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Prav gotovo ste se do danes že vsi občani občine 
Moravče tako ali drugače srečali z izvajanjem pro-
jekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – 
Kamnik«, ki so se ga v občini lotili že v letu 2014. V 
okviru projekta, v katerem sicer sodelujejo tudi ob-
čine Kamnik, Domžale, Trzin in Mengeš, bo v občini 
Moravče zgrajenih 6.004 metrov vodotesnih cevo-
vodov, 4 črpališča in 2 vodohrana. Na vodovodno 
omrežje se bo po koncu projekta priklopilo 30 no-
vih uporabnikov. Z izvedenimi aktivnostmi se bo za 
1.741 povečalo število prebivalcev, ki bodo imeli za-
gotovljen varni dostop do zdravstveno ustrezne pi-
tne vode. Prav tako bo poskrbljeno za zaščito vod-
nih virov, zagotovitev ustrezne količine pitne vode, 
zmanjšanje vodnih izgub in izboljšanje pretočnih ter 
tlačnih razmer.
Posodobitev vodovodnega sistema zajema izgra-
dnjo vodovoda na območjih Soteska – Podstran – 
Dole pri Krašcah in Hrastnik – Kal – Tlačnica. Zgra-
jena bo tudi nova vrtina (ČVM-1), ki bo služila kot 
dodatni vodni vir za zagotavljanje zadostne oskrbe 
z vodo na območju Moravč in naselij na zahodnem 
delu občine Moravč. Z delno preureditvijo vodovo-
dnih napeljav bo možen dovod vode tudi v preosta-
le dele vodovodnega omrežja. 
V letu 2014 je bil v okviru projekta izgrajen vodovod 
Podbrdo – Grmače – Dešen, za katerega je občina 
pridobila uporabno dovoljenje in ga tako preda-
la v upravljanje upravljavcu, Javnemu komunalne-
mu podjetju Prodnik d. o. o.  Na tem vodovodnem 
odseku je potekala vgradnja črpalke v obstoječem 
vodohranu Podbrdo, ki prečrpava vodo v nov zgra-
jen vodohran Grmače. V ta namen je potekala tudi 
izgradnja povezovalnega vodovoda med obema 

vodohranoma v dolžini 560 metrov. Poleg tega je 
potekala gradnja zbirnega rezervoarja Grmače, s 
črpališčem za črpanje vode v vodohran Miklavž in 
rekonstrukcija črpališča Hrib v objekt za regulaci-
jo tlaka ter elektrifikacija vodohrana Miklavž. Tre-
nutno potekajo gradbena dela na vodovodu Sote-
ska–Podstran–Dole pri Krašcah. Ob tem bi se želel 
župan Občine Moravče, kot investitorke projekta, 
iskreno zahvaliti za vso strpnost in razumevanje ob 
gradnji vodovoda in tudi v nadalje zaprositi občan-
ke in občane, da z veliko potrpežljivostjo spremljajo 
dogajanje in gradnjo vodovoda tudi na drugih ob-
močjih občine, s skupnim zavedanjem, da gre za 
pomemben infrastrukturni poseg, ki bo pripomogel 
k boljši in varnejši oskrbi s pitno vodo.
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