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Dan odprtih vrat je organiziran v okviru LEADER projekta »Očistimo vodo«.  
Projekt se izvaja ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev, sredstev občin Škofja Loka,  

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

 
                                                                                                                       

 

 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje              

 
V okviru LEADER projekta »Očistimo vodo«, pri katerem poleg Razvojne agencije Sora sodelujejo občine Škofja 
Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri ter Planinsko društvo Sovodenj, vas partnerji projekta vabimo na  
  

DAN ODPRTIH VRAT PILOTNIH ČISTILNIH NAPRAV, 
 

ki so bile vgrajene v okviru projekta na Škofjeloškem za  
podružnične osnovne šole Bukovščica, Sv. Lenart, Davča in planinski dom na Ermanovcu, ki bo 

 

v soboto, 20. oktobra 2012. 
 
Program: 
 

9.00 – 10.30: predstavitev čistilne naprave Diamond DMS 2, podružnična OŠ Bukovščica, Bukovščica 4, Selca 

- nagovor s strani župana Občine Škofja Loka, mag. Miha Ješeta 

- nagovor s strani ravnatelja OŠ Ivana Groharja, g. Marka Primožiča 

- prikaz otroških ljudskih iger z učenci podružnične osnovne šole Bukovščica 

- predstavitev delovanja čistilne naprave s strani predstavnika podjetja F3M d.n.o. 
 
 

11.00 – 12.30: predstavitev rastlinske čistilne naprave, podružnična OŠ Sv. Lenart, Sv. Lenart 24, Selca                    

- nagovor s strani župana Občine Škofja Loka, mag. Miha Ješeta 

- nagovor s strani ravnatelja OŠ Ivana Groharja, g. Marka Primožiča 

- nastop s strani učencev in učenk podružnične osnovne šole Sv. Lenart (igra »Očistimo potoček«) 

- predstavitev delovanja čistilne naprave s strani predstavnika podjetja LIMNOS d.o.o. 
 
 

13.00 – 14.30: predstavitev čistilne naprave Oxyfix C-90, podružnična OŠ Davča, Davča 22, Železniki 

- nagovor s strani župana Občine Železniki, mag. Antona Luznarja 

- nagovor s strani ravnatelja OŠ Železniki, g. Franca Ranta 

- program s strani učencev in učenk podružnične osnovne šole Davča  

- predstavitev delovanja čistilne naprave s strani predstavnika podjetja IPI d.o.o. 
 
 

13.00 – 16.00: predstavitev čistilne naprave Picobell, planinski dom na Ermanovcu, Stara Oselica 71, Sovodenj 

- nagovor s strani župana Občine Gorenja vas - Poljane, g. Milana Čadeža 

- nagovor s strani predsednika Planinskega društva Sovodenj, g. Lovra Telbana 

- predstavitev delovanja čistilne naprave s strani predstavnika podjetja Armex Armature d.o.o. 
 
Za ogled vseh pilotnih čistilnih naprav je organiziran brezplačen prevoz z avtobusom. Za prevoz in udeležbo na 
dnevu odprtih vrat se prijavite do torka, 16. oktobra na tel. št. 04 620 22 26 ali 041 262 303.  
 

 


