
Strokovne službe JKP Radlje ob Dravi 
bodo občanom pomagale pri:
•	 določitvi kapacitete MKČN 

glede na sedanjo in prihodnjo 
obremenjenost odpadne vode,

•	 določitvi načina odvajanja 
očiščene odpadne vode,

•	 analizi terena (nevarnost 
podtalnice, geomehanske lastnosti 
terena ipd.),

•	 določitvi možne lokacije za MKČN,
•	 določitvi investicijskih stroškov 

(nabava, vgradnja in zagon MKČN),
•	 določitvi predvidenih vzdrževalnih 

in obratovalnih stroškov (npr. 
poraba električne energije, 
stroški rednega servisa, količina in 
pogostost odvoza),

•	 preveritvi ustreznega učinka 
čiščenja (izjava o skladnosti, KPK 
> 90 %),

•	 svetovanju glede garancij in 
pričakovane življenjske dobe 
MKČN,

•	 referencah in predstavitvi že 
obratujočih MKČN z možnostjo 
ogleda,

•	 pripravi dokumentacije za MKČN 
(izjava o skladnosti, znak CE, 
navodila in garancija),

•	 izgradnji MKČN.

Shematski prikaz male komunalne 
čistilne naprave (MKČN).

Rastlinske čistilne 
napRave (Rčn)
Rastlinska čistilna naprava posnema 
samočistilno sposobnost narave 
za čiščenje onesnaženih voda. 
Rastlinske čistilne naprave delujejo 
gravitacijsko, večinoma brez strojne 
in elektro opreme, zato je prihranek 
pri njihovi postavitvi, vzdrževanju in 
obratovanju velik. Funkcija in vloga 
RČN ni samo čiščenje odpadne 
vode. Ti sistemi ponujajo možnost 
ponovne uporabe vode, povečujejo 
biodiverziteto ter za prihodnost zelo 

spoštovane občanke in občani 
Občine Radlje ob Dravi,

Slovenija se je ob vstopu v Evropsko 
unijo zavezala, da bo očistila svoje 
vodne vire, opustila greznice in 
uredila javno kanalizacijo v naseljih. 
Zato je v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture OP ROPI ter 
Kohezijske politike v obdobju 2007–
2013 (2015) v Sloveniji bila izvedena 
vrsta projektov odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda, med drugim tudi v 
Dravski dolini, kjer je bil s pomočjo 
evropskih finančnih sredstev zgrajen 
sodoben kanalizacijski sistem s 
čistilnimi napravami v Selnici ob 
Dravi, Radljah ob Dravi, na Muti 
in v Dravogradu. Na področju 
varstva voda pred onesnaženjem 
je država prav tako sprejela enega 
od ključnih izvedbenih aktov – 
Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne vode. S tem 
strateškim dokumentom so bili 
določeni roki izvedbe čiščenja in 
odvajanja komunalne odpadne vode 
v kanalizacijo za različna poselitvena 
območja.

Zakonsko določeni roki za izvedbo 
javne kanalizacije in malih čistilnih 
naprav so naslednji:
1. Roki za izgradnjo javne kanalizacije 

na območjih poselitve od 50 pe do 
2000 pe: 
•	 do 31. 12. 2015:

- če je gostota poselitve nad 20 PE/
ha,

- če je gostota poselitve 10 PE/ha 
in gre za občutljivo vodovarstveno 
območje;

•	 do 31. 12. 2017:
- če je gostota poselitve od 10 PE/

ha do 20 PE /ha in je sestavni 
del OP ter je gradnja ekonomsko 
upravičena. 

2. Obveznost lastnikov obstoječih 
stavb brez možnosti odvajanja 
komunalne vode v Jk je izgradnja 
hišnih ali skupnih malih čistilnih 
naprav:
•	 do 31. 12. 2015:

- če gre za občutljivo območje, 
vplivno območje kopalnih voda, 
vodovarstveno območje;

•	 do 31. 12. 2017:
- če gre za ostala območja.

3. Graditelji novih objektov: ni roka 
prilagoditve.

Poenostavljeno to pomeni, da morajo 
biti male čistilne naprave vgrajene 
do 31. 12. 2015 na vodovarstvenih 
in posebnih območjih ter do 31. 
12. 2017 na vseh ostalih območjih. 
Kazen v primeru nespoštovanja 
določenih rokov znaša od 300 eUR do 
1.200 eUR.
Možnosti izbire vrste in načina 
izgradnje malih čistilnih naprav

Male kOMUnalne 
čistilne napRave 
(Mkčn)
Ker je na trgu vedno več ponudnikov 
MKČN, želimo uporabnike obvestiti 
o pogojih, ki jih morajo male čistilne 
naprave izpolnjevati:
•	 MKČN mora imeti Izjavo o 

skladnosti. Seznam MKČN, ki 
imajo ustrezno izjavo, je objavljen 
na spletni strani Gospodarske 
zbornice Slovenije (www.gzs.si).

