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Izvedene aktivnosti projekta INCOME v letu 2010 
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Ljubljana, 24. 1. 2011 

 

 

Projektna skupina INCOME je v letu 2010 uspešno sledila začrtanim ciljem in izvedla vse načrtovane 

aktivnosti. Potrditev, da je dosedanji potek projekta uspešen, smo prejeli tudi na nadzornem obisku 

predstavnikov Evropske komisije, ki je potekal v maju 2010. 

 

Kot enega izmed pomembnih ciljev projekta smo si začrtali predlog ukrepov za izboljšanje stanja vodnih 

virov in za zmanjšanje tveganj v okolju. Brez temeljnih informacij, katere aktivnosti trenutno potekajo v 

prostoru in predstavljajo tveganja, ustreznih ukrepov ni mogoče načrtovati. Zato med pomembne rezultate 

projekta v letu 2010 uvrščamo register aktualnih in potencialnih onesnaževalcev okolja, ki je zbirka vseh 

dostopnih tovrstnih informacij na enem mestu, prenesena v geografsko informacijsko okolje (GIS). Register 

vsebuje informacije o vseh industrijskih onesnaževalcih v obravnavanem prostoru in vrsto dejavnosti, s 

katero se ukvarjajo, o nekdanjih industrijskih objektih, ki so proizvajali nevarne snovi in podatke o vrsti in 

količini teh nevarnih snovi. V registru so obravnavani tudi nekdanji obrati kemičnih čistilnic, lakirnice, stare 

galvane, stare gramoznice, aktualni kmetijski viri (rastlinjaki), aktualni površinski kopi, bencinski servisi, 

legalna in nelegalna odlagališča, greznice in drugi izpusti neprečiščene odpadne vode v okolje, prikazuje pa 

tudi linijske potencialne vire onesnaženj (prometnice, kanalizacijsko omrežje) ter potencialna območja 

onesnaženj (individualne cisterne za kurilno olje). Register onesnaževalcev, ki je bil zaključen v prvem 

polletju, je bil že prenesen v e-okolje obeh sofinancerjev, Ministrstva za okolje in prostor in Mestne občine 

Ljubljana.  

 

Tudi druge projektne aktivnosti so potekale nemoteno. Nadgrajevali smo že vzpostavljeno zbirko geoloških, 

hidrogeoloških in fizikalno-kemijskih podatkov, zbirka pa predstavlja enega od temeljev za informacijski 

sistem za podporo odločanju. Pregledovalnik v GIS okolju se je neprestano prilagajal novim ugotovitvam. 

Periodično smo nadzorovali kakovostno stanje podzemne vode, ki smo ga povezali tudi z rezultati 

izotopskih preiskav, kar omogoča ugotavljanje dinamike in tudi lokalnih značilnosti napajanja podzemne 

vode in posledično izvora onesnaževal. Ker so onesnaževala iz vrst lahkohlapnih ogljikovodikov v Ljubljani 

na nizkem koncentracijskem nivoju, je bilo treba z namenom določitve izotopske sestave, ki omogoča prstni 
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odtis onesnaževala, razviti posebno tehniko pasivnega vzorčenja, kakor tudi posebno tehniko priprave 

vzorca za analitski postopek, ki predstavlja novost v svetovnem merilu. Analiza kakovostnega stanja 

podzemne vode je poleg pomembnejših problemov v zvezi s kakovostjo podzemne vode pokazala tudi, kje v 

vodovarstvenem prostoru ni informacij. Tako so v jesenskem in zimskem obdobju že potekala vrtalna in 

spremljajoča raziskovalna dela na novi opazovalni vrtini za Bežigradom, kjer doslej s primernimi 

opazovalnimi objekti podzemne vode nismo razpolagali. Z »direct-push« tehnologijo, ki jo uporabljajo 

nemški partnerji in je v slovenskem prostoru ni, smo v juniju in oktobru v okolici vodarne Brest izvedli 23 

opazovalnih mest, ki služijo ugotavljanju izvora onesnaženja. Rezultati za enkrat potrjujejo star izvor 

onesnaženja. 

