vaše občine.
Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo na ob-

močju Domžale - Kamnik znaša nekaj manj kot 11.400.000 

evrov, od tega zneska bo evropska unija sofinancirala de-

lež v višini slabih 7.000.000 evrov, Republika Sloveni-

ja iz proračuna okrog 1.200.000 evrov, občine pa bodo 

iz lastnih proračunov zagotovile skupaj nekaj več kot 

3.200.000 evrov. Celotna vrednost vseh opravljenih del 

(gradnja) v letih 2015 in 2016 v okviru projekta na obmo-

čju naše občine znaša 1.057.558 evrov. Občina pričakuje 

vrnjen prispevek kohezijskih sredstev EU in države v višini 

860.000 evrov, razlika pa je delež Občine Mengeš. Zahte-

vek za plačilo kohezijskega zneska je v pripravi. 

V občini Mengeš do  
boljše oskrbe z vodo

Prečrpališče na Mengeškem polju 
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