
Najboljši
materiali
za najboljše 
rešitve



32

O nas
CMC GROUP je eno izmed vodilnih slovenskih podjetij za projektiranje, prodajo, 
izvedbo in vzdrževanje vodovodnih, kanalizacijskih in merilno-regulacijskih 
sistemov. Poleg Slovenije delujemo zlasti na področju centralne in jugovzhodne 
Evrope. S svojimi 9 hčerinskimi podjetji tvorimo trdno strukturo, ki zagotavlja 
stabilno poslovanje in vztrajno rast.

Zgodba podjetja CMC GROUP se je začela pisati leta 1989, ko so se poleg 
družbenih podjetij začela ustanavljati tudi mešana in zasebna podjetja. 
Spreminjanje gospodarskega sistema, osamosvojitev Slovenije, spremembe 
na trgu in priložnosti novega časa so narekovale preobrazbo, ki je vzpostavila 
močno organizacijo poslovanja in premišljeno razvojno strategijo. Podjetje je 
sprva delovalo v Sloveniji in Črni Gori, mednarodna usmeritev pa je vodila v 
širjenje mreže lastnih podjetij v tujini. Razvejana mreža podjetij je CMC-jeva 
absolutna konkurenčna prednost.

Pretekla leta so bila leta številnih profesionalnih izzivov in intenzivnega 
razvoja. Rezultati poslovanja in zaupanje naših poslovnih partnerjev so 
obveza k nadaljnjemu razvoju in širjenju ponudbe, obenem pa tudi k stalnemu 
izpopolnjevanju in izobraževanju. Ambiciozna ekipa sodelavcev je usmerjena 
v negovanje pristnih odnosov s strankami, kar velja za enega močnejših 
argumentov podjetja.

V treh desetletjih delovanja se je podjetje razvilo v družbo, ki svojo strategijo gradi 
na temeljih znanja, bogatih izkušnjah, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih. 
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1989

1994

1996

1998

2001

2004

2006

2017

Ustanovitev 
podjetja CMC 

Ekocon v 
Sloveniji in 

Črni gori

Ustanovitev 
podjetja na 
Hrvaškem

Ustanovitev 
podjetja v 

Makedoniji, Skopje

Ustanovitev podjetja v 
Bosni in Hercegovini, 

Sarajevo

Ustanovitev 
podjetja v Srbiji,

Beograd

Ustanovitev 
podjetja na 

Kosovu, Priština

Ustanovitev podjetja 
v Albaniji, Tirana in 

Bolgariji, Sofija

Skupina se 
preimenuje v 
CMC GROUP

Poslanstvo in vizija

Mejniki

POSLANSTVO
S celovito ponudbo izdelkov in storitev 
trajnostno skrbimo, da prav vsakemu 
naročniku ali uporabniku zagotovimo 
visoko kakovosten vodovodno-
kanalizacijski sistem ter vso spremljajočo 
opremo. Naša zaveza je optimizacija 
vodnih virov in s tem izboljševanje 
kakovosti življenja.

VIZIJA
S stalno osredotočenostjo na najmanjše 
podrobnosti zagotavljamo brezhibne izdelke 
in storitve, strokovno tehnično podporo 
in najbolj napredne tehnologije za rešitev 
vodovodnih, kanalizacijskih in merilno-
regulacijskih sistemov. Z inovativnostjo, 
znanjem in strokovnostjo razvijamo na 
področju centralne in jugovzhodne Evrope 
rešitve za vsako aplikacijo. 

Geografski odtis

Logatec
CMC GROUP inženiring, 
svetovanje in zastopanje d.o.o.
IOC Zapolje I/10 
SI-1370 Logatec

E: info@cmc-group.si 
T: +386 1 759 08 00 
F: +386 1 759 08 01

Zagreb
CMC GROUP d.o.o. Hrvaška 
Zagrebačka 231 
10370 Dugo Selo 
 
E: info@cmc.-group.hr 
T: +385 1 654 27 77
F: +385 1 614 00 43

Beograd
CMC GROUP d.o.o. Srbija 
Ibarski put 11 
11460 Barajevo
 
E: office@cmc-group.rs 
T: +381 11 787 52 00 
F: +381 11 787 54 30

Priština
CMC GROUP sh.p.k. Kosovo 
Rr. “ 28 Nentori” 
Dardania SU 1/5-H-IV-12 
10000 Prishtina 
 
