
         

 

 

Ime projekta: VISFRIM Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih 
čezmejnih porečjih/VISFRIM Gestione del Rischio Idraulico per il bacino del fiume Vipacco ed 
ulteriori bacini transfrontalieri 

Kratko ime projekta: VISFRIM 

Čas trajanja projekta: od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022 

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

Skupna vrednost projekta: 2.940.441,15 EUR (DRSV 138.600 EUR)  

Sofinancerji: (ESRR: 85 % oziroma 117.810,02 EUR in lastna udeležba: 15 % oziroma 20.789,98 EUR) 

Vodilni partner projekta: Urad za vodno območje Vzhodnih Alp/Autorità di bacino Distrettuale delle 
Alpi Orientali 

Partnerji projekta:  

Metropolitansko območje Benetk/Città metropolitana di Venezia, Avtonomna dežela Furlanija - 
Julijska krajina/Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Dežela Veneto - Direkcija za varovanje tal/ 
Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija 
Republike Slovenije za okolje, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina 
Postojna, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Vipava.  

Cilji projekta: Učinkovito obvladovanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi 
razvoja metodologij in funkcionalnih orodij za izvajanje načrtov zmanjševanja obstoječe poplavne 
ogroženosti in njihovo naknadno posodabljanje do leta 2021, kot to določata ZV-1 in Direktiva 
2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju 
poplavne ogroženosti.  

Namen projekta: Projekt bo prispeval k zmanjšanju poplavne ogroženosti prebivalcev v čezmejnih 
porečjih, k zmanjšanju škod med poplavnimi dogodki, s čimer se posledično izboljšuje tako socialni 
kot ekonomski položaj na programskem območju. Poseben poudarek v projektu je dan izvedbi 
konkretnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju Vipave.  

Aktivnosti v projektu: 

• pripravljalne aktivnosti, povezane z upravljanjem poplavne ogroženosti, 
• razvoj naprednih orodij za oceno poplavne ogroženosti in analizo stroškov in koristi ukrepov, 
• razvoj inovativnega okolja za dvosmerno komunikacijo o poplavni ogroženosti v čezmejnih 

porečjih. 

Direkcija RS za vode in Agencija RS za okolje bosta sodelovali pri naslednjih aktivnostih: 

• izvedba meritev in izmenjava podatkov za usklajeno obvladovanje poplavne ogroženosti, 
• razvoj skupnih hidrološko-hidravličnih modelov za simulacijo poplavnih procesov in izdelava 

kart poplavne nevarnosti na čezmejnih porečjih Soče in Vipave, 
• razvoj skupnega pristopa za ocenjevanje poplavne ogroženosti in izdelava usklajenih kart 

poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih, 



• priprava smernic za vrednotenje stroškov in koristi ukrepov zmanjševanja poplavne 
ogroženosti na čezmejnih porečjih, 

• vzpostavitev Opazovalnice za občane (spletna platforma in aplikacija za mobilne telefone) z 
namenom ozaveščanja ogroženih prebivalcev. 

Poleg navedenih aktivnosti bodo občine, ki sodelujejo v projektu VISFRIM, izvedle štiri gradbene 
ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju Vipave v vrednosti 895.000 EUR. 

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

https://www.ita-slo.eu/sl/visfrim  

 

Vodja projekta na DRSV:  

Ime in priimek: mag. Luka Štravs 

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

Telefon: +386 (0)1 478 3145 

e-pošta: visfrim.drsv@gov.si 

 

https://www.ita-slo.eu/sl/visfrim

