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Projekt AMIIGA
CELOSTNO UPRAVLJANJE
KAKOVOSTI PODZEMNE VODE
NA FUNKCIONALNIH
MESTNIH OBMOČJIH

CILJI PROJEKTA

V projektu AMIIGA sodeluje 12 partnerjev iz šestih
srednjeevropskih držav, ki združujejo znanje za
izboljšanje upravljanja okolja na mestnih območjih.

Poljska
n Osrednji rudarski inštitut – vodilni partner
www.gig.eu
n Mesto Jaworzno
www.um.jaworzno.pl
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Temeljni cilj projekta je razvoj celostnega
pristopa k upravljanju onesnažene podzemne
vode zaradi izboljšanja njenega kakovostnega
stanja. Projekt se osredotoča na problematiko
lokalnih in razpršenih onesnaženj podzemne
vode na funkcionalnih mestnih
območjih na območju Srednje
Evrope.
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Nemčija
n Prestolnica zvezne dežele
Baden-Württemberg – Stuttgart
www.stuttgart.de

Češka
n Mesto Novy Bydzov
www.novybydzov.cz
n Tehnična univerza Liberec
www.tul.cz
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n Regija Lombardija
www.regione.lombardia.it
n Politehnična univerza v Milanu
www.polimi.it/en
n Mesto Parma
www.comune.parma.it

Slovenija
n Geološki zavod Slovenije
www.geo-zs.si
n Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija
www.vo-ka.si

ODKRIJTE VEČ O PROJEKTU

AMIIGA
Hrvaška

http://www.interreg-central.eu/AMIIGA

n Univerza v Zagrebu, Fakulteta za gradbeništvo
www.grad.unizg.hr
n Vodovod Zadar
www.vodovod-zadar.hr

Stopite v stik z nami:

Pri izvajanju projekta AMIIGA sodeluje še deset
pridruženih partnerjev.
Projekt AMIIGA obravnava različne vrste
onesnaženj podzemne vode zaradi onesnaženih
zemljišč in različne tipe podzemnih vod iz
medzrnskih vodonosnikov v aluvialnih ravnicah ter
iz razpoklinskih in kraških vodonosnikov. Ukvarja
se z onesnaženji z organskimi topili in težkimi
kovinami, ki so posledica industrijskih in rudarskih
dejavnosti, z onesnaženji, ki jih povzročajo
fitofarmacevtska sredstva in rastlinska hranila
zaradi uporabe v kmetijstvu, ter z ostanki zdravil,
plastike in protikorozijskih sredstev kot posledice
antropogenih vplivov.

Finančna sredstva
Projekt je sofinanciran iz evropskega programa
čezmejnega sodelovanja »INTERREG SREDNJA
EVROPA«, ki spodbuja srednjeevropske države k
sodelovanju pri skupnih izzivih.

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14,
1000 Ljubljana
+3861 2809 793
joerg.prestor@geo-zs.si
JP Vodovod-Kanalizacija, Vodovodna cesta 90,
1000 Ljubljana
+3861 5808 355
brigita.jamnik@vo-ka.si
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Usmeritve projekta

Razvoj celostnega pristopa k upravljanju
kakovosti podzemne vode na funkcionalnih
mestnih območjih.

Izboljševanje kakovosti podzemne vode za višjo
kakovost življenja in konkurenčnost regij v Srednji
Evropi.

http://www.interreg-central.eu/AMIIGA

Načrtovanje in izvajanje remediacije podzemne
vode v mestih in njihovih zaledjih z inovativnimi
in vzdržnimi načini.

PROJEKT V
ŠTEVILKAH
12
38
2.95

Vzpostavljanje skupne strategije za remediacijo
podzemne vode ter zvišanje usposobljenosti
za načrtovanje in odločanje, kako ukrepati na
onesnaženih zemljiščih za odpravo onesnaženosti
tal in podzemne vode.

projektnih
partnerjev

načrtovanih
projektnih izdelkov

MILIJONA EUR

projektnega
proračuna

PODZEMNE VODE. NAŠA SKUPNA ODGOVORNOST.

