Vsak dan porabimo okoli 150 DO 500 litrov vode.

95%

80%

vse vode, ki jo uporabimo v gospodinjstvu, tako ali
drugACe kemICno onesnažimo z detergenti, s
Cistilnimi praški ali z belili.

V industrijskih državah do 80 %
vode porabimo za namakanje.

kako BODO REZULTATI VPLIVALI NA ŽIVLJENJE IN DELO PREBIVALCEV
LJUBLJANE, sLOVENIJE, eVROPSKE UNIJE?
Informacije, ki bodo
predstavljale osnovo za
odločitve o ukrepih v
prostoru in njegovi
splošni rabi, bodo
dostopne na enem mestu
in povezane v celovito
e-okolje.

Stroka bo poenotila svoje mnenje. Medinstitucionalna
povezanost bo postala temelj strokovno utemeljenih, pravilnih
in ekonomsko upravičenih rešitev. Odločitve pristojnih
uradnikov bodo temeljile na strokovnih osnovah, zbranih na
enem mestu. Odločitve in ukrepi za zaščito vodnih virov bodo
zato strokovno utemeljeni, pravilni, ekonomični in hitri.
Pričakujemo večjo ozaveščenost uporabnikov prostora.

Pomembno se bo znižala
stopnja tveganja za
onesnaženje zajetij virov
pitne vode, zato bo
varnost oskrbe s pitno
vodo večja. Izkušnje bomo
prenesli tudi v druga
okolja.

www.life-income.si

kako lahko v
projektu sodelujete?
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Oblikovanje: ENKI, 2010

20%

Pridružite se nam na delavnicah in
z dejavno udeležbo prispevajte k
vsebinam projekta. Vaša mnenja
nam lahko posredujete na
e-naslov: voka@vo-ka.si.

Zaradi onesnaženosti
površinskih voda kar 20 % rib
grozi izumrtje.

KDO PROJEKT
FINANCNO PODPIRA?
Projekt je financiran iz
evropskega finančnega
mehanizma LIFE+ 2007,
financirata pa ga tudi
Ministrstvo za okolje in prostor
in Mestna občina Ljubljana.

KAJ JE PROJEKT
INCOME?
Projekt INCOME je evropski okoljevarstveni projekt,
financiran iz evropskega finančnega mehanizma LIFE+
2007, evropskega sklada za okolje, in je namenjen
dolgoročni zaščiti vodnih virov v Ljubljani.
INCOME pomeni: Improved Management of
Contaminated Aquifers by Integration of Source
Tracking, Monitoring Tools and Decision Strategies.

Vodni viri so naš
narodni interes.
KDO PREDSTAVLJA
projektno
skupino?
JP Vodovod-Kanalizacija d. o. o,
Geološki zavod Slovenije, ZRC
SAZU Geografski inštitut Antona
Melika, Technische Universität
Darmstadt, Geo-Log GmbH in
Agencija Republike Slovenije za
okolje.

Naloga strokovnjakov je okolijsko
prebuditi javnost.
zaupajmo vodi iz pipe.

70-75%
Približno 70-75 % površine Zemlje
je pokrito z vodo.

0,03%

Ljudem je dostopno
le 0,03 % vse vode
na Zemlji.

Strokovnjaki imajo rešitve, a jih še
niso pripravljeni javno zastopati.

kateri so kljucni
pricakovani
rezultati
projekta?
Vodni viri so temelj zdravega
življenja.

Vodni viri so naša
skupna odgovornost.

70%

Približno 70 %
cloveškega
telesa
predstavlja voda.

Na osnovi baz okolijskih
podatkov bo vzpostavljen
odločitveni informacijski sistem,
ki bo predstavljal strokovno
podporo pri odločitvah občinskih
in državnih uradnikov, ki so
povezani z upravljanjem vodnih
virov. Podani bodo predlogi za
izvedbo dolgoročnih ukrepov za
ohranitev kakovosti vodnih virov
in predlogi ukrepov za primer
nenadnih dogodkov v prostoru, ki
bi lahko predstavljali tveganje za
kakovost vodnih virov.

v ljubljani pijemo
naravno pitno
vodo.
Voda raztaplja vec
snovi, kot
katerokoli drugo
topilo.

zakaj projekt
income?
Vodni viri so pomembno naravno bogastvo mesta
Ljubljane, katerih kakovost je potrebno ohraniti. Mesto
Ljubljana z okolico, kjer živi okrog 300.000 prebivalcev,
se oskrbuje s pitno vodo iz vodnih virov iz neposredne
bližine mesta: vodonosnikov na Ljubljanskem polju in
Barju. Naravne značilnosti območja omogočajo
izkoriščanje pitne vode, ki ne zahteva dodatne obdelave,
kar Ljubljano uvršča med redka glavna mesta s tovrstnim
naravnim potencialom. Ohranjanje kakovosti pitne vode
je zaradi urbanizacije in številnih dejavnosti, ki potekajo
na območju virov pitne vode, težka naloga in zahteva
pozorno prostorsko načrtovanje in nadzor, pri tem pa je
potreben razvoj ter uporaba sodobnih postopkov, metod
in orodij. Cilj projekta je vzpostavitev le-teh.

Vec sveže vode je shranjeno pod površino kot na njej.

Voda je regulator temperature Zemlje.

KDO JE UPORABNIK
REZULTATOV?
Baze podatkov bodo povezane v
celovito e-okolje in prenesene v
e-uporabo pristojnih lokalnih in
državnih institucij (Mestna
občina Ljubljana, Ministrstvo za
okolje in prostor). Zbrane baze
podatkov in predlogi ukrepov
bodo služili kot vzorčni primer
za druga okolja v Sloveniji in
širše.