 

Med pomembnejšimi projektnimi aktivnostmi velja omeniti tudi nadaljevanje del na nadgradnji 

hidravličnega modela podzemne vode. Z namenom dolgoročnih projekcij tveganj in vplivov na podzemno 

vodo smo proučili dolgoročno vizijo lokalne skupnosti in države, ki predpostavlja vplivne posege v prostor 

(npr. izgradnja verige hidroelektrarn na srednji Savi, povečanje utrjenih površin, povečan promet). Poteka 

tudi pregled drugih vhodnih podatkov, npr. vpliv kanalizacijskega sistema na kakovost podzemne vode. 

Vzpostavljajo se aplikacije znotraj informacijskega odločevalskega orodja (DSS), ki bo najpomembnejši 

rezultat projekta. Za potrebe sofinancerja, Mestne občine Ljubljana, se razvija podporna aplikacija za 

sanacijo divjih odlagališč v Ljubljani.  

 

Oktobra smo izvedli prvo izmed šestih delavnic projekta INCOME, ki služijo informiranju javnosti o rezultatih 

projekta, istočasno pa so namenjene tudi pridobivanju odziva splošne in strokovne javnosti na rezultate 

projekta. Delavnica je nosila nekoliko provokativen naslov Register onesnaževalcev – zadetek INCOME v 

polno ali slepa ulica? in je bila organizirana interaktivno. Udeleženci delavnice so skozi projektno delo in 

razpravo potrdili ugotovitev projektnih partnerjev, da v Sloveniji ne poznamo mehanizma, ki bi omogočal 

takojšnjo sledljivost nevarnim kemikalijam od uvoznika oziroma proizvajalca do končnega uporabnika, če bi 

to bilo treba. Udeleženci delavnice so se dotaknili tudi splošne problematike okoljskih podatkov. Ker je 

zbiranje okoljskih podatkov v tem trenutku parcialno in zato neracionalno, je treba prevetriti zakonodajo, 

vzpostaviti tesnejše sodelovanje ministrstev in osnovati mehanizme, ki bodo poenostavili delo poročevalcev 

in preprečili, da bi se njihove obveznosti podvajale. Udeleženci so srečanje zaključili s predlogom, da 

projektna skupina INCOME s podporo udeležencev delavnice na pristojne institucije naslovi deklaracijo s 
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pozivom k centralizaciji meta podatkovnih baz in vzpostavitvi metodologije, ki bo v vsakem trenutku 

omogočala sledljivost nevarnim snovem na celotnem slovenskem ozemlju. 

Na področju razširjanja informacij o projektu smo vložili precej truda in dosegli nekaj odmevnih rezultatov. 

Projektna skupina INCOME je bila v začetku marca povabljena na t.i. »1. Sejem izkušenj o vodah«, ki ga je 

organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor z namenom združiti na enem mestu projektne skupine, ki se 

ukvarjajo s problematiko upravljanja z vodami. Konec marca je bila izdana prva zloženka projekta INCOME, 

ki cilje projekta predstavlja na poljuden način, predvsem pa je privlačna njena inovativna oblika, ki bralca 

prisili, da z zgibanjem poišče nove informacije. V glasilu URBAN Javnega Holdinga Ljubljana smo v juniju 

predstavili interno projektno skupino INCOME JP Vodovod-Kanalizacija, v septembru pa članek o registru 

onesnaževalcev. Uredništvo priloge Znanost v časniku Delo je v mesecu juliju v objavo sprejelo prispevek o 

prepletanju interesov rabe vodovarstvenega prostora: uporabe fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu in 

interesov upravljavca javnega vodovodnega sistema. V oktobrski številki glasila Ljubljana smo objavili 

prispevek o projektu z naslovom »Jasni ukrepi za dolgoročno izboljšanje stanja vodnih virov«, ki je bil 

uvrščen med prispevke v rubriki »Varstvo okolja«. V novembru pa smo delo v preteklem letu in načrte 

projektne skupine predstavili v radijski oddaji »Ogledalo mesta« na Radiu Europa05.  

 

Aktivnosti projekta INCOME v celoti sledijo zastavljenim ciljem in ocenjujemo, da bodo naloge uspešno 

realizirane tudi v prihodnjem obdobju. Za morebitna vprašanja smo vam na razpolago na e-naslovu 

voka@vo-ka.si, več informacij pa najdete tudi na naslovu www.life-income.si. 
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