
AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA VIŽINGA-OBČINA RADLJE
OB DRAVI

Operacija  je  del  Operativnega  programa  za  izvajanje  evropske  kohezijske  politike  v
obdobju 2014-2020, prednostne osi  6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«,
prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev 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 odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Opis projekta:
Naziv projekta:
»AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA VIŽINGA-OBČINA RADLJE OB DRAVI«

Nosilec projekta:
Občina Radlje ob Dravi

Namen in aktivnosti projekta:
 Namen projekta  je  zagotoviti  ustrezno  odvajanje  in  čiščenje  komunalnih
odpadnih vod v aglomeraciji 10991 ZGORNJA VIŽINGA – RADLJE OB DRAVI, ki ima več
kot 2000 PE.
Projekt je v skladu z merili za izbor operacij upravičen do pridobitve EU sredstev (OP za
izvajanje  Evropske  kohezijske  politike  v  programskem obdobju  2014  do  2020.  Cilji
projekta so: 

- v okviru projekta bo izvedena investicija manjkajočega sistema odvajanja in
čiščenja  komunalne  in  padavinske  odpadne  vode  v  aglomeraciji  10991
ZGORNJA VIŽINGA – RADLJE OB DRAVI

- izgradnja manjkajočega kanalizacijskega sistema,  
- na izgrajen sistem se bo na novo priključilo 599 PE oziroma 597 prebivalcev,

od tega iz naslova projekta 482 PE,       
- po izvedbi projekta bo priključenih 3465 PE (nad 98 % priključenost).  

S  tem bo  zagotovljeno   ustrezno  čiščenje  odpadnih  vod  v  treh  občinah,  odvajanje
odpadnih vod in zagotovljena najmanj 98% priključenost v aglomeraciji 10991 ZGORNJA
VIŽINGA – RADLJE OB DRAVI ter naslednji spremljevalni cilji:

- zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,       
- varovanje   in zaščita vodnih virov,
- sanacija  virov onesnaževanja iz naselij,   
- postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih voda,      
- izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda,  
- izboljšani življenjski pogoji prebivalstva,    
- zmanjšan   pritisk na naravno okolje,      
- izboljšani   pogoji za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti,      
- izboljšana  varnost  pred  onesnaževanjem iz  sistema odvajanja  in  čiščenja

odpadnih voda.           

Cilji projekta:
Kazalniki za doseganje ciljev so:

 novogradnja  in  dograditev  kanalizacijskega  omrežja  v  aglomeraciji  10991



Zgornja Vižinga,    

 povečanje  obremenitev  s  komunalno  odpadno  vodo  iz  aglomeracij  z
obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na skupni ČN.                      

V okviru operacije se bo realizacija predvidenih ukrepov spremljala preko naslednjih
kazalnikov rezultata,  vezano na krovni programski  dokument Operativni  program za
izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020:

 Povečanje  obremenitev  s  komunalno  odpadno vodo iz  aglomeracij  z  
obremenitvijo  večjo  od 2000 PE,  ki  se  čisti  na komunalni  ali  skupni
čistilni napravi

Vrednost operacije:
Skupna vrednost projekta z DDV

(€)
Odobrena višina zneska sofinanciranja (€)

3.819.504,44 1.088.345,40€

Način financiranja:
Naložbo financirajo občina Radlje ob Dravi, Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor  in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Lokacija izvajanja projekta:
- Občina Radlje ob Dravi.

Časovni okvir izvajanja projekta:
Predviden zaključek projekta je december 2023.

Povezave do spletnih strani:

https://www.eu-skladi.si/ 
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