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V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na 
območju Domžale - Kamnik zaključili s 
posodabljanjem vodovodnega sistema na 
območju občine Trzin -  Prebivalci do boljše 
in varnejše oskrbe s pitno vodo
Učinkovita in kakovostna oskrba s pitno vodo je med najpomembnejšimi elementi zago-
tavljanja ustreznih življenjskih in bivanjskih pogojev prebivalcev. Tudi Občina Trzin svojim 
občankam in občanom zagotavlja ustrezno komunalno infrastrukturo, ki jo upravljavec, 
Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o. iz Domžal redno vzdržuje, nadzira in na pod-
lagi vseh ustreznih predpisov tudi upravlja. S pomočjo evropskih sredstev je občina ko-
munalno infrastrukturo tudi posodabljala in nadgrajevala. Ena izmed takih posodobitev 
je tudi projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik«. V okviru projekta 
je bilo v občini Trzin zgrajenih 1.780 metrov vodotesnih cevovodov. Namen projekta je 
zagotavljanje potrebne količine vode za vodovodni sistem Trzin in s tem ustrezne oskrbe 
s kakovostno pitno-sanitarno vodo. Posodobitev vodovoda učinkovito vpliva na zagota-
vljanje požarne varnosti in omogoča merjenje odtoka vode v sistem za območje občine 
Trzin. Obenem omogoča zadostne količine pitne vode za nove priključke enostanovanj-
skih pozidav, ki so predvidene po vrzelih znotraj naselja Trzin.
Ob zaključku vseh gradbenih del v okviru omenjenega projekta, smo se pogovarjali tudi z 
županom Občine Trzin Petrom Ložarjem. 
1. V primeru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik (Občina Trzin) 

gre gotovo za večjo občinsko investicijo.
Ja, res je. Gre za projekt, kjer je vrednost vseh del na območju naše občine presegla 456 
tisoč evrov. Ker je projekt sofinanciran iz evropskih sredstev, je naš delež znašal dobrih 
118 tisoč evrov, kar za občino ni mali zalogaj. Ob tem pa je potrebno poudariti, da smo 
zgradili 1.780 metrov novega vodovoda, ki bo pomembno prispeval k izboljšanju vodovo-

dnega sistema. Prav tako se zavedamo, da s tem delujemo v skladu z evropsko kohezijsko 
politiko, ki spodbuja razvoj evropskih držav v okvirih različnih programov. Razvoj komu-
nalne infrastrukture je tudi ena izmed področjih, ki jih Evropska unija spodbuja s pomočjo 
sofinanciranja. Projekt sodi v operativni program prednostne osi: »Boljše stanje okolja 
in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev 
zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki 
jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.
2. Seveda je najpomembneje, kaj bo projekt prinesel občanom, kaj bo od te investicije 

imela okolica, morda zanamci.
Seveda, to je ključnega pomena in bistvo tega, zakaj sploh izvajamo to naložbo na obmo-
čju občine Trzin. Smo odgovorna občina, ki za občane naredi največ kar lahko in poskrbi za 
to, da bomo za sabo pustili okolje vsaj tako kakovostno, kot smo ga prejeli v upravljanje. 
To je naša dolžnost. Narave nismo prejeli v upravljanje samo zato, da imamo od nje ko-
risti ampak tudi zato, da jo ohranjamo oziroma izboljšujemo. Zavedamo se, kaj pomeni 
kakovostno okolje, kaj to pomeni za razvoj vsakega posameznika, gospodarstva, celotne 
regije, kako to vpliva na priseljevanje in konec koncev tudi na povečanje natalitete. Z zak-
ljučkom projekta bomo uresničili naš cilj in namen, da storimo vse za ohranitev narave in 
s tem poskrbimo za uspešnejši razvoj celotne regije. S projektom v prvi vrsti zagotavljamo 
kakovostno pitno vodo za uporabnike Občine Trzin. Novi vodovodi zagotavljajo stabilnost 
vodooskrbe, večjo kapaciteto vodovoda, možnost priklopa novih priključkov, znižanje 
stroškov vzdrževanja zaradi dotrajanih cevi in tekočega delovanja zaradi odprave vodnih 
izgub na tem območju in posledično nižjih stroškov črpanja vode. Naložba predstavlja 
pomembno izboljšanje v tehničnem in oskrbnem smislu ter zagotavlja zadostne količi-
ne pitne vode za obstoječe in predvidene nove uporabnike in zagotovitev vodooskrbe v 
primeru večjih okvar ali izrednih dogodkov. Nov vodovod je z izboljšanjem tlaka povečal 
tudi požarno varnost.

Do boljše oskrbe s pitno vodo tudi v Trzinu

Trzin,  
Habatova ulica – 
potek po cestišču

Trzin,  
Habatova ulica – 
označevalna tabla pri 
šolskem igrišču
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