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Na območju občine Dravograd  je 25 naselij z okoli 9069 prebivalci. Na obstoječ sistem 
kanalizacije je po podatkih JKP Dravograd priključenih 3473 prebivalcev.  Ostali objekti imajo 
zgrajene greznice. Odtoki iz greznic so speljani v potoke ali ponikovalnice. Odpadne vode iz 
greznic ne ustrezajo zakonskim kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode  v 
okolje. 
V občini je v uporabi 45.615m kanalizacijskega omrežja. Od tega je 20.521m primarnega in 
25.094m sekundarnega omrežja. 
  V občini obratujeta dve čistilni napravi Dravograd in Libeliče. Komunalna čistilna naprava 
Dravograd obratuje na lokacij v Sv. Boštjanu od septembra  2010. Na čistilno napravo, ki ima 
kapaciteto čiščenja 6.000 PE, je trenutno priključenih 3089 PE.   
  Na čistilno napravo  Libeliče gravitira komunalna odpadna voda iz naselij Libeliška Gora, 
Libeliče in Gorče. Na čistilno napravo je priključenih skupaj 383 PE. 
  V občini Dravograd deluje tudi 40 malih čistilnih naprav, katere zadovoljivo opravljajo svojo 
funkcijo. 
  Osnova za določitev območij urejanja odpadnih vod je bil osnutek Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode. V uredbi je predvideno, da se zagotovi opremljenost z 
individualnimi sistemi minimalne komunalne oskrbe za posamezne stavbe ali malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami za skupine stavb, če se ugotovi, da bi opremljanje z javnim kanalizacijskim 
sistemom in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode povzročilo več kot 
trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z individualnimi sistemi minimalne komunalne 
oskrbe za posamezne stavbe ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami za skupine stavb. 
  Glede na to uredbo je bilo v programu analiziranih 21 območij, katera nimajo urejenega zbiranja 
komunalnih odpadnih vod in za katera je ugotovljena smiselnost izgradnje kanalizacijskega 
omrežja.  Analizirane so terenske razmere z možnostjo urejanja odvoda in čiščenja odpadnih 
vod. Izdelana je tudi ocena stroškov po posameznih območjih. 
  Za območje Trbonj sta obdelani dve varianti: 
    - Varianta A predvideva izgradnjo samostojne čistilne naprave za 750 PE.  
    - Varianta B predvideva prečrpavanje glavnine odpadnih vod v Trbonjah in izgradnjo zbirne  
      kanalizacije v državni cesti cesti R3-702.  Kanalizacija bo prečkala reko Dravo pritrjena na  
      mostno konstrukcijo in se nato priključila na kanalizacijski kolektor, ki vodi do čistilne naprave  
      v občini Muta. V rekapitulaciji stroškov je upoštevana varianta B, ki predvideva priključitev na   
      čistilno napravo Muta.    
 
  V programu opremljanja je predvidena izgradnja novega kanalizacijskega omrežja v skupni 
dolžini 49.330m. Skupna ocenjena vrednost izvedbe programa znaša 3.323.000 EUR. Na 
posamezno stanovanjsko enoto bo znašal povprečni strošek opremljanja 4.951 EUR. Po 
dokončanju programa bo na kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave dodatno priključeno   651 
stanovanjskih objektov. 
  Na čistilno napravo  v Sv. Boštjanu bo dodatno priključeno  1744 PE, na ČN v Libeličah 108 PE  
in na ČN Muta-Vuzenica 752 PE. 
  Prikazane rešitve se bodo naknadno detajlno obdelale v projektni dokumentaciji na podlagi 
geodetskih posnetkov, hidroloških in geoloških pogojev, lastniških razmerij in pogojev organov 
urejanja prostora. 
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1. Vič

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

1708 16 5,124.00 EUR 81,984.00 EUR

2. Koroška cesta-Dravograd

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

1013 21 3,690.00 EUR 77,490.00 EUR

3. Pod gradom

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

1330 23 3,571.30 EUR 82,140.00 EUR

4. Sv.Boštjan 1

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

193 5 3,106.80 EUR 15,534.00 EUR

5. Sv.Boštjan 2

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

2290 30 4,211.00 EUR 126,330.00 EUR

 Kanalizacija se izvede gravitacijsko, večinoma po travnih površinah in se priključi na obstoječo kanalizacijo v 

naselju Vič, katera se v nadaljevanju priključi na KČN v Sv. Boštjanu.

Kanalizacija se izvede ob cesti G1-1/240. Na najnižji točki je predvideno črpališče, odpadne vode se 

prečrpavajo na obstoječo ločeno kanalizacijo odpadnih vod, ki poteka po Viški cesti. Odpadne vode se nato 

vodijo po obstoječi kanalizaciji do KČN v Sv.Boštjanu.    

