
PROJEKT AGLOMERACIJA 10991 
ZGORNJA VIŽINGA-OBČINA 
RADLJE OB DRAVI
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Občina Radlje ob Dravi je s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko prejela Odločitev o podpori za projekt Aglomeracija  
10991 Zgornja Vižinga-občina Radlje ob Dravi. Projekt predvideva izgradn-
jo manjkajočega sekundarnega kanalizacijskega sistema na območju Zgornje 
Vižinge, Krapeža, Ulice pri Skali, Št. Janža-Novo naselje, Št. Janža-Župank in 
območja Hofer. Predviden je ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda. 
Novi kanali se navezujejo na obstoječ kolektor za odvod komunalne odpadne 
vode, ki se zaključi s čistilno napravo Radlje ob Dravi. Kapaciteta obstoječe 
čistilne naprave omogoča dodatno priključitev. Na novozgrajeno kanalizacijo 
bo dovoljeno priključevati samo odplake iz gospodinjstev in obrti, ki ustrezajo 
pogojem Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo in pogojem bodočega upravljalca kanalizacijskega omrežja. 
Na novozgrajeno kanalizacijsko 
omrežje ne bo dovoljeno priključevati meteornih vod, gnojevke in zalednih vod.

Izgradnja 9018m kanalizacijskega omrežja je ocenjena  na nekaj manj kot 3,4 
milijona evrov, ki ga bo Občina Radlje ob Dravi izvajala v okviru Dogovora za razvoj 
Koroške razvojne regije ob sofinanciranju  Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Republike Slovenije.

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 onesnaženja,
• varovanje in zaščita vodnih virov,
• sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
• postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
• izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda,
• izboljšani življenjski pogoji prebivalstva,
• zmanjšani pritiski na naravno okolje,
• izboljšani pogoji za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v regiji,
• izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije.
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