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Na prostoru nekdanje Tovarne sladkorja potekajo dela za izvedbo projekta  rekonstrukcije in 

nadgradnje čistilne naprave Ormož. Z deli so pričeli lani.  Skupna vrednost operacije po odločitvi o 

podpori   znaša 3.326.360,39 EUR, Republika Slovenija  sofinancira operacijo v višini 385.376,71 EUR, 

Evropska unija iz Kohezijskega sklada sofinancira operacijo v višini 2.183.801,40 EUR, 757.182,28 EUR 

bo  za izvedbo del zagotovila Občina Ormož. Naročnik projekta rekonstrukcije in čistilne naprave je  

Občina Ormož, ki je sklenila pogodbo št. 430-53/2020 04/81 za  gradbena  dela  z najugodnejšim 

izvajalcem,  Komunalnim  podjetjem  Ormož d.o.o.,  ki izvaja  dela skupaj  s podjetjem  GH Holding 

d.o.o. iz Ljubljane. Nadzor nad deli opravlja podjetje Proplus d.o.o. iz Maribora. 

 

Slika 1: Tehnološka oprema objekta A je vgrajena; grobe in fine grablje, lovilec olj 



V mesecu marcu je izvedenih okoli 90 % predvidenih v projektni dokumentaciji. Na gradbišču smo se 

pogovarjali z vodjo del, s strani glavnega izvajalca, Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., Lidijo Zorjan, 

ki nam je pojasnila, katera dela potekajo na gradbišču rekonstruirane čistilne naprave v Ormožu. 

»Objekt A je že v delovanju, kar pomeni, da so delujejo že grobe in fine grablje, kombinirana naprava 

za čiščenje  deluje in prvi del čiščenja je  že v pogonu. Tudi v usedalnem bazenu so mešala zagnana, 

dovaja se  kisik, tako da  je prvi del usedalnega bazena že v funkciji. V prvem delu usedalnega bazena 

torej čiščenje že poteka,  v drugem delu pa je potrebno dokončati še nekatera dela v skladu s 

projektom. Ta dela bo zaključena v roku treh tednov. 

 

Slika 2: Grobe grablje so že v funkciji 



Na objektu B se montira končna oprema, izvajajo se nekatere potrebne povezave, izdeluje je fasada. 

 

Slika 3: Sprejemnik grezničnih gošč iz malih čistilnih naprav 

Na objektu C so gradbena dela zaključena, montira se oprema, dela so končana v enakem delu kot na 

objektu B. Vsa potrebna oprema je dobavljena, ni pa še zmontirana, ker potekajo še gradbena dela. 

Izvajajo se še povezave za uporabo tehnološke vode. To pomeni, da se bo pri delu čistilne naprave 

zmanjšala uporaba pite vode. Investitor se je odločil za čiščenje in pranje peskov uporabljati 

tehnološko vodo, ki se bo pred tem prečistila na čistilni napravi, kar bo omogočalo velike prihranke 

pridelovanju  Ormožu rekonstruirane čistilne naprave v Ormožu. 

 

Slika4: Strojne in elektro povezave sprejemnika grezničnih gošč 



Glavni  izvajalec del, Komunalno podjetje Ormož d.o.o.,  je do sedaj dokončal dela v pričakovanem 

odstotku, 90  odstotkov del je opravljenih, zato pričakujemo da bomo lahko čistilno napravo 

poskusno zagnali v mesecu aprilu, kar je glede na vse spremembe, ki smo jih morali upoštevati  pri 

rekonstrukciji tako obsežnega dela, zelo solidno izpeljano.  

Delavci trenutno vgrajujejo  črpališče za tehnološko vodo, strojniki opravljajo povezave , električarji 

pa zaključujejo potrebne  napeljave in povezave za priklop električnih  naprav, fasaderji in pleskarji pa 

opravljajo dela, ki so še potrebna za dokončno ureditev.    

 

Slika 5: Pogled na usedalni bazen , kjer poteka vpihovanje zraka in mešanje odpadne vode 

Pri grobih grabljah je postavljen kontainer, kamor se odlagajo grobi delci  ( vrečke, plenice, toaletni 

papir, tekstil), potem sledijo  še fine grablje, kjer je ulovijo fini delci, nato sledi še lovilec olj, kjer se 

odstranijo  oljni madeži, nato pa gre tako očiščena voda v bazene, kjer se dodatno čisti s kisikom in 

kemikalijami oz. dodanim  gelom, ki se bodo dodajal v postopku čiščenja odpadnih voda. » 



         

Slika 6: Pogled na usedalni bazen, kjer potekajo zaključna gradbena dela  