Za naselje stanovanjskih hiš je predvidena izgradnja ločene kanalizacije odpadnih vod, ki se nato priključi na 

kanalizacijsko, ki poteka v cesti Pod gradom. Predvidena kanalizacija bo prečkala Ojstriški potok.

Za naselje 5 stanovanjsih hiš je predvidena izgradnja zbirne kanalizacije, katera se združi in se nato  s 

podvrtanjem ceste G1-1/241 priključi na obstoječ kanalizacijski kolektor, ki poteka do čistilne naprave, ki je v 

neposredni bližini.

Za naselje 30 stanovanjsih enot je predvidena izgradnja razvejane kanalizacije. Predvidoma bo kanalizacija 

potekala po travnih oz. obdelovalnih kmetijskih površinah. Priključitev  na obstoječ kanalizacijski kolektor se 

bo izvedel s podvrtanjem ceste G1-1/240.



6. Vrata

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

1921 20 6,536.90 EUR 130,738.00 EUR

7.a Trbonje-varianta A- čistilna naprava 750 PE

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

10176 168 5,358.21 EUR 900,180.00 EUR

7.b Trbonje-varianta B-priključitev na čistilno napravo Muta

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

11554 168 4,980.18 EUR 836,670.00 EUR

8. Libeliška gora

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

2189 33 3,648.33 EUR 120,395.00 EUR

Predvidena je izgradnja skupne kanalizacije odpadnih vod. Kanalizacija bo prečkala cesto G1-1/241. Ker na 

obravnavani lokaciji ni možna izvedba skupinske male čistilne naprave, je predvidena navezava na čistilno 

napravo Muta. V ta namen bo potrebno  zgraditi zbirno kanalizacijo v skupni dolžini 1150m (v stroškovniku 

je upoštevana dolžina 575m).                        

Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave velikosti 750 PE. Za ustrezno 

delovanje kanalizacijskega sistema je predvidena izgradnja 7 črpališč in tlačnih vodov v skupni dolžini 450m. 

Kanalizacija se bo izvedla v območju naselja Trbonje in bo potekala po dolini vodotoka Reka do kmetije 

Sošek. 

Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskkega sistema s priključitvijo na obstoječo kanalizacijo, ki 

poteka do čistilne naprave Libeliče. Kanalizacija bo potekala po dolini Ridlovega potoka v dolžini 1260m s 

pričetkom pri kmetiji Ridel.

Variantano je obdelana možnost priključittbe na čistilno napravo Muta. Pri tej varianti bo potrebno 

prečrpavanje glavnine odpadnih vod  v naselju Trbonje. Nato bo kanalizacija potekala po državni cesti            

R3-702 / 2703. Reko Dravo bo prečkala pritrjena na mostno konstrukvijo in se nato priključila na 

kanalizacijski kolektor, ki vodi do čistilne naprave v občini Muta.



9. Spodnje Gorče

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

335 4 5,855.00 EUR 23,420.00 EUR

10. Črneče

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

3987 27 7,678.67 EUR 207,324.00 EUR

11. Dobrava

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

2885 39 4,808.33 EUR 187,525.00 EUR

12. Podklanc

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

812 10 6,296.80 EUR 62,968.00 EUR

13. Selovec 1

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

2546 36 4,596.94 EUR 165,490.00 EUR

Predvidena je zbirna kanalizacija odpadnih vod, katera se naveže na obstoječo kanalizacijo v križišču med 

podjetji STTC in Eurocity. Kanalizacija bo potekala delno po utrjenih površinah, delno pa po travnih 

površinah..

Območje zajema objekte med državno cesto G2-112 in reko Mežo, ter tri objekte na nasprtni strani ceste G2-

112. Potrebno bo podvrtanje železnice in državne ceste.  Za prečkanje vodotoka  (levi pritok reke Meže) je 

predvideni črpališče.

Za območje štirih stanovanjskih objektov je predvidena zbirna kanalizacija s priključitvijo na kanaliazcijski 

vod, ki poteke do čistilne naprave Libeliče. Predvideno je prečrpavanje odpadnih vod v zbirno kanalizacijo.

Zaradi prostih kapacitet na čistilni napravi Libeliče je predvidena priključitev obravnavanega območja na to 

čistilno napravo. Obravnavano območje je od priključnega mesta oddaljeno 950m.

Predvidena je zbirna kanalizacija, katera se bo izvedla sočasno z rekonstrukcijo lokalne ceste.  Priključne 

mesto je predvideno v črpalnem jašku novo zgrajene kanalizacije, ki poteka ob državni cesti G2-112/1256.



