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

Lendava, 09.11.2009

VODA JE BISER OKOLJA
Polni naslov : Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, prostorski
razvoj in osveščanje javnosti
Eko-park d.o.o. Lendava, Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno
gospodarstvo ter Občina Lendava so na razpis Programa čezmejnega sodelovanja SlovenijaMadžarska (OP SLO-HU 2007-2013) prijavili projekt Voda je biser okolja. Projekt je
odobril Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013.
Pogodba o sofinanciranju projekta s SVLR je bila podpisana 29. septembra 2009. Projekt se
izvaja v času od 01.09.2009 do 31.08.2011.
Skupna vrednost projekta: 910.611,97 EUR. Za financiranje aktivnosti projekta bodo partnerji
prejeli pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa
Slovenija-Madžarska 2007-2013 v skupni višini 774.018,97 EUR ali 85%.
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Projekt strokovno podpirajo Ministrstvo za okolje in prostor in Agencija za okolje Republike
Slovenije ter Center za Dravo, Maribor. Projekt je podprla tudi Stalna slovensko-madžarska
komisija za vodno gospodarstvo.
Projekt je sestavljen iz treh glavnih delov.
I. Načrtovanje revitalizacije vodotokov in prostorski razvoj
- Slovenski del projekta: Načrt revitalizacije in ureditve brežin Ledave s pritoki ter
študije naravnega stanja vodotokov in razvojih možnosti, in pa načrt revitalizacije
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v
okviru OP SI-HU 2007-2013.
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Drave pri Mali vasi.
Madžarski del projekta: Načrt revitalizacije Ivanjševskega in Kobiljskega potoka, na
odseku nad zadrževalnikom visokih voda v Kobilju, z geodetskim posnetkom.

S sprejetjem okvirne Vodne direktive EU iz leta 2000 so se razširile naloge na področju
upravljanja in gospodarjenja z vodami. Pomembna naloga je postavitev vodotokov v dobro
ekološko stanje, ki zahteva uvedbo revitalizacijskih del. Cilj projekta je vzpostavitev
potokov v naravno stanje, kar se v pretežni meri izvaja z uporabo metod biološkega
inženiringa. Pri izvajanju projekta se izvedejo geodetski posnetki vodotokov ter zdelajo načrti,
ki se nanašanjo na izboljšanje stanja vodotokov skupnega pomena.
II. Model za napovedovanje visokih voda na reki Muri
- Slovenski projektni del: Izdelava digitalnih kart erozijske in poplavne nevarnosti in
ogroženosti
- Madžarski projektni del: Izdelava prognostičnega modela za zaščito pred visokimi
vodami na reki Muri
Prognostični model visokih voda na reki Muri že deluje na teritoriju Avstrije in Slovenije,
kjer obdeluje podatke 21 morilnih postaj, 51 dežemernih postaj in 11 postaj, ki merijo
temperaturo zraka. Cilj projekta je vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje takega modela,
ki bi vključeval tudi reko Muro in njene pritoke na madžarski in hrvaški strani.
Enotnemu delovanju prognostičnega modela varstva pred visokimi vodami za celotno
področje vodnega režima na reki Muri daje poseben pomen Direktiva 2007/60/EC
Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (Poplavna
direktiva), ki je pričela veljati 23.11.2007. Prognostični model na Muri in izdelava kart
erozijske in poplavne nevarnosti in ogroženosti so tako v celoti v skladu z načeli Evropske
direktive.
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III. Konference in delavnice za izobraževanje (prenos dobrih praks) in osveščanje
javnosti
- Madžarski projektni del: Strokovno sodelovanje pristojnih služb, ki delujejo na
področju poplavne varnosti na področju Slovenije in na Madžarskem (izobraževanje,
praksa na terenu, priročnik)
- Slovenski projektni del: Izvajanje strokovnih konferenc in prenos dobrih praks ter
izobraževanje in osveščanje javnosti (predavanja, delavnice in gradiva za osveščanje).
Cilj je izboljšanje pripravljenosti v prostoru na področju poplavne varnosti in
preprečevanja škode v okolju zaradi poplav. Projekt vključuje na eni strani organizacijo
dvojezičnega praktičnega izobraževanja varstva pred poplavami in varstva vodnih virov s
posebnim poudarkom na nepredvidljivih dogodkih, mehanizmih vodenja in načinu delovanja
organizacij (dežurstva, poročila) ter drugih dogodkih havarijske narave (razlitje nafte, in
druge okoljske škode, itd.); na drugi strani pa pripravo dvojezičnega učnega pripomočka.
Priročnik se pripravlja za tiste, ki so vključeni v poplavno varnost in v varstvo okolja: lastni
strokovnjaki (inženirji, pregledniki nasipov in pregledniki brežin ter drugo tehnično osebje) in
s tem podpira tudi delo drugih organov in nevladnih civilnih organizacij ter lokalnih
samouprav, vključenih v poplavno varnost.
Dodatne strokovne konference bodo oblikovane tako, da bodo v razpravo, prenos praks ter
izobraževanje in osveščanje vključeni strokovnjaki s področja voda iz Slovenije, Madžarske
ter sosednjih in drugih državah EU. Evropska direktiva (EU Water Framework Directive
200/60/EC) namreč določa, da morajo vodna telesa površinskih voda doseči dobro ekološko
in kemijsko stanje do leta 2015. Cilja pa po nekaterih prognozah v Pomurju in delu Štajerske
ne bomo dosegli. Skozi usmerjene strokovne razprave želimo priti do prenosa dobrih praks in
koncentracije znanja, ki je ključno za dobro poznavanje in ravnanje z vodami in s tem
zagotavljanje doseganje cilja dobrega stanja ne le površinskih, temveč tudi podzemnih voda, s
tem pa tudi zagotavljanj trajnostnega razvoja območja.
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Ime in naslov institucije

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:
Koordinator projekta (partner 2):
Kontakt:
Koordinator projekta (partner 3):
Kontakt:

Branka BENSA
branka.bensa@eko-park.si
Zsuzsanna ENGI
engi.zsuzsanna@nyuduvizig.hu
Danijela Levačič
danijela.levacic@lendava.si
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