
Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož, September 2021

Avtor:  Peter Kirič, Zavod za informiranje Ormož

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

projekta  rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave 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.

Objekt » A«
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V mesecu juliju in avgustu so bila dokončana vsa groba gradbena dela na objektih A, B in C, sedaj

izvajajo dela montaže tehnologije, ki jo vgrajuje podjetje  GH Holding d.o.o. iz Ljubljane.

Lidija Zorjan, vodja del s strani glavnega izvajalca, Komunalnega podjetja Ormož d.o.o.,  je povedala: 

»Končane so strehe, položena je keramika, izvedeni ometi in estrihi, tako so groba zidarka dela na

vseh treh objektih zaključena,  v  jaških  pa  poteka montaža  strojnih  instalacij.  V  Objektu A  se  bo

izvajalo grobo čiščenje odpadnih voda, v objektu B se bo dovajal kisik, ki služi v procesu čiščenja kot

regulator razkroja fekalne vode,  objektu C pa  bodo nameščene preše  za dehidracijo in stiskanje

odpadnega blata. V mesecu juliju se je začela dobava strojne opreme, takoj zatem pa  montaža puhal.

Dela potekajo v skladu s terminskimi plani, temu dodaja svoje tudi  vreme, ki nam je naklonjeno,  in



čeprav smo z gradbenimi deli začeli v mesecu januarju, dosegamo želene plane izvedbe, čeprav se

zaradi težav z dobavo opreme terminski načrti zamikajo. Težava je  pri dobavi surovin  na svetovnem

tržišču, brez potrebnih surovin pa ne morejo proizvajalci dobaviti naročene opreme pravočasno. To

se dogaja tako pri izolacijskih materialih kot pri strojni opremi in pri lesu, ki ga imamo sicer v Sloveniji

v izobilju, pa vendar je tudi tu težava z dobavo,  saj proizvajalci nimajo vseh potrebnih surovin. Zato je

seveda povsem realno pričakovati, da se bo gradnja podaljšala za kak mesec dni.« 

Objekt » B«
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Teo Vida  iz  podjetja  GH Holding  d.o.o.  iz  Ljubljane  nam je  na  gradbišču  pojasnil,  da  se  izvajajo

tehnološke instalacije povezovalnih cevovodov in električne povezave za izvedbo vhodnega črpališča,

kjer  bodo  nameščene  grobe  grablje  za  sprejem  septičnih  odpadkov.   Po  pričakovanjih  bodo  vsi

naročeni tehnološki materiali dobavljeni v roku, zato sledijo terminskemu načrtu izgradnje, nekateri

potrebni tehnološki elementi pa so šele v fazi naročanja, saj je bilo potrebno uskladiti prvotne načrte

s projektantom nadzornim  inženirjem  ter naročnikom. Vhodno črpališče je bilo prevzeto: mehansko

pred čiščenje, kombinirana naprava in  grobe grablje, ki so glavni elementi, ki bi lahko povzročali

težavi pri predvideni montaži  in sledenju terminskih načrtov. 



Objekt » C«
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Projekt s strani naročnika nadzira skrbnik  pogodbe s strani naročnika Občine Ormož, mag. Roman

Rozman. Ta nam je ob obisku gradbišča in usklajevalnem sestanku povedal: »Dela potekajo v skladu s

terminskim načrtom, po grobih gradbenih delih,   sledi  vgradnja keramike in  slikopleskarska dela,

takoj po zaključku teh del, pa sledi montaža strojne opreme. Ko bo oprema montirana, se bo začela

sanacija obstoječih bazenov. Ker  obstoječa čistilna naprava obratuje,  je izredno težko opravljati dela

na gradbišču. Bistveno lažje bi bilo zgraditi čistilno napravo povsem na novo, na drugi lokaciji, vendar

so vse lokacije bistveno bolj problematične, obstoječa pa je glede na umestitev v prostor za mesto

Ormož na ustreznem mestu, res pa je, da se je potrebno v času gradnje vseskozi, s potekom del,

prilagajati. Ko bomo začeli  s prenovo bazenov bo polovica obstoječe čistilne naprave še vedno v

delovanju. Ocenjujem, da bo celotna izvedba dokončana v roku štirih mesecev. Nato se bo začelo

poskusno obratovanje, ki bo trajalo od šest do devet mesecev. Ker smo dokaj hitro začeli z gradnjo za

enkrat nimamo težav z dobavami potrebnih materialov, kot se to dogaja pri gradnji vodovoda, zato

računamo, da bomo dela tako zaključili v predvidenem roku.  V finančnem smislu smo na okoli tretjini

vrednosti projekta, kar pa se izvedbe v časovnem smislu tiče, pa smo na okoli 60 odstotkih  izvedbe

projekta. 



Obstoječi čistilni bazen, ki bo v kratkem rekonstruiran 
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Nadzor nad deli  izvaja podjetje Proplus d.o.o. iz Maribora. Vrednost izgradnje znaša 3.089.846.14

EUR z DDV, po zaključku del pa bo rekonstruirana in nadgrajena čistilna naprava imela zmožnost

čiščenja za 8.000 populacijskih enot. Čistilna naprava,  ki je  na območju nekdanje Tovarne sladkorja,

bo tako posodobljena  in s svojim delovanje ustrezala zahtevam okoljske sprejemljivosti. 



Obstoječi stari bazen, ki bo rekonstruiran 
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