Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

ZAKLJUČEK LEADER PROJEKTA »OČISTIMO VODO«
Na Škofjeloškem se je v letu 2012 izvajal LEADER projekt z naslovom »Očistimo vodo«, ki so ga izvajali
Razvojna agencija Sora, občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter Planinsko društvo
Sovodenj in se je poleg sredstev partnerjev izvajal ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja in nacionalnih sredstev. Projekt se je v januarju 2013 zaključil.
Pomemben rezultat projekta je pridobitev štirih pilotnih čistilnih naprav na podružničnih osnovnih
šolah v Bukovščici, Davči in Sv. Lenartu ter Planinskem domu na Ermanovcu, ki so začele obratovati
v maju 2012. V času od junija do decembra 2012 so partnerji projekta spremljali njihovo delovanje s
pomočjo Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, ki je odvzel vzorce odpadne vode in jih analiziral. Rezultati
so pokazali, da je čiščenje komunalne odpadne vode v vseh pilotnih čistilnih napravah ustrezno in
zato predstavljajo primere ustreznih čistilnih naprav.
Vzorce komunalne odpadne vode je zavod odvzel in analiziral tudi na čistilnih napravah pri stanovanjskih
hišah in kmetiji z apartmaji, ki so v lasti občanov in občank na Škofjeloškem in so se odločili za
sodelovanje v projektu. Pri veliki večini čistilnih naprav so bili vzorci ustrezni že ob prvem odvzemu,
medtem ko so bili pri treh čistilnih napravah prvi rezultati neustrezni (neustrezno očiščena odpadna voda),
zato je bil pri teh potreben pregled s strani serviserjev in odprava napak v obratovanju naprav. Napake v
obratovanju so bile uspešne pri vseh, razen pri eni MKČN.
Partnerji projekta so pripravili tudi brošuro, v kateri so objavljeni rezultati spremljanja delovanja pilotnih in
ostalih MKČN na Škofjeloškem, ki so jo prejela vsa gospodinjstva na območjih, ki ne bodo opremljena z
javno kanalizacijo. Celotna primerjava delovanja pilotnih in ostalih MKČN na Škofjeloškem, ki so bile
vključene v vzorec, je objavljena na spletni strani Razvojne agencije Sora www.ra-sora.si ter na Okoljskem
forumu http://forum2.ra-sora.si/. V okviru projekta je potekalo izvajanje brezplačne strokovne pomoči na
območju vseh štirih občin, v obliki svetovanj občanom in občankam (preko telefona, e-pošte, ogledov na
terenu, predstavitev ipd.), ekskurzij z ogledi čistilnih naprav in objav aktualnih informacij v lokalnih medijih.

