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Od meseca januarja 2021 v Ormožu na prostoru nekdanje Tovarne sladkorja potekajo dela za izvedbo

projekta  rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož.  Republika Slovenija  sofinancira 

operacijo v višini 385.376,71 EUR, Evropska unija iz Kohezijskega sklada sofinancira operacijo v višini 

2.183.801,40 EUR,   520.668,03 EUR bo zagotovila Občina Ormož. Naročnik projekta 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. 

Slika 1: Betonska dela v bazenih so pri koncu

V mesecu januarju 2022 je zaključenih okoli 85 % gradbenih del. Lidija Zorjan  iz Komunalnega 

podjetja Ormož, ki je zadolžena za gradbena dela,  nam je ob obisku delovišča povedala: 

»Dela potekajo glede na januarske  vremenske razmere v redu, imamo težave s strojniki, ki so bili 

odsotni zaradi okuženosti s koronavirusom. Rešujemo stvari s projektanti, vendar se dela približujejo 

h koncu. Zaradi vseh teh stvari, na katere, žal,  nimamo vpliva,  se bodo verjetno dela zamaknila za 

dober mesec dni. Pri  stojni opremi smo morali nekatere detajle  preprojektirati glede na dejansko 



stanje, ki smo ga ob rekonstrukciji bazenov zatekli.  Objekti A, B in C so gradbeno dokončani, izdeluje 

se fasada, elektro in strojne inštalacije, potekajo še  manjša gradbena dela ob prebojih zidov. Zato 

smo z izvedbo gradbenih del zadovoljni, saj smo jih uspeli dokončati v predvidenih rokih. Poskusno 

obratovanje  rekonstruirane in nadgrajene čistilne naprave pričakujemo v začetki meseca aprila. «

Slika2: Odpadna voda, pripravljena na čiščenje je v rekonstuiranem bazenu

Slika3: Po opaženju so delavci že vlili 

betonsko ploščo nad bazen

Slika 4: Takšen je bil pogled na  bazen po 

izpraznitvi  in rušenju dela bazena z 

armaturo

Slika 5: Pogled v globino bazena med 

rekonstrukcijo in gradbenih delih


