
                                                                                                                                            
    
                                                                                                                                                                                                              

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje              

 

ZAČETEK NOVEGA OKOLJSKEGA PROJEKTA NA ŠKOFJELOŠKEM 
 

Na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri se je januarja začel izvajati LEADER projekt z 

naslovom »Očistimo vodo z ustreznimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami«. V projektu bodo sodelovale 

vse štiri občine na Škofjeloškem, Razvojna agencija Sora in Planinsko društvo Sovodenj. Projekt se bo izvajal ob 

finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev, sredstev občin 

Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri in Planinskega društva Sovodenj.   

 

Na osnovi že izvedenega projekta s področja malih komunalnih čistilnih naprav, ki je potekal v lanskem letu, je bilo 

ugotovljeno, da je osveščanje občanov in občank ter spodbujanje k ustreznemu reševanju področja odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda nujno, ter da je z zagotavljanjem brezplačne strokovne pomoči in z načrtnim spodbujanjem 

občanov in občank k pravočasnemu in ustreznemu reševanju čiščenja lastnih odpadnih voda potrebno nadaljevati na 

celotnem škofjeloškem območju. 

 

V okviru projekta želimo partnerji spodbuditi občane in občanke vseh štirih občin, ki so lastniki obstoječih objektov ali 

novograditelji objektov na območjih razpršene poselitve, kjer zaradi majhnega območja in redke gostote poselitve ne 

bo možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, da uredijo odvajanje lastnih odpadnih voda v skladu z 

zahtevami zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.  

 

Tekom izvajanja projekta bo v letošnjem letu zagotovljena brezplačna strokovna svetovalna pomoč občanom in 

občankam na Škofjeloškem v obliki različnih aktivnosti (individualna in skupinska svetovanja, ekskurzije z ogledi 

vgrajenih čistilnih naprav, aktualna obvestila, strokovni članki ipd). Vgradili in zagnali bomo štiri pilotne male 

komunalne čistilne naprave različnih tipov in sicer na sledečih lokacijah: Podružnična šola Bukovščica, Podružnična 

šola Lenart, Podružnična šola Davča in Planinski dom na Ermanovcu, katerih delovanje bomo spremljali tekom 

izvajanja projekta s pomočjo Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, ki bo izvajal monitoring. Poleg pilotnih bomo 

spremljali tudi delovanje ostalih čistilnih naprav na Škofjeloškem, katerih lastniki bodo izkazali interes za sodelovanje 

v projektu. Rezultati spremljanja delovanja malih komunalnih čistilnih naprav bodo ob zaključku projekta predstavljeni 

občanom in občankam. V okviru projekta bodo izvedene tudi delavnice na osnovnih šolah, namenjene ozaveščanju 

osnovnošolskih otrok o pomenu varovanja voda in pravilnem ravnanju z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. 

 

Z izvedbo projekta bomo pripomogli k manjšemu onesnaževanju voda in ohranjanju naravnega okolja, predvsem 

stanja voda na našem območju. Za več informacij o projektu ali brezplačno strokovno pomoč s tega področja pokličite 

na Razvojno agencijo Sora na tel. št. 620 22 26, 041 262 303 ali pišite na cistilne-naprave@ra-sora.si. 


