
 

 

 

Ime projekta: GREVISLIN – Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in 
habitatnih tipov ob rekah / GREVISLIN - Infrastrutture verdi per la conservazione e il miglioramento 
dello stato di habitat e specie protetti lungo i fiumi / GREVISLIN - Green infrastructures for the 
conservation and improvement of the condition of habitats and protected species along the rivers  

Kratko ime projekta:  GREVISLIN 

Čas trajanja projekta:  36 mesecev, od 15. 11. 2018 do 14. 11. 2021 

Finančni instrument:  INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 

Skupna vrednost projekta:  2.940.032,53  EUR  

Sofinancerji: ESRR: 85 % in lastna udeležba: 15%  

Vodilni partner projekta: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 

Partnerji projekta: Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Inštitut za Vode Republike 
Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Kmetijsko Gozdarski Zavod Nova Gorica, Občina 
Postojna, Urad za vodno območje Vzhodnih Alp/Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, 
Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina – Centralna direkcija za okolje in energetiko – Služba 
za upravljanje z vodnimi viri/Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente 
ed energia - Servizio gestione risorse idriche, Deželna agencija za varstvo okolja Furlanije Julijske 
krajine/Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, Comune di 
Staranzano, Dežela Veneto/Regione del Veneto in Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore 
primario – Veneto Agricoltura. 

Namen projekta: Projekt bo razvijal trajnostno in kohezivno čezmejno območje med Slovenijo in 
Italijo z jasno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture, pri čemer se bo 
krepilo celostno upravljanje ekosistemov in se bodo izvajali ukrepi, ki omogočajo trajnostni razvoj. 
Pomembna je tudi krepitev ozaveščenosti deležnikov, ciljnih skupin in lokalne skupnosti o temi in 
rešitvah, ki so predmet projekta.  
 
Cilji projekta: Izdelava čezmejnega dolgoročnega razvojnega načrta zelene infrastrukture z namenom 
izboljšanja upravljanja povodij Soče (predvsem reke Soče in Vipave) in Livenze s poudarkom na 
celovitem pristopu k upravljanju zemljišč in skrbnem strateškem prostorskem načrtovanju na 
obravnavanem čezmejnem območju. 
Vzpostavitev usklajenega čezmejnega spremljanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda 
ter spremljanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na območjih skupnega interesa povodja 
Soče (predvsem reke Soče in Vipave).  
Organizirana srečanja s ciljem informiranja in ozaveščanja deležnikov in ostalih ciljnih skupin o 
pomenu ohranjanja oziroma izboljševanja kakovosti voda, stanja ohranjenosti habitatov in vrst na 
območjih Natura 2000 s poudarkom na tistih deležnikih, ki lahko posredno ali neposredno vplivajo 
na uresničevanje načel in ciljev celovitega upravljanja voda.  
Izvedeni pilotni ukrepi zelene infrastrukture z namenom okrepitve ekosistemskih storitev. Tako 
bodo na primer v sklopu projekta urejene razlivne površine ob reki Vipavi in Pivki, ki bodo v primeru 
Vipave služile tudi kot obramba pred poplavami. Pri tem bo dan velik poudarek na ozaveščanju 



javnosti o trajnostni rabi naravnih virov in urejanju razlivnih površin v povezavi z ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti. Za zagotovitev kontinuitete toka in prehodnost za vodne organizme na reki 
Soči, bo prilagojena obstoječa zajezitev v Zagraju (Sagrado). Za širšo javnost bodo izvedene tudi 
tematske poti na območjih Natura 2000. 
 
Aktivnosti v projektu: 
• priprava dolgoročnega načrta zelene infrastrukture v porečjih Soče in Vipave ter drugih porečjih, 
• razvoj in izvajanje usklajenega spremljanja ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda 

ter spremljanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na transnacionalnih porečij Soče in 
Vipave, 

• okoljske pilotne dejavnosti na območjih NATURA 2000 v transnacionalnih povodjih, ozaveščanje 
in izobraževanje, 

• pilotno izvajanje investicij v zeleno infrastrukturo v porečju Vipave. 
 

Agencija RS za okolje bo sodelovala predvsem pri drugi aktivnosti. V sklopu te aktivnosti bo ARSO 
vzpostavila dolgoročno sodelovanje z italijansko deželno agencijo za zaščito okolja - ARPA (Agenzia 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente), z namenom vzpostavitve in izvajanja usklajenega 
celostnega bilateralnega meddržavnega spremljanja in vrednotenja ekološkega in kemijskega stanja 
površinskih voda na območjih skupnega interesa povodja Soče (predvsem reke Soče in Vipave). To 
je potrebno za usklajeno celostno upravljanje voda skupnega interesa, pri čemer je eden izmed 
glavnih ciljev upravljanja voda doseganje dobrega stanja voda. Po drugi strani je usklajena ocena 
stanja mejnih vodotokov nujno potrebna tudi za izvajanje protipoplavnih ukrepov. 
 
Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani: 
https://www.ita-slo.eu/sl/grevislin 

 
 
Vodja projekta na ARSO: 

Ime in priimek: mag. Elizabeta Gabrijelčič 

Naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana 

Telefon: +386 (0)1 478 7275 

e-pošta: elizabeta.gabrijelcic@gov.si 
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