E: info@cmc-group.net 
T/F: +381 38 545 879

Sofija
CMC GROUP d.o.o. Bulgaria
Ul. Ovche pole No. 104-106 
ap.5 
1000 Sofia 
 
E: info@cmc-group.eu 
T/F: +359 88 779 63 31 

Skopje
CMC GROUP d.o.o. 
Severna Makedonija 
Ul. Boris Trajkovski br. 280 
1000 Skopje 
 
E: contact@cmc-group.mk 
T: +389 23 130 293 
F: +389 23 130 285

Tirana
CMC GROUP sh.p.k. Albanija 
Rr. Muhamed Gjollesha
P. 85, Kat. 1, Ap. 4
1001 Tirana 
 
E: info@cmc-group.al 
T/F: +355 42 223 667Herceg Novi

CMC GROUP d.o.o. Črna Gora 
Sutorina bb 
85340 Igalo
 
E: control@t-com.me 
T: +382 77 273 980 
F: +382 77 273 979

Sarajevo
CMC GROUP d.o.o. 
Bosna in Hercegovina 
Bosanski put 215 
71380 Ilijaš - Sarajevo 
 
E: info@cmc-group.ba 
T: +387 33 403 102
F: +387 33 403 068

Buzet
CMC GROUP d.o.o. Hrvaška 
Sv. Ivan 3/2 
52420 Buzet 
 
E: info@cmc.-group.hr 
T: +385 52 663 430 
F: +385 52 662 946
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V CMC GROUP nenehno iščemo nove pristope v panogi, 
ki bi našim strankam omogočile nove tehnološke rešitve in 
izvedbo na ključ. Iz našega nabora materialov in storitev 
skupaj s stranko izberemo optimalno rešitev glede na zahteve 
in dane možnosti. Prav to nas dela posebne, da lahko 
presegamo pričakovanja tudi najbolj zahtevnih naročnikov.

Celovito storitev zagotavljamo vse od načrtovanja, tehničnega 
svetovanja, dobave materiala, montaže ali vgradnje. Nudimo 
redna in izredna vzdrževanja ter sanacijska dela. 
Svojim strankam ob pomoči naših poslovnih partnerjev 
zagotavljamo tudi celoten izvajalski inženiring na področju 
gradbenih projektov.

Celovit projektni pristop

OD IDEJE DO REALIZACIJE

NAROČNIK IDEJA, ŽELJA,
ZAHTEVA   +

NASVET

NAČRT & PROJEKT

DOBAVA
MATERIALA

MONTAŽA,
VGRADNJA,
IZVEDBA

ali
TEHNIČNA
PODPORA

VZDRŽEVANJE
& SERVISIRANJE

30-let znanja in izkušenj
usposobljena ekipa strokovnjakov in serviserjev

visoko kakovostni materiali

Oskrba z vodo

Kanalizacija in 
odvajanje vode Merilna tehnika

Posebne tehnične 
rešitve 

Rešitve po vaši meri 

Če je v prvih dveh desetletjih obstoja podjetja rasel 
predvsem obseg ponudbe, je v zadnjem desetletju 
napredoval upravljavski, informacijski, procesni in 
tehnološki razvoj. Z naraščajočimi izkušnjami in 
znanjem ter zaradi vse bolj specifičnih zahtev trga 
smo razvili sistemske rešitve za izvedbo vodovodnih in 
ogrevalnih sistemov, merilnih in nadzornih aplikacij ter 
vzdrževanje in podporo skozi celotno življenjsko dobo.

S 30-letno tradicijo smo jamstvo za celovite 
tehnične rešitve in kakovost, ki jih zagotavljamo na 
ključnih področjih našega delovanja.

Priprava vode
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Oskrba
z vodo

Različni materiali in rešitve za zbiranje, prenos in regulacijo pitne in 
tehnološke vode, ki so pomembni v komunalni dejavnosti in industriji.

Distribucija pitne vode

Distribucija tehnološke vode v industriji

Namakalni sistemi

Hidroelektrarne

Servis vgrajene opreme

Privatni sektor

Cevi iz nodularne litine   I   Fazonski kosi   I   Zaporne in regulacijske armature   I   Cevni ločevalniki   I   
Tesnilni elementi   I   Distančniki   I   Označevalne in napisne ploščice   I   Merilna oprema   I   Oprema za 
montažo in upravljanje

Vsa oprema je certificirana v skladu z veljavnimi standardi na področju EU in v primeru stika s pitno vodo 
verificirana pri nacionalnem organu.

Zmanjševanje izgub, hidravlična optimizacija mreže ter izračun in reševanje hidravličnih udarov

Prodajni program

Rešitve, kjer svetujemo

Naši projekti

Zaščita glede na agresivnost zemljine

Spoji glede na konfiguracijo terena

Posebne izvedbe polaganja (podvrtavanje, toplotna izolacija, mostne konstrukcije,...)

