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V občini Moravče bo zgrajenih 6.004 metrov vo-
dotesnih cevovodov, 4 črpališča in 2 vodohrana. 
Na vodovodno omrežje se bo po koncu projek-
ta priklopilo 30 novih uporabnikov. Z izvedenimi 
aktivnostmi se bo za 1.741 povečalo število prebi-
valcev, ki bodo imeli zagotovljen varni dostop do 
zdravstveno ustrezne pitne vode. Prav tako bo 
poskrbljeno za zaščito vodnih virov, zagotovitev 
ustrezne količine pitne vode, zmanjšanje vodnih 
izgub in izboljšanje pretočnih ter tlačnih razmer.

V mesecu maju so se začela dela na vodovo-
du Hrastnik - Kal - Tlačnica. Na trasi vodovoda 
Hrastnik - Kal poteka izkop jarka, v katerega se 
nameščajo vodovodne cevi. Obenem pa poteka 
ureditev elektro kabelske kanalizacije in name-
ščanje optične povezave. V naselju Hrastnik se 
izvaja izkop kanala in polaganje vodovodnih cevi, 
in sicer v smeri vodohrana Hrastnik. Izvršen pa je 
bil tudi poseg na delu trase, ki poteka skozi gozd, 
nad vodohranom Hrastnik. Na tem mestu inve-
stitor projekta, Občina Moravče, vse občanke in 
občane obvešča, da je zaradi gradbenih del, v 
času od 26. 5. 2016 do 29. 7. 2016, popolna za-
pora ceste med naseljema Hrastnik in Tlačnica. 
Obvoz je urejen. Vse udeležence v prometu pa 
prosijo, da upoštevajo začasno prometno signa-
lizacijo. 
Na lokaciji vodohrana Kal poteka izgradnja te-
meljne plošče vodohrana, prav tako pa se je 
uredila dostopna pot do vodohrana. Ob koncu 
del bo zgrajen vodohran s prostornino 50 m3, 
ki bo zagotavljal delno rezervo požarne vode in 
potrebno prostornino za pokrivanje dnevnih ko-
nic porabe vode. Iz omenjenega vodohrana bo 
potekal cevovod v skupni dolžini 951 metrov za 
oskrbo z vodo zaselka Tlačnica.

Gradnja vodovoda v občini Moravče  
v polnem teku
S skupnim projektom petih občin bo občanom zagotovljena zanesljivejša 
vodooskrba 

Občina Moravče je skupaj z občinami Kamnik, Domžale, Mengeš in Trzin 
pristopila k projektu Oskrbe s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik, 
katerega namen je (nadaljnje) zagotavljanje kakovostne oziroma predvsem 
pitne vode občankam in občanom Moravč in ostalih vključenih občin.


