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V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na 
območju Domžale – Kamnik zaključujejo s 
posodabljanjem vodovodnega sistema na 
območju občine Trzin – Prebivalci do boljše 
in varnejše oskrbe s pitno vodo

Prav gotovo ste se do danes že vsi občani Občine Trzin tako ali drugače srečali z izva-
janjem projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik «, ki so se ga v 
občini lotili že v letu 2007, realizirali dokončno v letu 2014, prevzeli pa v letu 2015. V okviru 
projekta je bilo v občini Trzin zgrajenih 1.780 metrov vodotesnih cevovodov. V letu 2015 je 
občina uspešno pridobila uporabno dovoljenje ter posodobljeni del vodovoda predala 
v upravljanje upravljavcu Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik, d. o. o. iz Domžal.
Prebivalci občine Trzin se s pitno vodo oskrbujejo iz vodnih virov na Mengeškem polju. 
Drugih vodnih virov nimajo na razpolago. Namen projekta je bila zagotovitev potrebne 
količine vode za vodovodni sistem Trzin in s tem ustrezne oskrbe s kakovostno pitno-sa-
nitarno vodo. Posodobitev vodovoda učinkovito vpliva tudi na zagotavljanje požarne 
varnosti in omogoča merjenje odtoka vode v sistem za območje občine Trzin. Obenem 
omogoča zadostne količine pitne vode za nove priključke enostanovanjskih pozidav.
Gradbena dela so obsegala izgradnjo cevovoda, od tega 1.446 metrov vodovodnega cevo-
voda na relaciji črpališče ČR4–ČR5–Trzin in 334 metrov v naselju Trzin, na relaciji Jemčeva 
cesta–Ljubljanska cesta. Prvi odsek povezovalnega vodovoda poteka med obstoječima 
črpališčema ČR4 in ČR5 na Mengeškem polju ter je povezan v naselje Trzin pod Mengeško 
cesto po Grajski cesti do Jemčeve ceste. Na Mengeški cesti je vodovod priključen na vo-
dovod, ki je bil zgrajen v sklopu ureditve Mengeške ceste v letu 2015. Na Jemčevi cesti je 
vodovod priključen na obstoječi vodovod, ki je bil zgrajen v letu 2003. Drugi odsek pove-
zovalnega vodovoda je povezan na Mengeški cesti na obstoječi vodovod, zgrajen v letu 
2010. Trasa cevovoda poteka zahodno po priključku Jemčeve ceste (ob Gostilna Narobe) 
do glavne Jemčeve ceste, kjer je izvedena priključitev na obstoječi vodovod, zgrajen v letu 
2003. Nato zavije južno in poteka vzporedno vodotoku Pšata, po pešpoti, proti Ljubljanski 
cesti, kjer je prevezan na vodovod, ki je bil zgrajen v letu 2003. Sistem omogoča merjenje 
odtokov v občino Trzin praktično v eni točki, s tem, da se prekine, zapre odtok na cevovo-
du proti Domžalam (z ventilom).
Skupna končna vrednost izgradnje, vključno s stroški nadzora znaša 425.100 EUR, znesek 
pa ne vključuje 22% DDV. 

Celotni projekt Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik obsega gradbena 
dela za izboljšavo vodovodnega sistema še v ostalih vključenih občinah, ki zajemajo dva 
samostojna vodooskrbna sistema. Gre za sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, 
črpališča in vodohrani. V prvem sklopu so zajeta dela na območju občine Kamnik, v dru-
gem sklopu pa dela na območju občin Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin. Oba vodovodna 
sistema s pitno vodo skupaj oskrbujeta več kot 55.000 prebivalcev. 
Na območju občine Kamnik dela zajemajo razširitev oskrbe iz osrednjega kamniškega 
vodovodnega sistema na naselja v Tuhinjski dolini. Za ta naselja je potrebno zagotoviti 
zadostne količine vode, ustrezne kakovosti, na centralnem in južnem delu vodovodnega 
omrežja. Prav tako je potrebno odpraviti pomanjkljivosti za nemoteno delovanje vodovo-
dnega sistema ter vzpostaviti večjo požarno varnost. 
V občinah Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin, ki so povezane v domžalski vodovodni 
sistem, dela zajemajo ureditev primarnih povezav na območju črpališč na Mengeškem 
polju, z namenom primernejše razdelitve pretokov med posameznimi deli domžalskega 
sistema in vključitev novih vodnih virov z namenom povečanja razpoložljivih količin in 
vključitvijo vode boljše kakovosti v sistem. Poleg tega se izvaja tudi širitev sistema javne 
vodooskrbe.
Z izvedbo projektov bo skupno vgrajenih 30.180 metrov vodovodnih cevovodov, 10 čr-
pališč in 5 vodohranov. Primarni cilji izvedenih del so priključitev novih prebivalcev na 
sistem javne oskrbe s pitno vodo, izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagota-
vljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za prebivalce, ki so že priključeni na javno 
vodovodno omrežje, zmanjšanje vodnih izgub, povečanje razpoložljivih količin vode za 
zagotavljanje požarne varnosti (gradnja mreže nadtalnih hidrantov), hidravlična izbolj-
šava vodovodnega sistema in nenazadnje izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev. Po 
zaključku projekta bosta upravljavca vodovoda enaka kot do sedaj. To sta za kamniški 
sistem Komunalno podjetje Kamnik, d. d. in za domžalski sistem Javno komunalno pod-
jetje Prodnik, d. o. o.

V občini Trzin do sodobnejšega vodovoda


