
KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA OŽBALT

Občina  Podvelka  je  na  5.  Javni  poziv  EKSRP za  izbor  operacij,  za  uresničevanje  ciljev
Strategije  lokalnega  razvoja  na  območju  lokalne  akcijske  skupine  Mislinjske  in  Dravske
doline LAS MDD (2014-2020) prijavila  projekt »Komunalna čistilna naprava Ožbalt«.  Po
potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katerega vodilni partner je Mestna občina
Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, s strani katere je bila  02.08.2021 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki
potrjuje sofinanciranje projekta v višini 77.739,82 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo
zagotovljena  iz  Evropskega  kmetijskega  sklada  za  razvoj  podeželja.  Organ  upravljanja,
pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP).

Povzetek projekta:

Naziv projekta:
»KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA OŽBALT«

 
Nosilec projekta:
Občina Podvelka
Projektni partnerji:
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d. o. o.
Knjižnica Radlje ob Dravi
Planinsko društvo Ožbalt - Kapla

 
Vodja projekta: Dušan Tkalec

Ukrep  M19;  Podukrep  M19.2  -  Podpora  za  izvajanje  operacij  v  okviru  strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje: 3 Varstvo okolja in narave

Ukrep:
3  A  Prilagajanje  podnebnim  spremembam  in  krepitev  inovativnih
ekosistemskih rešitev

Namen in aktivnosti projekta:
Ker z ukrepi za blaženje podnebnih sprememb ne bomo preprečili podnebnih sprememb in
njihovih  vplivov,  moramo razmišljati  o  ukrepih za prilagajanje  na neizogibne  posledice
podnebnih  sprememb.  Negativne  posledice  podnebnih  sprememb  lahko  povzročijo
katastrofalno stanje (pomanjkanje zdrave pitne vode, vodni viri, poplave, plazovi, erozija
tal,…) za zdravje ljudi, gospodarstvo, kulturno dediščino in okolje. Na hitrost prilagajanja
pomembno  vpliva  stopnja  osveščenosti,  zato  z  izvedbo  projektnih  aktivnosti  (izgradnja
komunalne čistilne naprave in okoljevarstvene vsebine – pravljične urice, čistilna akcija,
ogled  čistilne  naprave,  pohod  s  predavanjem,  …)  spodbujamo  osveščenost  z
okoljevarstvenimi vsebinami, prenaša se znanje in zavedanje o pomenu varstva okolja na
mlajše rodove. Prav tako omogočamo učinkovitejši prenos znanja in inovacij v prakso. Vse



to je glavni namen izvedbe projekta »Komunalna čistilna naprava Ožbalt«.
Projekt vključuje ranljive ciljne skupine, ki živijo na območju LAS MDD. Te skupine so:
mladi  do 30 leta  starosti,  starejši  brezposelni,  ženske,  invalidi  in upokojenci.  V naselju
Ožbalt (Občina Podvelka) se bo zgradila kanalizacijska infrastruktura. Vsem prebivalcem
obravnavanega  območja  bo  urejena  kanalizacijska  infrastruktura  dostopna  ne  glede  na
njegove osebne okoliščine, kot je narodnost, rasa ali etnični izvor, spol, zdravstveno stanje,
invalidnost,  jezik,  versko  ali  drugo  prepričanje,  starost,  spolna  usmerjenost,  izobrazba,
gmotno stanje, družbeni položaj ali druge osebne okoliščine. Okoljevarstvene vsebine, ki
jih bodo izvajali partnerji v projektu bodo dostopne vsem ranljivim skupinam na območju 5
občin LAS MDD.
Aktivnosti projekta »Komunalna čistilna naprava Ožbalt«:
AP1: Koordinacija in vodenje projekta 
AP2: Izgradnja komunalne čistilne naprave Ožbalt
AP3: Okoljevarstvene vsebine JKP Radlje v sodelovanju z OŠ – nakup materiala
AP4: Pravljična urica v enotah Knjižnice Radlje ob Dravi na temo okolje in ekologija –
nakup lesene igrače
AP5:  Pohod  s  predavanjem  na  temo  varstva  okolja  in  narave,  ki  ga  bo  organiziralo
Planinsko društvo Ožbalt - Kapla 

 
CILJI

Strateški
cilji

operacije:

Varovanje  ekosistemov  za  zmanjšanje  onesnaževanja  vodotokov
(ekosistemske rešitve za odvajanje  in čiščenje odpadnih voda);  Ohranjanje
biodiverzitete; Zagotoviti ustrezno in kvalitetnega bivalnega okolja.

Operativni
cilji

operacije:

-  Izgradnja  komunalne  biološke  čistilne  naprave  na  območju  predvidene
investicije - zmanjšanje nevarnosti za okolje in za potrebe širjenja naselja na
območju predvidene investicije;
-  Izvedba okoljevarstvenih  vsebin  JKP Radlje  v  sodelovanju  z  osnovnima
šolama – nakup materiala iz naravnih materialov;
- Izvedba pravljične urice v enotah Knjižnice Radlje ob Dravi – nakup lesene
igrače;
- Izvedba pohoda s predavanjem na temo varovanja okolja in narave.

Vrednost operacije:
Skupna vrednost projekta z DDV Odobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP

275.694,17 € 77.739,82 €
 
Način financiranja:
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 
Geografska lokacija izvajanja projekta:
Občina Podvelka: Izgradnja komunalne čistilne naprave Ožbalt; Ogled čistilne naprave 
Ožbalt in predstavitev okoljevarstvenih tematik s strani JKP Radlje za učence OŠ Podvelka;
Pohod s predavanjem s strani PD Ožbalt – Kapla; Pravljična urica v Knjižnici Podvelka.
Občina Muta: Izvedba čistilne akcije, sortiranje pobranih odpadkov in pogovor o tem, 
obisk Zbirnega centra na Gortini za učence OŠ Muta; Pravljična urica v Knjižnici Muta.
Občina Vuzenica: Pravljična urica v Knjižnici Vuzenica.
Občina Radlje ob Dravi: Pravljična urica v Knjižnici Radlje ob Dravi.

 



Časovni okvir izvajanja projekta:
Predviden zaključek: 31.5.2021

 

Povezave do spletnih strani:        

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/
rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/
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