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O projektu 
Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
v porečju Drave – Mestna občina Maribor 
prinaša gradnjo sodobnega kanalizacijske- 
ga sistema, s katerim bo na kanalizacijsko 
omrežje dodatno priključenih 3.508 prebi- 
valcev krajevnih skupnosti Kamnica, Limbuš, 
Pekre in Malečnik - Ruperče, katerih komu-
nalna odpadna voda se je do zdaj odvajala 
neposredno v reko Dravo ali v greznice. 

Po gradnji kanalizacijskega sistema bo stop- 
nja priključenosti prebivalstva na ustrezno 
javno infrastrukturo odvajanja odpadne vode 
98-odstotna. Vsi priključeni bodo imeli zago- 
tovljeno ustrezno čiščenje komunalne odpa- 
dne vode na Centralni čistini napravi Maribor.

Projekt prebivalcem omenjenih naselij in Me-
stni občini Maribor prinaša vrsto prednosti. 
Prva je zagotavljanje sodobne infrastrukture 
ravnanja z odpadno vodo v tistih primestnih 
območjih v Mestni občini Maribor, ki do zdaj 
niso bila ustrezno komunalno opremljena.  
S tem neposredno višamo življenjsko raven 
njihovih prebivalcev, dvigamo kakovost bi-
vanja na teh območjih in omogočamo njihov 
nadaljnji razvoj. Druga prednost je zmanj-
ševanje onesnaževanja okolja in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti porečja Drave. Vsak 
dodatni meter javnega odvajanja komunalne 
odpadne vode, ki se zaključuje z ustreznim 
čiščenjem na čistilni napravi, prispeva k čis-
tejšemu in bolj zdravemu okolju, čistejšim 
podtalnim vodam in vodotokom, ki so bili 
zaradi neposrednih izpustov ali pretočnih 
greznic do zdaj izpostavljeni onesnaževanju. 
Ta prednost je bistvena v luči ohranjanja eko-
loške stabilnosti prostora, ohranjanja vodnih 
virov kot strateške dobrine države v času 
klimatskih sprememb, predvsem pa zaradi 
neposrednih pozitivnih učinkov na zdravje 
prebivalstva.



Prebivalci Mestne občine 
Maribor bomo s projektom pridobili 

sodobni sistem upravljanja z odpadno 
vodo, s katerim bomo občutno zmanjšali 

onesnaževanje reke Drave in tako uspešneje 
ohranjali njeno ekološko stabilnost ter biotsko 

raznolikost. Ob neposrednih pozitivnih 
učinkih na naše zdravje prinaša čistejše in 

bolj zdravo okolje tudi dvig kakovosti 
življenja vseh, ki v Mestni občini 

Maribor živimo in delamo.

Vrednost projekta 
Projekt je vreden 11 milijonov evrov. Mestna 
občina Maribor je za njegovo izvedbo prido-
bila evropska sredstva in sredstva iz držav-
nega proračuna. V višini 5 milijonov evrov ga 
sofinancirata Kohezijski sklad Evropske unije 
v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020 (85 %) in Republika Slovenija (15 %).

Izvajalec projekta 
Izvajalec del je podjetje Nigrad, d. o. o., ki bo 
delo opravilo s partnerji (Pomgrad, Cestno 
podjetje Ptuj in Komunala Slovenske gorice).

Trajanje projekta 
Projekt bo zaključen do konca leta 2023.



KAMNIŠKA GRABA,  
KS Kamnica
Zgradili bomo 1.230 metrov nove 
kanalizacije. 

Kanalizacija bo potekala v občinski cesti od 
stanovanjskega objekta Kamniška graba 62 
proti severu. Predvideni kanal bo odvodnjaval 
samo hišne komunalne odpadne vode in bo 
priključen na obstoječo kanalizacijo. Komu-
nalna odpadna voda bo ustrezno očiščena 
na Centralni čistilni napravi Maribor.

MALEČNIK–TRČOVA,  
KS Malečnik - Ruperče
Zgradili bomo 9.600 metrov gravitacijskega 
in tlačnega kanala ter devet črpališč. 

Na območju Malečnika bomo zgradili ka-
nalizacijo za odvodnjo komunalne vode, ki 
se bo priključevala na obstoječe in tudi na 
novozgrajeno kanalizacijsko omrežje. Ka-
nali, ki bodo izvedeni v regionalni in lokalni 
cesti, bodo odvajali samo sanitarno odpa-
dno vodo v smeri k obstoječemu kanaliza-
cijskemu omrežju in naprej proti Centralni 
čistilni napravi Maribor. Predvideno je kri-
žanje potoka s prečrpavanjem in tlačnim 
vodom, obešenim na bližnjo mostno kon-
strukcijo. Na območju Malečnika bo eno 
črpališče.

Na območju Trčove bomo izvedli kanaliza-
cijo za odvodnjo komunalne odpadne vode, 
ki se bo priključevala na obstoječe in novo-
zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Kanali, ki 
bodo izvedeni v regionalni in lokalni cesti, 
bodo odvajali samo sanitarno odpadno 
vodo v smeri k obstoječemu kanalizacijske- 
mu omrežju in naprej proti Centralni 
čistilni napravi Maribor. Predvidenih je osem 
tipskih črpališč.



PEKRE–HRASTJE,  
KS Pekre
Zgradili bomo 6.800 metrov 
gravitacijskega in tlačnega kanala ter 
razbremenilnik s črpališčem.

Kanalizacijski sistem bo zasnovan na tra-
sah, ki omogočajo priključevanje vseh se-
kundarnih priključkov in kar največ objek-
tov. Za ločevanje padavinskih voda od 
komunalnih na območju mešanega kanal-
skega sistema v naselju Pekre je na ob-
močju gasilskega doma Pekre predvide-
na izvedba zadrževalno-razbremenilnega 
objekta.

LIMBUŠ–LAZNICA,  
KS Limbuš
Zgradili bomo 6.600 metrov 
gravitacijskega in tlačnega kanala ter  
eno črpališče. 

V severnem delu naselja Limbuš bomo 
zgradili nov ločeni kanalizacijski sistem, v 
Laznici kolektor, delu naselja Laznica ob 
glavni cesti in delu naselja v smeri jug pa 
nov ločeni kanalizacijski sistem. Na kana-
lizacijo bodo priključeni hišni priključki (le  
komunalne odpadne vode).



Operacija se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, prednostne osi 6 »Boljše 
stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, predno-
stne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za iz-
polnitev zahtev pravnega reda Unije na področju 
okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, 
ki jih opredelijo države članice in ki presegajo 
te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v 
vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvaja-
nje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.
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