Regulacija v odvisnosti od pretoka, časa ali drugih vnaprej postavljenih parametrov

Zamenjava vodovodov DN 700, 
Verovškova ulica (SI)

Redukcijska postaja Zadlaščica, 43-11 bar 
(SI)

Regulacija tlaka v vodovodnem sistemu 
VIK Skopje (MK)

Namakalni sistem Streževo, DN 600 in DN 
800 (MK)

Izgradnja vodovodnega omrežja Tolminski 
lom, preizkusni tlak 63 barov (SI)

Sanacija vodovodnega objekta, vodohran 
Rožnik (SI)
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Kanalizacija
in odvajanje vode

Celovita ponudba in rešitve za zbiranje in odvajanje odpadnih ter 
meteornih vod v komunalni dejavnosti in industriji.

Črpališča

Meteorna in fekalna kanalizacija

Odvodnjavanje mostov, viaduktov

Projektiranje in izvedba merilnih mest v industriji

Hišna kanalizacija

Komunalna infrastruktura

Cevni sistemi   I   Cevni sistemi za odvodnjo   I   Cevni sistemi za prezračevanje   I   Cestne kape   I   Cestni 
pokrovi   I   Odvodne rešetke   I   Kanalizacijski jaški   I   Zbiralni jaški   I   Ponikovalnice   I   Kanalete   I    
Sistemi za čiščenje komunalnih in tehnoloških odpadnih voda   I    Lovilci olj in maščob   I   Merilna mesta oz. 
monitoring izhodnih odpadnih voda   I   Črpališča in nadzor

Vsa oprema je certificirana v skladu z veljavnimi standardi na področju EU.

Pravilna in strokovna vgradnja

Prodajni program

Rešitve, kjer svetujemo

Naši projekti

Pravilna izbira in tehnična rešitev za visoko frekventna cestišča

Statični izračuni za vgradnjo kanalizacijskih cevi

Izračuni za odvodnjo meteornih voda

Prilagajanje naročniku z možnostjo napisov in logotipov na produktih

Sanacija odvodnjavanja na viaduktu Lijak 
(SI)

Dobava duktilnih cevi za kanalizacijo v 
Novem Sadu in Subotici (SRB)

Kanalizacijski pokrovi v Štanjelu (SI)

Centralna čistilna naprava Poreč (HR) Izgradnja 11 črpalnih postaj za kanalizacijo 
v Herceg Novem (ČG)

Podtlačno odvodnjavanje stavb EPAMS, 
Pediatrična klinika (SI)
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Merilna
tehnika

Merjenje pretokov in drugih parametrov, ki so pomembni za procese v 
komunalni dejavnosti in industriji.

Distribucija vode in kanalizacija

Distribucija toplote

Distribucija plina

Industrija

Interni obračun in delitev stroškov za večstanovanjske objekte

Vodomeri   I   Merilniki pretoka   I   Merilniki nivoja, tlaka in temperature   I   Oprema za nadzor in daljinski 
popis   I   Merilniki toplotne energije in delilniki stroškov ogrevanja   I   Plinomeri   I   Interni popis in 
delitev stroškov   I   Industrijska instrumentacija   I   Pozicionerji   I   IoT rešitve

Iskanje optimalnih rešitev za merjenje posameznih medijev

Prodajni program

Rešitve, kjer svetujemo

Naši projekti

Svetovanje pri izbiri merilnikov za posamezne meritve glede na namen uporabe 

Svetovanje pri izbiri in konfiguraciji sistemov za daljinski popis merilnikov

Izvedba projektov dobave in nadgradnje merilnih prog za overjanje in/ali kontrolo točnosti vodomerov

IoT sistemi za nadzor in upravljanje pametnih naprav, mest, tovarn, ki so ključen gradnik 
digitalnega poslovanja 

Merilno mesto v papirnici Vevče (SI) Postavitev sistema SCADA v WC-BIT 3 
(MK)

Meritve tehničnih plinov v podjetju 
Istrabenz plini (SI)

Ultrazvočni merilec pretoka in temperature 
v Cargo Partnerju (SI)

Dobava in vgradnja merilcev pretoka, 
tlaka, telemetrijske opreme ter “GPRS” 
prenos podatkov iz merilnih mest v sistem 
SCADA v projektu Drinkadria

Merilno mesto za vodovodni sistem 
Ljubljana (SI)
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Priprava
vode

Postopki za fizikalno in kemijsko obdelavo surove vode, ki so 
pomembni za doseganje ustrezne kakovosti v sistemih pitne, 
tehnološke in sanitarne vode, vode v energetiki ter vode za namakanje.