•	 V primeru da se odločite za nakup 
MKČN, ki nima ustrezne izjave, 
morate v skladu z zakonodajo 
opraviti prve meritve in nato 
vsako tretje leto še obratovalni 
monitoring za MKČN. Prve meritve 
in obratovalni monitoring morate 
naročati pri pooblaščenem 
izvajalcu monitoringa. Stroški 
prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa gredo v breme 
uporabnika.

Na trgu lahko izberete katerokoli 
napravo, ki izpolnjuje zgoraj 
navedene pogoje, to je, da ima čistilna 
naprava Izjavo o skladnosti oziroma v 
skladu z zakonodajo opravljene prve 
meritve. Glede informacij v zvezi 
s svetovanjem, načrtovanjem in 
izgradnjo MKČN se lahko pozanimate 
preko elektronskega naslova info@
jkp-radlje.si, tajništva družbe (telefon 
02 887 11 05) ali pa se oglasite 
osebno na JKP Radlje ob Dravi 
vsak delovni dan med 8. in 14. uro 
(kontaktni osebi mag. Gregor Ficko, 
Andrej Podlesnik).

pomembno – ohranjajo naravni 
videz okolja. 

Sistem je sestavljen iz enega ali več 
zaporednih bazenov, izoliranih s folijo 
in napolnjenih s substratom, kjer 
se voda z namenom preprečevanja 
smradu in razvoja neželenih insektov, 
gravitacijsko pretaka podpovršinsko. 
Predvidena lokacija rastlinske čistilne 
naprave je odvisna od konfiguracije 
terena in se po uskladitvi s 
projektantom določi na licu mesta.

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna 
naprava Radlje d.o.o. (JP KIČ) je 
pridobilo projektno dokumentacijo 
za izgradnjo rastlinsko čistilnih 
naprav. V kolikor se boste odločili 
za to vrsto čistilne naprave, bo 
JP KIČ poskrbelo za tehnično 
dokumentacijo, za svetovanje glede 
vašega primera (lokacija, velikost 
RČN glede na vaše število članov 
gospodinjstva in objekta). Prav tako 
bo JP KIČ izvedlo izgradnjo RČN, 
nabavo potrebnega materiala od 
vtočnega jaška odpadne vode do 
kontrolnega jaška. Organizirale se 
bodo prve meritve pri delovanju RČN 
in obratovalni monitoring, ki gre v 
breme uporabnika.

Glede informacij zvezi s svetovanjem, 
načrtovanjem in izgradnjo RČN lahko 
kontaktirate preko elektronskega 
naslova info@jpkic-radlje.si ali preko 
telefonskih številk 041 712 794 
(kontaktna oseba Marjan Šol) ali 051 
436 430 (kontaktna oseba Benjamin 
Škurnik).

Shematski prikaz rastlinske čistilne 
naprave (RČN)

 Jp kič Radlje d.o.o. in 
Jkp Radlje d.o.o.
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vabljeni v knjižnico Radlje k ogledu 
razstave unikatnih izdelkov in ročnih del 
Olge vogrin (starejše).

Olga vogrin je upokojenka z Dobrave pri 
Radljah ob Dravi. Že okolica hiše, kjer živi 
in njena notranjost, imata na vsakem 
koraku pečate njenega ustvarjanja. Prtički, 
posodice, slike, gobelini, pa še drugačne 
posodice, na različne načine obdelani 
kozarci, cvetje iz nogavic in papirja ter 
perlic med pravimi rožami in rastlinjem,… 
Gospa Olga je pri ustvarjanju neustavljiva. 
Loti se najrazličnejših materialov in tehnik 
od prostega slikanja in risanja na unikatne 
voščilnice do oblikovanja iz mase das ali 
fimo. Z leti so nekatere tehnike postale 
prezahtevne ali pa terjajo veliko več časa 
kot nekdaj, vendar jih ustvarjalka pač 
nadomesti s tistimi ki ji gredo lažje od rok. 
Vedno je odprta za nove vtise in zelo rada 
preizkusi kaj novega. 

 

RaZstave UnikatniH 
iZDelkOv in ROčniH Del 
Olge VOgrin

Razstava bo v vitrinah knjižnice Radlje ob Dravi 
na ogled do 30. junija 2015.

