
 

 

Ime projekta: Upravljanje voda v izrednih razmerah / (Water Contingency Management in the Sava 

River Basin) 

Kratko ime projekta: WACOM 

Čas trajanja projekta: 1.7.2020 – 31.12.2022 

Finančni instrument: INTERREG - Donavski transnacionalni program, vrednost projekta: 1.570.581,00 

€  

Sofinancerji: 85 % (1.334.993,85 €) prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 15 % (235.587,15 €) 

pa prispevajo vsi projektni partnerji skupaj 

Vodilni partner projekta: Univerza v Ljubljani 

Partnerji projekta: Direkcija Republike Slovenije za vode in Hidroelektrarne na spodnji Savi iz 

Slovenije, Hrvatske vode in Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod iz Hrvaške,  Asocijacija za 

upravljanje rizicima AZUR, Federalna uprava civilne zaštite in Republička uprava civilne zaštite 

Republike Srpske iz Bosne in Hercegovine, Institut za vodoprivredu ”Jaroslav Černi” iz Srbije ter 

Mednarodna komisija za Savski bazen. 

Cilji projekta:  

 Izboljšanje pripravljenosti in odzivnosti (zmogljivosti) vseh vključenih deležnikov v primeru 
onesnaženja ter poplav z izboljšano opredelitvijo vlog in razdelitvijo odzivov; 

 Krepitev zmogljivosti in nadnacionalni dialog z deležniki, ki opredeljujejo skupno operativno 
okolje; 

 Razvoja integralnih orodij, ki omogočajo učinkovitejšo in zato bolj uspešno preko mejno 
pripravljenost in odzivnost v primeru nesreč na vodah,  zlasti z dvigom splošne ozaveščenosti 
v dani situaciji; 

 Zapolnitev ugotovljenih vrzeli med dvema stebroma, in sicer med institucijami pristojnimi za 

obvladovanje poplav oz. onesnaženj zaradi nesreč - institucijami odgovornimi za upravljanje 

voda ter institucijami odgovornimi za zaščito in reševanje (civilna zaščita). 

Cilj projekta WACOM je zagotoviti prestop od dvo in več-stranskih protokolov k operativnemu 

sistemu, aktiviranju teh protokolov, povečanju učinkovitosti z dinamičnim spremljanjem razmer na 

pilotnih območjih Savskega bazena v čezmejnem in medinstitucionalnem okolju projekta.  

Namen projekta: Glavni namen projekta je zmanjševanje okoljskih tveganj, povezanih z 

onesnaženjem v primeru nesreč in ob poplavah, predvsem tistih, ki imajo čezmejni vpliv, z 

izboljšanjem sodelovanja ključnih akterjev in z razvojem skupnega operativnega sistema za 

aktiviranje protokolov za obvladovanje nesreč v Savskem bazenu. Poleg zmanjševanja tveganj bo 

projekt prispeval k izboljšanju čezmejnega sodelovanja v Savskem bazenu ter izboljšanju povezav 

med ljudmi, institucijami in državami. 

 



Aktivnosti v projektu:  

 WP T1 – Raziskava stanja in definiranje skupne pripravljenosti in odziva,  

 WP T2 – Razvoj orodja za skupno pripravljenost in odziv,  

 WP T3 – Preveritev skupne pripravljenosti in odziva na pilotnih območjih,  

 WP T4 – Priprava izvedbene strategije za koordinirano pripravljenost in odziv. 
 

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

Savska komisija 

Interreg - WACOM 

Facebook WACOM 

 

 

Vodja projekta na DRSV: 

Ime in priimek: Stanka Koren 

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

Telefon: (01) 478 31 16 

e-pošta: stanka.koren@gov.si 

 

https://www.savacommission.org/index.php?l=sl
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/wacom
https://www.facebook.com/WACOMSavaRiverBasin/?modal=admin_todo_tour
mailto:stanka.koren@gov.si