STRATEGIJE IN
AKCIJSKI NAČRTI

ORODJA

PILOTNI PRIMERI

USPOSABLJANJA

Projekt AMIIGA razvija skupno meddržavno
strategijo upravljanja onesnaženih podzemnih vod.
Izdelanih bo sedem načrtov upravljanja, za vsako
funkcionalno mestno območje eden. Načrti bodo
vsebovali ciljne vrednosti onesnaževal, časovni
okvir za izvedbo remediacije, predloge za
prilagoditev ukrepov v primeru novih podzakonskih
aktov ali ciljnih vrednosti, način spremljanja
učinkov ukrepov ter finančne in pravne vidike
izvajanja. Javne institucije (zakonodajalci
in pristojne službe za vodne vire) in drugi
zainteresirani deležniki sodelujejo z vključitvijo
v posebne regionalne skupine, kar omogoča
učinkovito izmenjevanje primerov dobrih praks.

Priprava strategije za upravljanje onesnaženih
podzemnih vod na funkcionalnih mestnih območjih
zahteva sprejemanje odločitev o tem, katera
onesnaženja naj imajo prednost pri obravnavi.
V projektu AMIIGA uporabljamo že uveljavljena
orodja, razvijamo pa tudi inovativna orodja
za podporo pri odločanju, kot sta biološko
molekularna analiza (BMT) in komponentno
specifična analiza stabilnih izotopov (CSIA).
Ta orodja so primerna v mestnih jedrih in tudi
v okolici. V okviru projekta AMIIGA razvijamo tudi
inovativne in gospodarsko vzdržne tehnologije
remediacije, ki temeljijo na bioloških procesih.

Inovativna orodja AMIIGA za razvoj celovitega
načrta upravljanja onesnaženih podzemnih voda se
uporabljajo na sedmih pilotnih primerih:
• zagotavljanje varnosti oskrbe s pitno vodo pred
različnimi viri onesnaževal v Ljubljani;
• prepoznavanje točkovnih virov onesnaževal med
razpršenim onesnaženjem v Milanu;
• ocenjevanje zmogljivosti naravnih zadrževalnih
sposobnosti onesnaževal v vodonosniku v Parmi;
• pospešena razgradnja onesnaževal na izvoru
oblaka onesnaženja podzemne vode v Novem
Bydzovu;
• pasivna obdelava podzemne vode z bioaktivno
pregrado v vodonosniku v Jaworznem;
• celovito spremljanje učinkovitosti remediacijskih
ukrepov v Stuttgartu;
• iskanje virov onesnaženja v kraškem vodonosniku
v Zadru s poskusnimi črpanji in modeliranjem.
Pilotni primer v Ljubljani obravnava onesnaženja
podzemne vode na funkcionalnem mestnem
območju Ljubljana-Ig, to je v mestnem jedru
in njegovem zaledju. Gre za onesnaženja iz
industrije, izgub iz kanalizacije, iz odlagališča
odpadkov in kmetijstva.

V okviru projekta poteka 15 mednarodnih
usposabljanj za javne organe, agencije za okolje,
ponudnike storitev, izobraževalne in raziskovalne
centre ter mala in velika podjetja. Srečanja
omogočajo razvoj inovativnih in uporabnih orodij
AMIIGA ter širjenje znanj in informacij o možnosti
remediacije podzemne vode na mestnem območju
in njegovem zaledju.
Zaradi ohranitve varne oskrbe s pitno vodo na
funkcionalnem mestnem območju Ljubljana-Ig
tudi v prihodnje slovenski člani projekta AMIIGA
razvijajo orodje za prepoznavanje pojavov
novodobnih onesnaževal in pravočasno ukrepanje,
ki bo preprečilo, da bi ta onesnaževala pomenila
resno tveganje za oskrbo s pitno vodo.

