
Projekt »Ureditev porečja Sore«

Projekt  »Ureditev  porečja  Sore«  predstavlja  prvo  večje  sodelovanje  občin  na 
Škofjeloškem: Občine Škofja Loka, Občine Gorenja vas – Poljane, Občine Železniki 
in  Občine  Žiri.  Predmet  projekta  je  urejanje  celotne komunalne  infrastrukture  na 
območju  vseh štirih  občin  do leta  2015.  Pisni  interes  za  sodelovanje  pri  izvedbi 
projekta so občine prvič potrdile s podpisom Pisma o nameri marca 2006 ter kasneje 
s podpisom medobčinskih pogodb decembra 2007.

Vodenje  projekta  poteka  preko  Projektnega  sveta,  ki  ga  sestavljajo  župani  vseh 
občin, koordinatorice projekta Razvojne agencije Sora ter občinskih koordinatorjev.

Namen celotnega projekta je, da se v skladu z državnim operativnim programom in 
obvezujočimi  roki  na porečju  Sore zgradi  primarno vodovodno omrežje,  ustrezne 
čistilne  naprave  in  kanalizacijski  sistem.  Splošni  cilj  je  vsem občinam skupen  in 
predstavlja  ureditev  stanja  na  porečju  Sore  z  zanesljivo  oskrbo  gospodinjstev  s 
kvalitetno  pitno  vodo  ter  zaščita  okolja,  predvsem  podtalnice  in  vodotokov,  z 
ustreznim zbiranjem in čiščenjem odpadne vode.

K urejanju so udeležene občine pristopile v smislu skupnega nastopanja škofjeloške 
regije kot celote, saj je s tem zadoščeno pogojem EU za pridobivanje nepovratnih 
sredstev.  Projekt  »Ureditev porečja Sore« bo namreč delno financirala  Evropska 
unija,  in  sicer  iz  Kohezijskega  sklada  EU.  Projekt  se  izvaja  v  okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007  –  2013,  v  okviru  razvojne  prioritete:  Varstvo  okolja  –  področje  voda, 
prednostne  usmeritve:  Oskrba  s  pitno  vodo  oziroma Odvajanje  in  čiščenje 
komunalnih odpadnih vod.

Projekt je razdeljen na dva dela: 

- na izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja oziroma skupino projektov vseh 
štirih občin »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« ter 

- izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav za odpadno vodo oziroma 
skupino projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore. 

Vsaka občina je zadolžena za realizacijo investicij na svojem območju. 

1. Skupina projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« zajema: 

Projekt št. 1: v Občini Škofja Loka je predvidena gradnja in hidravlična izboljšava:

- primarnega vodovoda Visoko – Trebija, Hotovlja v dolžini 5.426,38 m, 
- primarnega vodovoda Škofja Loka – Visoko v dolžini 9.869 m, 
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- primarnega vodovoda Trata – Reteče v dolžini 2.835 m, 
- primarnega vodovoda Škofja Loka v dolžini 9.918,60 m, 
- primarnega vodovoda v naselju Puštal v dolžini 1.718,7 km, 
- primarnega vodovoda v naseljih  Stara Loka,  Virlog,  Binkelj,  Trnje in  Vešter  v 

dolžini 1.942,92 m, 
- izgradnja  novih  zajetij  pitne  vode  na  Trebiji  (vrtine  Trebija)  s  povezovalnimi 

cevovodi v dolžini 269 m. 

Projekt št.  2:  v Občini Gorenja vas – Poljane  je predvidena gradnja in hidravlična 
izboljšava: 

- vodovodnega sistema Gorenja vas – Poljane v skupni dolžini 19.775 km, ki 
zajema:

- vodovodni sistem Trebija – Gorenja vas – Todraž v dolžini 4.772 m, 
- vodovodni sistem Trebija – Podgora v dolžini 3.454 m,
- vodovodni sistem Hotavlje v dolžini 4.998 m, 
- vodovodni sistem Poljane v dolžini 710 m, 
- vodovodni sistem Lučine v dolžini 3.925 m,
- vodovodnega sistema za Škofja Loko v skupni dolžini 2.016 m.