14. Selovec 2

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

1066 12 5,152.33 EUR 61,828.00 EUR

15. Otiški vrh 1

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

830 11 8,225.45 EUR 90,480.00 EUR

16. Otiški vrh 2

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

3042 41 5,326.93 EUR 218,404.00 EUR

17. Otiški vrh 3

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

3451 35 5,423.00 EUR 189,805.00 EUR

Predvidena je zbirna kanalizacija s s priključitvijo na obstoječo kanalizacijo odpadnih vod, ki poteka v lokalni 

cesti.

Zaradi utesnjenega prostora bo potrebno za izgradnjo tega odseka izvesti tudi prekop ceste v dolžini 150 m 

in izvesti povrtanje železniške proge. Priključno mesto na obstoječo kanalizacijo je v cesti G1-4 v neposredni 

bližini krožišča v Otiškem vrhu. Z igradnjo tega odseka bo možna priključitev na kanalizacijsko omrežje tudi 

ostalim območjem Otiškega vrha, ki gravitirajo na ta odsek.

Glavna kanalizacijska veja poteka ob cesti G1-4 in bo omogočala priključitev objektov, ki ležijo 

severovzhodno od zbirne kanalizacije. Zaradi utesnjenega terena bo potrebno na dveh mestih izvesti prekop 

ceste.

Območje obsega razpršene stanovanjske hiše, zato bo potrebna izvedba velike dolžine kanalizacijskega 

omrežja. Priključitev območja je predvidena na novozgrajeno kanalizacijo območja Otiški vrh 2.



18. Otiški vrh 4

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

703 22 3,933.41 EUR 86,535.00 EUR

19. Bukovska vas 1

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

3823 59 4,090.95 EUR 241,366.00 EUR

20. Bukovska vas 2

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

1433 9 8,279.56 EUR 74,516.00 EUR

21. Bukovska vas 3

Dolžina Število Strošek Strošek 

kanalizacijskega stanovanjkih na eno opremljanja 

omrežja-m1
enot enoto skupaj

2219 30 4,730.60 EUR 141,918.00 EUR

Komunalne vode celotnega območja se združijo in se po zbirni kanalizaciji dolžine 520 m vodijo do obstojče 

kanalizacije mešanega sistema, ki se v nadaljevanju priključi na čistilno napravo v Sv. Boštjanu. Kanalizacijsko 

omrežjo bo zasnovano tako, da bo možna priključitev tudi območja Bukovska vas 2 in 3.

Za razpršeno območje 9 stanovanjskih hiš je predvidena zbirna kanalizacija, ki bo potekala ob lokalni cesti 

Bukovska vas-Sele.

Komunalne vode se združijo in vodijo po zbirni kanalizaciji (dolžine 860m) ob reki Mislinji do priključnega 

mesta na kanalizacijo v območju Bukovska vas 1. V sklopu izgradnje bo potrebno tudi podvrtanje državne 

ceste G1-4.

Celotno območje se združi na najnižji točki in se nato preko črpališča in tlačnega voda priključi na 

novozgrajeno kanalizacijo. Priključno mesto je v bližini Avtopralnice Širnik. Za izvedbo bo potrebno izvesti 

tudi podvrtanje državne ceste G1-4 in železniške proge in prečkati vodotok.



PROGRAM UREJANJA ODPADNIH VOD V OBČINI DRAVOGRAD

REKAPITULACIJA PO OBMOČJIH UREJANJA

OBMOJE DOLŽINA ŠTEVILO STROŠEK STROŠEK

UREJANJA KANALIZACIJE STAN. NA ENO KOMUNALNE

m1 ENOT ENOTO OPREME

1. Vič 1,708 16 5,124 81,984

2. Koroška cesta-Dravog. 1,013 21 3,690 77,490

3. Pod gradom 1,330 23 3,571 82,140

4. Sv.Boštjan 1 193 5 3,107 15,534

5. Sv.Boštjan 2 2,290 30 4,211 126,330

6. Vrata 1,921 20 6,537 130,738

7.b Trbonje-varianta B 11,554 168 4,980 836,670

8. Libeliška gora 2,189 33 3,648 120,395

9. Spodnje Gorče 335 4 5,855 23,420

10. Črneče 3,987 27 7,679 207,324

11. Dobrava 2,885 39 4,808 187,525

12. Podklanc 812 10 6,297 62,968

13. Selovec 1 2,546 36 4,597 165,490

14. Selovec 2 1,066 12 5,152 61,828

15. Otiški vrh 1 830 11 8,225 90,480

16. Otiški vrh 2 3,042 41 5,327 218,404

17. Otiški vrh 3 3,451 35 5,423 189,805

18. Otiški vrh 4 703 22 3,933 86,535

19. Bukovska vas 1 3,823 59 4,091 241,366

20. Bukovska vas 2 1,433 9 8,280 74,516

21. Bukovska vas 3 2,219 30 4,731 141,918

Skupaj 49,330 m1 651 4,951 EUR 3,222,860 EUR


