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V OBČINI RADLJE OB DRAVI USPEŠNO ZAKLJUČUJEJO PROJEKT 

IZGRADNJE KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE 

 

Radlje ob Dravi, 13. januar  2015 - Namen projekta Zgornja Drava – Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode v porečju Drave je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in 

čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. V 

okviru skupine projektov se gradijo vodi kanalizacijskih sistemov ter več čistilnih naprav. 

Projekt se izvaja v petih občinah, kjer še nimajo izgrajenega sistema za odvajanje in 

čiščenje komunalnih voda oziroma ta sistem še ni zgrajen v celoti. Vrednost celotnega 

projekta Zgornja Drava znaša 37.094.153,00 evrov in ga delno financira Republika Slovenija 

, delno Kohezijski sklad Evropske unije 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 voda«, delno pa 

stroške pokrivajo občinski proračuni. 

 

V okviru sklopa, ki s nanaša na Občino Radlje ob Dravi, se izvaja izgradnja kanalizacijskega 

sistema v dolžini 8.638 metrov, na katerega se bo preko sekundarne kanalizacije priključilo 

naselje Zg. Vižinga in Vuhred na čistilno napravo. Prav tako je bila zgrajena čistilna naprava 

Radlje ob Dravi za 6.600 PE, ki bo dosegala učinek čiščenja, zahtevanega z veljavno 

zakonodajo. Celoten projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave se nahaja v 

zaključni fazi. Večina gradbenih del so zaključili decembra 2014. Sanirati je bilo potrebno še 

del kanala in črpališče 9, prav tako je bilo potrebno namestiti kompenzatorje na tlačni kanal, 

ki je obešen na mostu. Po zaključku vseh del je predviden začetek poskusnega obratovanja. 

Upravljavec kanalizacijskega sistema v občini Radlje ob Dravi bo Javno komunalno podjetje 

Radlje ob Dravi d.o.o. 

 

Na današnji novinarski konferenci je župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik 

poudaril, da je projekt izrednega pomena za občino, kot seveda tudi za občane. Gre za enega 
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večjih projektov, z izvedbo katerega bodo poskrbeli za ohranjanje okolja in s tem za nadaljnji 

razvoj celotne občine. Prav tako je poudaril, da dela potekajo v skladu z načrtom.  

 

Pogodbena vrednost sklopa, ki je vezan na Občino Radlje ob Dravi in se nanaša na Izgradnjo 

kanalizacije in čistilne naprave v občini Radlje ob Dravi, znaša 8.662.999,45 € in vključuje 

gradnjo, nadzor in obveščanje. Od tega skupnost EU sofinancira delež v višini 5.540.944,28 €, 

skupnost Republike Slovenije delež v višini 977.813,72 €, Občina Radlje ob Dravi pa iz svojega 

proračuna prispeva znesek v višini 2.178.022,88 €. 

 

V okviru skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Zgornja 

Drava, se izvajajo investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Radlje ob 

Dravi, Dravograd, Vuzenica, Selnica ob Dravi in Muta. Namen investicij je izgraditve ustrezne 

infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, ki so v 

državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, 

skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s 

predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje. Celotna investicija bo imela 

neposreden vpliv in učinke na kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz 

turizma, vrednost nepremičnin, kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti naselij in 

okolja, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Pričakovati je, da bo vse to več kot 

ugodno vplivalo na razvoj podeželja v tem delu Slovenije.  
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