
              

 

Ime projekta: Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – 
negradbeni ukrepi / (Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 – Non 
Structural Measures) 

Kratko ime projekta: FRISCO1 

Čas trajanja projekta: 11. 4. 2016 - 10. 4. 2019 

Finančni instrument: (INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014–2020).  

Skupna vrednost projekta: 4.070.950 € 

Sofinancerji: 85 % (3.460.307,50 €) prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 15 % (610.642,5 €) pa 
prispevajo vsi projektni partnerji skupaj. 

Vodilni partner projekta: Hrvatske vode 

Partnerji projekta: Direkcija Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija 
Republike Slovenije za okolje, Državna uprava za zaštitu i spašavanje (Hr), Državni hidrometeorološki 
zavod (Hr), Inštitut za hidravlične raziskave, Uprava RS za zaščito in reševanje 

Cilji projekta:  

 Izboljšane baze podatkov za obvladovanje poplavne ogroženosti 
 Čezmejno usklajene študije celovitega obvladovanja poplavne ogroženosti 
 Izboljšani hidrološko hidravlični modeli 
 Izboljšan model napovedovanja poplav 
 Izboljšane in čezmejno usklajene karte poplavne nevarnosti in ogroženosti 
 Skupni projekti (priprava projektne in ostale dokumentacije) 
 Sistem zgodnjega opozarjanja (nadgradnja prognostičnega in opozorilnega alarmnega 

sistema) 
 Ozaveščanje javnosti pred poplavno ogroženostjo in institucionalna krepitev sistema 

obvladovanja poplavne ogroženosti 

Namen projekta: Osnovni namen ukrepov načrtovanih v FRISCO1 je zaščita človeških življenj, 
premoženja in zmanjšanje škod v primeru poplav. Poleg izboljšanja poplavne varnosti na teh 
čezmejnih porečjih, se bodo izboljšali pogoji za trajnosti turistični razvoj ter ohranitev bogate 
biološke pestrosti obmejnega prostora, med drugim pa projekt prispeva tudi k ciljem EU Podonavske 
regije. 

Aktivnosti na projektu: FRISCO1 vsebinsko obravnava negradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti in izboljšanje sistema obvladovanja poplavne ogroženosti. Izboljšano in čezmejno 
usklajeno kartiranje poplavne ogroženosti in izdelava/izboljšava čezmejno usklajenih modelov za 
napovedovanje poplav bosta zagotovila potrebne strokovne podlage in dokumentacijo za predlog in 
izbor čezmejno usklajenih gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki bi se izvedli v 
drugem koraku projekta FRISCO, to je skozi FRISCO2 na porečjih Kolpe, Sotle, Drave in Mure. 



Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani: 

https://frisco-project.eu/sl/ 

 

Vodja projekta na DRSV: 

Ime in priimek: mag. Suzana Stražar, Marta Žagar Kopitar 

Naslov: Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana 

Telefon: (01) 478 31 39 

e-pošta: marta.kopitar@gov.si 

 


