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Vabilo na interaktivno delavnico »INCOME – učinkovita podpora 
upravljanju vodnih virov.«

Spoštovani,

v okviru projekta INCOME, evropskega okoljevarstvenega projekta, ki je �nanciran iz �nančnega mehanizma 
LIFE+, se približujemo zaključku projekta. Dosedanje rezultate in nekatera odprta vprašanja želimo 
obravnavati skupaj s strokovno in splošno javnostjo.

Vabimo vas na šesto, zadnjo v nizu INCOME interaktivnih delavnic, z naslovom »INCOME – učinkovita 
podpora upravljanju vodnih virov«, ki bo potekala v četrtek, 26. januarja 2012, v veliki sejni sobi 
upravne stavbe JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, od 9. - 13. ure.

V uvodnem delu delavnice bodo svoje izkušnje predstavili:

dr. Mitja Janža, INCOME spletni pregledovalnik okoljskih podatkov, Geološki zavod Slovenije;

mag. Joerg Prestor, Model obremenitev in vplivov na podzemno vodo na območju projekta INCOME, Geološki 
zavod Slovenije;

dr. Brigita Jamnik, Predlogi za izboljšanje stanja pri upravljanju vodnih virov, JP Vodovod-Kanalizacija.

V nadaljevanju delavnice bomo v interaktivni razpravi skupaj odgovorili na odprta vprašanja, kot so, ali so 
predstavljene rešitve in predlogi primerni in izvedljivi ter izpostavili področja, ki še niso bila zadovoljivo 
obravnavana.

Dovolite, da vas povabimo, da vaše rešitve in predloge, ki bi lahko pripomogli k ohranitvi kakovostnega in 
količinskega stanja vodnih virov ali izboljšali administrativne postopke, oddate preko obrazca z naslovom 
»Potrebujemo vaše mnenje!«, ki se nahaja na spletnem mestu www.life-income.si.

Na delavnici pričakujemo udeležbo predstavnikov lokalnih skupnosti in državnih institucij, ki se ukvarjajo z 
rabo prostora in varovanjem okolja, strokovne javnosti, katere dejavnost vpliva na rabo vodovarstvenega 
prostora, inženirskih organizacij, okoljskih nevladnih organizacij, upravljavcev vodovodov in kanalizacije, 
dobrodošla pa je tudi splošna javnost.

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na e-naslov voka@vo-ka.si ali na telefon tajništva 01 58 08 364, 
najkasneje do 20.1.2012. Število mest je omejeno. 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo udeležbo. V pričakovanju, da bo delavnica uresničila vaša pričakovanja, 
vas lepo pozdravljamo.

dr. Brigita Jamnik, vodja projekta