Mehanska, peščena in ultra filtracija

Mehčanje in demineralizacija z membranskimi postopki in postopki 
ionske izmenjave

Doziranje sredstev za dezinfekcijo, oksidacijo, koagulacijo, flokulacijo 
in kondicioniranje

UV sterilizacija

Merilna oprema za analizo fizikalnih in kemijskih parametrov v vodi

Mehanska filtracija   I   Avtomatski samočistilni filtri   I   Tlačni filtri z različnimi filtrirnimi mediji   
I   Ultrafiltracija   I   Reverzna osmoza in elektrodeionizacija   I   Ionske mehčalne naprave   I   UV 
dezinfekcijske naprave   I   Dozirni sistemi za dezinfekcijo in kondicioniranje   I   Analitična merilna 
oprema   I   Načrtovanje in izvedba   I   Vzdrževanje

Prodajni program

Pravilen izbor metode filtracije glede na vstopno in želeno izstopno kakovost vode

Rešitve, kjer svetujemo

Naši projekti

Pravilen izbor metode dezinfekcije v odvisnosti od vrste in sestave vode ter vrste 
mikrobiološkega onesnaženja

Povečanje izkoristka naprav v hladilni in ogrevalni tehniki z ustreznim tretmajem vstopne vode

Izboljšanje kakovosti pitne vode glede na vrsto onesnaženja

Nadzor delovanja in krmiljenje opreme na podlagi avtomatskega vzorčenja parametrov v vodi

Čistilna naprava za pitno vodo v vodarni 
Podstenjšek - ultra filtracija (SI)

Čistilna naprava za pitno vodo v 
Podslivnici - peščena filtracija (SI)

Namakalni sistem Gorenje polje (SI)

Vodovodno omrežje Gostivar - mehanska 
mikro filtracija (MK)

Kontejnerska izvedba peščene filtracije za 
pitno vodo (MK)

Priprava polnilne vode za letala, Fraport 
(SI)



1716

Posebne
tehnične rešitve

Sistemi za izvedbo cevnih razvodov in protipožarni sistemi

Hladilni in ogrevalni sistemi ter razvodi komprimiranega zraka

Protipožarni sistemi

Energetika

Naftna, kemična in farmacevtska industrija

Sistemi procesnih medijev (mehčana voda, zrak, plin,...)

Rudarstvo in ladjedelništvo

Cestni in železniški predori

Zasneževanje

Fiksne in fleksibilne spojke ter armature za cevovode iz različnih vrst materialov in površinskih zaščit  
(jeklo, galvanizirano jeklo, nerjavno jeklo, PEHD, baker, aluminij, GRP)    I   Zaporni ventili    I   Nepovratni 
ventili    I   Požarni ventili, šprinkler šobe    I   Penilo za gašenje    I   Sistemi za mešanje penila

Montaža brez varjenja in zahteve po razstavljivih spojih

Prodajni program

Rešitve, kjer svetujemo

Naši projekti

Zahteve po enostavnem vzdrževanju in nadgradnji sistema

Potresno varne inštalacije

Požarni sistemi po FM/VdS/NFPA/EN standardih

Frekvenčniki / lučke

Sistem vodovoda in kanalizacije v luksuzni 
marini Portonovi (ČG)

Filtriranje hladilne vode v TE-TOLu 
Ljubljana (SI)

Hidrantno omrežje predora Ločica s 
črpališčem po VdS standardu (SI)

Ureditev vodovoda in javne razsvetljave na 
Slovenski ulici v Ljubljani (SI)

Sanacija sprinkler sistema Krka, Novo 
mesto (SI)

Namakalni sistem Zletovica (MK)
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Plinifikacija na TIDZ I (MK) Dobava in montaža upepeljevalske peči 
TABO-CS v Ljubljani in Mariboru (SI)

Celovita rešitev in izvedba fontane v 
središču Škofljice (SI)

Protipožarni sistem v podjetju Krka (SI) Razvod hlajenja tehnološke vode v TEM 
Čatež (SI)

Victaulic sistem na ladjah zgrajenih v 
ladjedelnicah Brodosplit, Uljanik in 3. maj 
(HR)

Hidrantno omrežje in črpališče v skladu s 
FM zahtevami v DS Smith Logatec (SI)

Duktilne cevi s FM certifikatom za 
povezavo sprinkler omrežja v BSH Nazarje 
(SI)

Vodovod v Grajskem vinogradu Ljubljana 
(SI)

Sprinkler sistem in črpalna postaja v 
stanovansko-poslovnem kompleksu Adora 
Flatiron Skopje (MK)

Sprinkler instalacije v Navigator Business 
Centru (SRB)

Lestev za dostop v jašek na Parmovi ulici v 
Ljubljani (SI)

Naši projekti Dosežki, ki štejejo

Od leta 2007 smo dobavili 2.100 km cevi iz duktilne 
litine v dimenzijah od DN 60 do DN 1600 za vodovod, 
kanalizacijo in navodnjavanje ter pripadajoče fazone in 
armature. Če bi te cevi položili eno za drugo, bi vrsta 
potekala od Ljubljane pa vse do Madrida.

