
 

Pomen projekta za Občino 
Slovenske Konjice
Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah 
Slovenske Konjice in Zreče bo imel številne dolgoročne 
pozitivne učinke na kakovost življenjskih pogojev za 
prebivalce občine in razvoj regije v gospodarskem in 
turističnem pomenu. 

Izvajalci projekta
Gradbena dela na kanalizacijskem sistemu je izvedlo 
podjetje RADOK, d. o. o., Ljubljana, izgradnjo centralne 
čistilne naprave pa je izvedlo podjetje Hidroinženiring, 
d. o. o., Ljubljana s podizvajalcem SGP Pomgrad, d. d., 
Murska Sobota. Gradbeni nadzor je izvajalo podjetje 
Projekt, d. d., Nova Gorica.

Financiranje projekta
Investicija, ki je obsegala izgradnjo centralne čistilne 
naprave in kanalizacijskega omrežja, je bila vredna 8,25 
mio. EUR in so je delno sofi nancirale Evropska unija, in 
sicer iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija in Občina 
Slovenske Konjice.

Operacijo delno fi nancira Evropska unija, in sicer iz 
Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 
Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – 
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Za novo
kakovost
življenja!



  

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
občinah Slovenske Konjice in Zreče je bil namenjen 
izgradnji manjkajoče komunalne infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju 
občin Slovenske Konjice in Zreče, kar bo zagotavljalo 
dodatne kapacitete čiščenja odpadne vode, 
povečanje pokritosti območja s sistemom javne 
kanalizacije ter posledično možnost priključitve 
novih uporabnikov na javni kanalizacijski sistem.

Projekt je bil del (2. faza) obsežnejšega projekta 
Celovito urejanje porečja Dravinje, ki predstavlja 
rešitev problematike odvajanja in čiščenja odpadne 
vode na območju porečja Dravinje.

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče so bile 
v Občini Slovenske Konjice izvedene naslednje 
investicije:

 • izgradnja čistilne naprave v velikosti 14.500 PE; 

 • izgradnja primarnih kanalov v skupni dolžini pribl.  
 10 km;

 • izgradnja treh zadrževalnih bazenov za   
 razbremenjevanje padavinskih voda s črpališči.

Centralna čistilna naprava 
Slovenske Konjice
Na novo izgrajena centralna čistilna naprava bo 
zagotavljala kakovostno in nemoteno čiščenje odpadnih 
voda v občini Slovenske Konjice ter ima kapaciteto 
čiščenja 14.500 PE (populacijskih ekvivalentov). Ob 
koncu poskusnega obratovanja znaša njena obremenitev 
4.500–6.000 PE. Javno komunalno podjetje Slovenske 
Konjice, ki izvaja funkcijo javne gospodarske službe v 
občini Slovenske Konjice, bo po končanem poskusnem 
obratovanju prevzelo čistilno napravo v upravljanje.

Centralna čistilna naprava Slovenske Konjice za delovanje 
uporablja tehnologijo SBR, ki skozi terciarni postopek 
čiščenja odpadne vode le-to toliko očisti, da lahko odteka 
nazaj v okolje.

Kanalizacijski sistem
V okviru izgradnje primarnega kanalizacijskega 
sistema so bili izgrajeni:

 • levoobrežni (875 m) in desnoobrežni kanal   
 (1.469,5 m),

 • kanala Bezina (3.429,6 m) in Blato (681 m), 

 • kanal Polene (2.454 m), 

 • kanal Konus (469,3 m),

 • trije zadrževalni bazeni, ZB-1, ZB-2 in ZB-3, in 

 • dve črpališči.


