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Nov vodovod bo posledično zagotavljal boljše 
zdravje ljudi, ugodnejše življenjske pogoje, privlač-
nejše življenjsko okolje ter pomembno vplival na 
razvojne možnosti, zlasti na področju turizma in re-
kreacijskih aktivnosti. Projekt, ki bo zaključen v prvi 
polovici 2017, zajema ureditev dobrih 30 kilometrov 
vodovodnega sistema s petimi vodohrani in deseti-
mi črpališči. Ocenjena vrednost celotnega projek-
ta znaša 11.384.020,51 evrov (brez DDV), delno ga 
financirata Republika Slovenija in Kohezijski sklad 
Evropske unije (8.165.815,02 evrov), delno pa bodo 
stroške pokrili iz občinskih proračunov vključenih 
občin (3.218.205,49 evrov). 
Dela na projektu v občini Moravče se izvajajo tudi v 
poletnih mesecih in potekajo po terminskem planu. 
Konec meseca junija je bil uspešno opravljen tlačni 
preizkus odseka vodovoda VH Hrastnik–Kal in preiz-
kus vodotesnosti vodohrana Kal. Gradnja vodovoda 
Soteska–Podstran–Dole pri Krašcah je zaključena. 
Na tem odseku je potekala gradnja 1.142 metrov ce-
vovodov na območju naselja Podstran, 988 metrov 
cevovodov na območju Prikrnice in 433 metrov na 

območju Dola pri Krašcah. Izvajalec je v prvi polo-
vici tega meseca začel s pripravami na začetek del 
na vrtnini ČVM-1. Z dotokom vode iz nove vrtine bo 
tako omogočena oskrba z vodo na območju Moravč 
in naselij na zahodnem delu občine Moravč. Z delno 
preureditvijo vodovodnih napeljav bo možen dovod 
vode tudi v preostale dele vodovodnega omrežja.
V občini Moravče bo skupno zgrajenih 6.004 metrov 
vodotesnih cevovodov, 4 črpališča in 2 vodohrana. 
Na vodovodno omrežje se bo po koncu projekta 
priklopilo 30 novih uporabnikov. Z izvedenimi aktiv-
nostmi se bo za 1.741 povečalo število prebivalcev, ki 
bodo imeli zagotovljen varni dostop do zdravstve-
no 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.

 Izkop zemljine pred polaganjem 
vodovodnih cevi

Gradnja vodovoda v občini Moravče  
se nadaljuje tudi v poletnih mesecih
Namen projekta Oskrba s pitno vodo na ob-
močju Domžale - Kamnik je odpraviti vrsto let 
trajajočo problematiko zagotavljanja kako-
vostne pitne vode na območju občin Kamnik, 
Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin. S hidrav-
lično izboljšavo in gradnjo vodovodnega sis-
tema s pripadajočimi objekti bo projekt po-
membno prispeval k boljši in bolj zanesljivi 
javni oskrbi s kakovostno pitno vodo za ob-
stoječe in nove uporabnike. 


