
Projekt: WATER IS ENVIRONMENTAL PEARL (WEP) / VODA JE BISER OKOLJA / A VÍZ A KÖRNYEZET GYÖNGYE

K R AT K A  PR ED S TAVITEV  PROJE K TA:   VOD A JE  B I S E R  O KOLJA  

Izvedbo  projekta  Varovanje in upravljanje naravnih vodnih  virov skozi  revitalizacijo, prostorski 
razvoj in osveščanje javnosti, z akronimom Voda je biser okolja, je odobril Skupni nadzorni odbor 
Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 dne 03.08.2009.

Polni naziv projekta: Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, 
prostorski razvoj in osveščanje javnosti

Celotna vrednost: 910.611,97 EUR

Stopnja 
sofinanciranja:

85%  

Znesek 
sofinanciranja: 
(ESRR)

774.018,97 EUR

Trajanje projekta: Od 01.09.2009 do 31.08.2011

Splošni čezmejni cilji  
Na  ravni programa projekt sledi cilju učinkovite ohranitve in upravljanja naravnih vodnih virov ter 
vzpostavlja in krepi čezmejno sodelovanje na področju urejanja vodotokov, ki je potrebno zaradi 
ohranjanja  biodiverzitete, razvoja  kraja  in  varovanja  pred  poplavami.  Poseben  poudarek  je 
namenjen osveščanju in izobraževanju strokovne in laične javnosti ter prebivalstva  o  pomenu 
varovanja okolja s poudarkom na vodah in vodotokih. 
Cilj projekta je izboljšanje biološko-kemijskega in krajinskega stanja vodotokov, ohranjanje vodnih 
virov in osveščanje ljudi. Cilji projekta ne upoštevajo le zadovoljevanje potreb sedanjih generacij, 
temveč tudi prihodnjih, kar je jedro trajnostnega razvoja.

Projekt v skladu s kazalniki na ravni programa zajema: 
- skupni razvoj, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje
- razvija sodelovanje na področju javnih služb ter civilnih organizacij, društev
- vpeljuje uporabo IKT v sistem prognoziranja in spremljanja
- spodbuja in izboljšuje skupno varovanje in upravljanje okolja
- izobražuje in usposablja

Po sebni čezmejni cilji 
Voda  je med strateškimi viri posebnost, ker neovirano prečka državne meje. Zaradi dinamike in 
drugih  naravnih  značilnosti  voda  se  kot  osnova  za  upravljanje  voda  uveljavlja  hidrološko 
zaključeno območje –  porečje oziroma povodje (to je zaokrožena  hidrografska  in gospodarska 
celota) –  in ne upravna teritorialna enota. Zato je sodelovanje med državami izrednega pomena, 
da bi soglasno  in s  skupnimi močmi zaščitili vodno okolje, ki je pomemben dejavnik pri razvoju 
regionalnih gospodarstev. 
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Vodotoki so  potrebni revitalizacije, da bi tako ponovno vzpostaviti sonaravno stanje za ohranitev 
biodiverzitete ter jih ob tem približali človeku kot pozitivni dejavnik okolja in urbanega  območja. 
Projekt smo zastavili premišljeno, predvideli smo korake za načrtovane in koordinirane aktivnosti, 
ki zagotavljajo trajnost učinkov tudi po realizaciji tega projekta.

Posebni čezmejni cilji projekta so: 
- ohranjanje biotske raznovrstnosti z načrtovanjem revitalizacijskih ukrepov
- izmenjava dobrih praks ter izobraževanje strokovne in druge zainteresirane javnosti
- prenos  dobrih praks  v  konkretno načrtovanje (izdelava  tehnične dokumentacije) izboljšanja 

stanja  vodotokov  Ivanjševski  potok,  Kobiljski  potok,  Ledava  in  Drava  ob  čezmejnem 
sodelovanju strokovnjakov

- vzpostavitev sodelovanja Slovenija-Madžarska in razvoj skupne strategije na področju varstva 
pred poplavami

- vzpostavitev modela  za  prognozo  visokih  voda  na  reki Muri  za  izboljšanje protipoplavne 
varnosti 

- osveščanje prebivalstva, gospodarstva in turistov o pomenu in varovanju voda in obvodnega 
sveta

S  predlaganimi  aktivnosti projekta bomo  vzpostavili sodelovanje strokovnjakov  in  s  pomočjo 
izmenjave dobrih praks  izvedli načrt izboljšanja stanja vodotokov skupnega  pomena  v ruralnem 
(Ivanjševski  in Kobiljski potok, Drava)  in urbanem območju (Kobiljski potok, Ledava  s  pritoki). 
Vzpostavili in zagnali bomo model za prognozo visokih voda in izdelali karte poplavne ogroženosti. 
Vzpostavili bomo medregijsko in čezmejno sodelovanje na področju poplavne varnosti ter izvedli 
skupne  terenske  demonstracijske vaje in spremljanje stanja voda. Izvedli bomo  konference in 
delavnice  ter  izdelali  priročnik  za  izvajalce  protipoplavne  varnosti  ter  poljudna  gradiva  za 
izobraževanje in osveščanje vseh  ciljnih skupin  o  pomenu  varovanja okolja, s  poudarkom na 
naravnih vodnih virih.

Partnerji Ime  in naslov  institucije  
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Vodilni partner: Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park Kft.Lendva, 
Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija

Partner 2: Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno gospodarstvo,
Vörösmarty u. 2., 9700 Szombathely, Magyarország

Partner 3: Občina Lendava, 
Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Slovenija

Vodja projekta:
Kontakt:

Branka BENSA   
branka.bensa@eko-park.si 
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