Junij 2015

Vse delavnice so brezplačne!

24. 6. - SRE

09:00 in 18:00 
Delavnica:

Slastne jagode

17. 6. - SRE

09:00 in 18:00
Delavnica:

Vegetarijanska 
poletna
pojedina

10. 6. - SRE

09:00 in 18:00
Delavnica:

Ustvarjamo iz
rabarbare

3. 6. - SRE
09:00 in 18:00 

Delavnica: 
Bezeg na 101 

način

18. 6. - ČET
09:00

Medgeneracijski
klepet ob kavi

in čaju

11. 6. - ČET
09:00 

Medgeneracijski 
klepet ob kavi

in čaju

4. 6. - ČET
09:00 

Medgeneracijski
klepet
18:00

Zdrav duh v
zdravem telesu

30. 6. - TOR

09:00
Kolesarjenje ob

reki Dravi do
Mute

23. 6. - TOR

09:00 in 18:00
Delavnica:

Obrazne maske

16. 6. - TOR

09:00 in 18:00 
Delavnica: Zaščita
proti komarjem,

klopom in 
ostalim

insektom

9. 6. - TOR

09:00 in 18:00 
Delavnica:

Domači osvežilci

2. 6. - TOR

09:00
Pohod na 
Stari grad

27. 6. - SOB

21:00
Koncert:

DeeJay RIKARDO

29. 6. - PON

09:00 in 18:00 
Poletna ustvarjalna

delavnica

22. 6. - PON

09:00 in 18:00 
Poletna ustvarjalna

delavnica

15. 6. - PON

09:00 in 18:00 
Poletna ustvarjalna

delavnica

8. 6. - PON
09:00 in 18:00 

Poletna 
ustvarjalna
delavnica

1. 6. - PON
09:00 in 18:00

Poletna 
ustvarjalna 

delavnica

25. 6. - ČET
09:00 

Medgeneracijski 
klepet ob kavi

in čaju

26. 6. - PET

20:00
Filmski večer

19. 6. - PET

20:00
Filmski večer

12. 6. - PET

19:00 
Filmski večer na

prostem

5. 6. - PET
18:00

Fotografska 
razstava 

Popotniškega
združenja Slovenije

19:00
Radlje skozi čas

20. 6. - SOB
18:00 

Zakaj in kako postati
dober popotniški

novinar
20:00

Druženje ob 
družabnih

igrah

13. 6. - SOB

15:00 
3. obletnica MMKC:

Bogračijada, koncert

6. 6. - SOB
18:00

Otvoritev K. U. L.
Ludoteke

28. 6. - NED

19:00 
Filmski večer

21. 6. - NED

19:00 
Filmski večer

14. 6. - NED

20:00
Filmski večer

7. 6. - NED

19:00 
Filmski večer

MedgeneracijskicenterDravske doline

nevni cen er za mlade

ravske doline

VabilO
Območno združenje Rdečega 
križa Radlje ob Dravi vabi vse 
zdrave občane, stare od 18 do 
65 let, na odvzem krvi, ki bo v četrtek, 18. 6. 
2015, v osnovni šoli v Radljah. Vpis na akciji bo 
od 7.30 do 12.00.
Na dan odvzema zajtrkujte nemastno hrano.

Prosimo, da s seboj prinesete osebni dokument, 
ki izkazuje vašo istovetnost.

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

sRečanJe 
pObRateniH 
GasilskiH 
DRUštev v 
vUHReDU

Gasilsko društvo Vuhred je v soboto, 30. 
5. 2015 gostilo gasilce iz Rodine in Škofje 
vasi. Goste so pozdravili župan, mag. Alan 
Bukovnik in svetniki. Druženje in izmenjavo 
izkušenj so popestrili z razstavo o zgodovini 
Vuhreda z okolico, ter pohodom na stari 
grad, Kalvarijo vse do dvorca, z vodenjem 
in razlago Mirka Kogelnika. Pot so zaključili 
z ogledom kopališča v Radljah ob Dravi ter 
druženje nadaljevali pri gasilskem domu 
Vuhred.

pGD vuhred
pred. Rado klemenc

POmembnO ObVestilO
V soboto, 13. 6. 2015, Društvo OLDTIMER Radlje ob Dravi v centru Radelj prireja tradicionalno 
mednarodno srečanje starodobnih vozil iz vse Slovenije in tujine. v času od 8. do 10. ure bo 
popolna zapora ceste skozi trg, od križišča za Gasilski dom Radlje ob Dravi do avtobusne 
postaje pri trgovini tuš, d. d.

Vse občanke in občane prosimo za razumevanje.
Društvo Oldtimer Radlje