OSKRBA Z VODO
Ali ste vedeli?

V zadnjih 10 letih smo vgradili preko 100.000 cestnih 
pokrovov, rešetk in kap. Najdete jih v ZOO Ljubljana, 
Luki Koper, Šentviškem predoru, Štanjelu, pred stavbo 

Državnega zbora Republike Slovenije itd.

V zadnjih 10 letih smo dobavili preko 350.000 
vodomerov, 35.000 merilnikov toplote, 1.400 
merilnikov pretoka in opremili 123.000 merilnih 
mest za daljinsko odčitavanje.

Že samo 1 mm debela obloga vodnega kamna na 
grelcih poveča porabo energije za 10 %, zato se 

investicija v ionsko mehčalno napravo hitro povrne.

Največji presek cevovoda, ki smo ga spojili z 
Victaulic spojkami, je dimenzije DN 600. Sam sistem 
omogoča spajanje cevi do dimenzije DN 1950.

KANALIZACIJA IN ODVAJANJE VODE

MERILNA TEHNIKA

PRIPRAVA VODE

POSEBNE TEHNIČNE REŠITVE 

Zanimivost!

To pa je dosežek!

Dosežek brez primere

Poslušaj to ...
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Poslovanje podjetja CMC GROUP temelji na uveljavljanju visokih 
standardov kakovosti. S pridobljenim certifikatom ISO 9001:2015 
dokazujemo zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank ter 
zagotavljamo kakovost vseh procesov.

OSREDOTOČENOST NA KAKOVOST

Odgovornost in skrb za širše družbeno okolje se odražata na vseh področjih 
delovanja podjetja CMC GROUP. Razvoj in naravi prijaznejše izboljšave so 
vgrajene v naše delovanje, tako kot tudi odgovornost do družbenega okolja, 
v katerem poslujemo.
Načela trajnostnega razvoja v največji možni meri vgrajujemo v svoje 
poslovanje, v izdelke, storitve in vsebine. Z razumevanjem medsebojne 
soodvisnosti in prepletenosti postavljamo v ospredje ustvarjanje ravnotežja 
med gospodarstvom, pridobitno dejavnostjo in civilno družbo.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kot slovensko podjetje želimo družbi vračati tudi prek sponzorskih in donatorskih 
aktivnosti. Zato kot partnerji organizacij in združenj vzpostavljamo vzajemnost, ki 
nam omogoča povezavo podjetja s potrebami naših partnerjev.
V CMC GROUP dejavno prepoznavamo priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, 
s finančnimi sredstvi in z drugimi viri prispevamo k razvoju družbenega in 
gospodarskega okolja, v katerem delujemo.

DRUŽBENO ODGOVORNO DELOVANJE

Zavedamo se, da z našim delovanjem vplivamo tudi na naravno okolje. Zato razvijamo 
in izvajamo poslovne procese, s katerimi varujemo okolje in ohranjamo naravne vire 
povsod, kjer smo prisotni, vplive, ki pri tem nastajajo, pa zmanjšujemo. Zavezani smo 
k spremljanju in izpolnjevanju vseh slovenskih ter evropskih zakonodajnih zahtev na 
tem področju. 

OKOLJSKA ODGOVORNOST

V podjetju CMC GROUP izvajamo merjenje organizacijske klime in zadovoljstva 
zaposlenih. Rezultate, ki v zadnjem obdobju kažejo na zavzetost zaposlenih, 
upoštevamo pri sprejemanju ukrepov za nadaljnje izboljšave. Zaradi hitrih 
sprememb na področju našega delovanja sta naša poslovna uspešnost in 
konkurenčnost tesno povezani s stalnim izpopolnjevanjem znanja. Razvijamo 
kulturo vseživljenjskega učenja ter spodbujamo nenehno izobraževanje in 
učinkovito prenašanje znanja na sodelavce. 

SKRB ZA ZAPOSLENE
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BELEŽKE ...



www.cmc-group.eu

Tri desetletja znanja,
izkušenj in strokovnosti.


