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 Projekt  FRISCO1 je strateški projekt med Slovenijo in Hrvaško, katerega cilj je 
zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle in na 
delih porečij Drave in Mure.  

 

 Glavni namen projekta:  

 

 

  Zmanjšanje poplavne ogroženosti z ne gradbenimi ukrepi in izboljšanje skupnega, čezmejno 
usklajenega sistema obvladovanja poplavne ogroženosti.  

 

 Izboljšana in čezmejno usklajena priprava dokumentacije in študij bosta zagotovila potrebne 
strokovne podlage za nadaljnje gradbene protipoplavne ukrepe za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti, ki bi se izvedli v drugem koraku projekta FRISCO, to je skozi  FRISCO2.1, 
FRISCO 2.2 in FRISCO 2.3 

 

 

 

 

 

O PROJEKTU FRISCO1 



 Projektni partnerji: 8 projektnih partnerjev iz Slovenije & Hrvaške :  
(8 nacionalnih državnih in javnih institucij, odgovornih za upravljanje z vodami iz 
Slovenije in Hrvaške) 
 

 HV (HRVATSKE VODE)- vodilni partner, DHMZ (DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD), DUZS 
(DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE);  (HR)   

 MOP (MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR), ARSO (AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
OKOLJE), IHR (HIDROINŠTITUT), URSZR (UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE), DRSV 
(DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE);  (SI)        

 
 

 Trajanje projekta:  3 leta ; 36 mesecev 
  začetek projekta je  11. april 2016, zaključek je 10. april 2019  

 
 

 

 Financiranje skozi Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – 
Hrvaška  2014-2020 (Prednostna os 1 – Celostno obvladovanje poplavne 
ogroženosti v čezmejnih porečjih) ; 
 Celotni proračun : 4.070.950 €, (85% ESRR, 15% nacionalna sredstva); 
 

 

 Območje:  
 Porečja Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle in deli porečij Drave ter Mure; 

O PROJEKTU FRISCO1 



Delovni paketi projekta: 

 
 DP M  Upravljanje s projektom 

 DP C Komunikacija v projektu 

 DP T1 Kolpa – razvoj skupnih orodij, modelov, kart in projektne dokumentacije  

 DP T2 Sotla – razvoj skupnih orodij, modelov, kart in projektne dokumentacije 
DP T3 Drava – razvoj skupnih orodij, modelov, kart in projektne dokumentacije  

 DP T4 Mura - razvoj skupnih orodij, modelov, kart in projektne dokumentacije 
DP T5 Dragonja - razvoj skupnih orodij, modelov in kart  

 DP T6 Bregana - razvoj skupnih orodij, modelov in kart  

 DP T7 Alarmiranje in opozarjanje 

 DP T8 Ozaveščanje o poplavni ogroženosti in institucionalna krepitev 

 

 



DP M – Upravljanje s projektom  



DP C – Komunikacija v projektu  

www. frisco-project.eu 
 



DP C – Komunikacija v projektu  www. frisco-project.eu 
 



DP T1- T6:   
 

Delovni paketi po porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in delih 
porečij Drave ter Mure ;  
 razvoj celovitih študij porečja za obvladovanje poplavne 
ogroženosti, modelov, kart in projektne dokumentacije  



DP T7:  Alarmiranje in opozarjanje  
26 nameščenih alarmnih naprav 

https://www.youtube.com/watch?v=SoRe7oDs1Lo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SoRe7oDs1Lo


DP T8: Ozaveščanje o poplavni ogroženosti in krepitev 
zmogljivosti (za boljše obvladovanje poplavne ogroženosti) 
 
-Delavnice o poplavni ogroženosti za učence osnovnih in 
srednjih šol 



DP T8: Ozaveščanje o poplavni ogroženosti in krepitev 
zmogljivosti (za boljše obvladovanje poplavne ogroženosti)  
-Delavnice in razstave za širšo javnost 



DP T8: Ozaveščanje o poplavni ogroženosti in krepitev 
zmogljivosti (za boljše obvladovanje poplavne ogroženosti) 

- Izobraževalni filmi; krepitev zavedanja poplavne nevarnosti v Sloveniji   

-Izobraževalna računalniška igrica o poplavah, ozaveščevalna pobarvanka 
o poplavah…  



DP T8: Ozaveščanje o poplavni ogroženosti 
- Krepitev institucionalnih zmogljivosti za obvladovanje poplavne 

ogroženosti 
 Seminar Poplavne karte in gradbeni protipoplavni ukrepi 
 Zelena infrastruktura in zmanjševanje poplavne ogroženosti 
 Terenska ekskurzija na Lonsko polje,…. 

 



REZULTATI projekta FRISCO1 : skupna orodja, skupni modeli, 
skupne karte in skupni projekti na 6 čezmejnih projektih: 

  Izboljšanje 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 ogorženosti. 



 FRISCO – gradbeni ukrepi za zaščito pred poplavami 

 Glavni namen: 
 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečji  (Kolpa/Kupa, Sotla/Sutla, 
Drava in Mura) z izvajanjem gradbenih protipoplavnih ukrepov. 

 
 Financiranje skozi program INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 
  Proračun: 7.725.000 € ( 85% ESRR + 15 % nacionalna sredstva)  

 
 



    

 
 FRISCO 2.1.: porečje Sotle – nadgradnja pregrade Vonarje 
 
 FRISCO 2.2.: porečje Mure – gradnja in nadgradnja nasipov 
 
 FRISCO 2.3.: porečje Drave in Kolpe – gradnja in nadgradnja nasipov 
 
 
 
 

= FRISCO2 



 
 

HVALA ZA POZORNOST !  
  

https://www.youtube.com/watch?v=8xBZzJVxGDw
https://www.youtube.com/watch?v=8xBZzJVxGDw