Projekt št. 3: Občina Železniki 

- izgradnja vodohrana Plenšak 750 m3 in jaška za regulacijo tlaka za Češnjico in 
Studeno, 

- posodobitev primarnega voda črpališče Jesenovec – Gorenji Konec (Tehtnica) v 
dolžini 1.420 m, 

- posodobitev povezave Rudno – Češnjica v dolžini 2.415 m, z izgradnjo naprave 
za pripravo vode,

- posodobitev povezave Mlake – Dašnica v dolžini 450 m in izgradnjo naprave za 
pripravo vode, 

- posodobitev povezave Dašnica – Češnjica v dolžini 350 m in 
- vzpostavitev sistema daljinskega nadzora. 

Projekt št. 4: v Občini Žiri je predvidena posodobitev in hidravlična izboljšava: 

- transportnega vodovoda od vrtine Pri šoli do vodohrana Tabor v dolžini 542 m, 
- primarnega vodovoda Žiri v dolžini 1.004 m. 

Skupni  stroški  skupine  projektov  znašajo  25.945.703  EUR,  od  tega  je  upravičenih 
stroškov za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada 21.621.219 EUR. 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se  
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za  
obdobje  2007-2013,  razvojne  prioritete:  Varstvo  okolja  –  področje  voda;  prednostne 
usmeritve: Oskrba s pitno vodo«. 

2



2. Skupina projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore«

Skupina projektov zajema: 

Projekt št. 1: Občina Škofja Loka

Predvideva se: 

- izboljšava zbirnega mestnega kanala (0,92 km) z objekti, 
- izboljšava zbirnega kanala Trata (1,57 km) z objekti, 
- gradnja kanalizacije Puštal (2,24 km) z objekti, 
- gradnja kanalizacije z objekti v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter 

(2,27 km), 
- gradnja kanalizacije v objekti v naselju Godešič – Reteče – Gorenja vas (5,64 

km), 
- gradnja  6  razbremenilnikov,  3  razbremenilnih,  2  zadrževalnih  bazenov  ter  7 

črpališč, 
- gradnja čistilne naprave Reteče za 2.400 PE,  
- posodobitev in nadgradnja centralne čistilne naprave Škofja Loka na 45.600 PE.

Projekt št. 2: Občina Gorenja vas – Poljane 

- gradnja  kanalizacije  Trebija  –  Podgora  (2,57  km)  s  črpališčem Trebija  1, 
Trebija 2 in črpališčem Podgora 3,

- gradnja kanalizacije Trebija (0,57 km), 
- gradnja kanalizacije Hotavlje (2,14 km) s črpališčem Hotavlje 1,  
- gradnja kanalizacije Hotavlje – Gorenja vas (1,66 km),
- posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas – Poljane na 3.100 PE.

Projekt št. 3: Občina Železniki

- posodobitev in razširitev čistilne naprave Železniki na 4.500 PE.

Projekt št. 4: Občina Žiri

- gradnja kanalizacijskega sistema Dobračeva (1,88 km) in Rakulk (1,79 km),
- posodobitev in razširitev čistilne naprave Žiri na 6.000 PE.

Skupni  stroški  skupine  projektov  »Oskrba  s  pitno  vodo  v  porečju  Sore«  znašajo 
29.594.036 EUR, od tega je 24.672.947 EUR upravičenih stroškov za sofinanciranje iz 
Kohezijskega sklada EU. 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se  
izvaja 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 odpadnih vod«. 
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Faza, v kateri se projekt trenutno nahaja:

V okviru projekta je bila izdelana skupna investicijska in ostala dokumentacija. 

Vloga za potrditev pomoči Kohezijskega sklada EU za skupino projektov »Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju Sore« je trenutno v fazi končnega pregleda s strani 
Ministrstva za okolje  in  prostor  oziroma Službe vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko. 

Vloga za skupino projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« je bila julija 2009 
novelirana v okvirih indikativnih vrednosti v Operativnem programu razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture 2007 – 2013, na podlagi prejetih navodil s strani Ministrstva za 
okolje in prostor in je trenutno v fazi pregleda s strani Ministrstva za okolje in prostor. 

Povezave: 

- strani občin (www.skofjaloka.si, www.obcina-gvp.si, www.zelezniki.si, 
www.ziri.si),

- stran Ministrstva za okolje in prostor (www.mop.gov.si), 
- stran Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

(www.svlr.gov.si), 
- stran Strukturnih skladov EU v Sloveniji (www.euskladi.si), 
- stran Razvojne agencije Sora (www.ra-sora.si)
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