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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta v veljavni načrt razvojnih programov 2019 – 2022 -
»FRISCO2.3-Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.3 –
Gradbeni ukrepi na porečjih Drave in Kolpe, FRISCO2.3« - predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19 je Vlada Republike Slovenije 
na …. redni seji dne ... ... 2019 pod točko … sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 se, skladno s priloženo tabelo, uvrsti nov projekt št.
2555-19-0004 »FRISCO 2.3 –Gradbeni ukrepi na Dravi in Kolpi«.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Direkcija RS za vode (gp.drsv@gov.si)
- Generalni sekretariat Vlade RS (gp.gs@gov.si) 
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si) 
- Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si) 
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
-
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Tomaž Prohinar, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode
- mag. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami, Direkcija Republike Slovenije 

za vode
- mag. Rok Penec, vodja Sektorja za GJS in investicije, Direkcija Republike Slovenije za vode

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
-
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
-



5. Kratek povzetek gradiva:
V skladu s členom 7(2) Direktive 2007/60/ES, ki državam članicam nalaga določitev ustreznih ciljev 
za obvladovanje poplavne ogroženosti na območjih, določenih na podlagi člena 5(1) ter 13(1)(b), je 
trenutno v izvajanju projekt FRISCO1, ki je bil sprejet s sklepom št. 410-3/2016, dne 17. 5. 2016, ki
vsebinsko obravnava negradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti in izboljšanje 
sistema obvladovanja poplavne ogroženosti in projekt FRISCO 2.1.. Slednji opredeljuje sanacijo in 
posodobitev pregrade Vonarje in predstavlja prvega iz paketa  gradbenih ukrepov FRISCO.

Projekt FRISCO2.3 je tretji gradbeni projekt iz paketa čezmejno usklajenih projektov »FRISCO« in 
sicer predstavlja izvedbo gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih Drave 
in Kolpe.

Kot del projekta FRISCO2, spada Projekt izvedbe gradbenih ukrepov na porečjih Drave in Kolpe
pod okvir Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija - Hrvaška, katerega namen je reševanje 
skupnih izzivov, prepoznanih v obmejnem območju. Predstavlja del strukturnih ukrepov za 
zmanjšanje poplavnega tveganja v okviru prednostne osi 1: celostno obvladovanje poplavne 
ogroženosti v čezmejnih porečjih in ima vpliv tako na slovensko kot na hrvaško stran. Čezmejno 
sodelovanje je nujno potrebno zaradi narave projekta, saj je v skladu s poplavno direktivo, zaščito 
pred poplavami in optimalnimi ukrepi, doseganje ciljev možno samo ob upoštevanju celotnega 
porečja, ki se v dotičnem primeru razteza čez Slovenijo in Hrvaško. Projekt FRISCO2.3 opredeljuje 
rekonstrukcijo nasipa Otok Virje – Brezje, gradnjo rokava reke Drave na desnem bregu vasi Mala 
vas z novim vzdolžnim nasipom v zgornjem toku in izgradnjo zidov za zaščito pred poplavami v 
Hrvatskem in Kužlju na porečju reke Kolpe.

V projektu kot partnerja nastopata Hrvatske vode iz Republike Hrvaške kot vodilni partner in 
Direkcija RS za vode iz Republike Slovenije kot projektni partner.

Projekt FRISCO2.3. zajema izvedbo štirih gradbenih ukrepov na reki Dravi in reki Kolpi.

Na reki Dravi bosta izvedena dva ukrepa in sicer izvedba rokava reke Drave na desnem bregu pri 
Mali vasi na območju Republike Slovenije in izvedba nasipa za obrambo pred visokimi vodami Otok 
Virje-Brezje na območju Republike Hrvaške.

Na reki Kolpi pa bosta izvedena dva ukrepa in sicer izvedba zaščitnega zidu na levi brežini reke 
Kolpe v vasi Kuželj na območju Republike Slovenije in izvedba zaščitnega zidu na desni brežini reke 
Kolpe na območju naselja Hrvatsko v Republiki Hrvaški.

Celotna investicijska vrednost gradbenih del je ocenjena na 3.051.277,00 EUR. Aktivnosti Slovenije 
so ovrednotene v višini 1.706.621 EUR (od tega je odobreni delež sofinanciranja s strani ESRR 
85%, kar pomeni 1.450.627,84  EUR, delež stroškov, ki jih bo potrebno zagotavljati iz proračuna RS 
pa znaša 255.993,16 EUR); aktivnosti Hrvaške so ocenjene v višini 1.344.656,00 EUR. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE



f) dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Sredstva za financiranje aktivnosti  so v letu 2019 zagotovljena s prerazporeditvijo v višini 
229.075,56 EUR iz proračunske postavke 160307 – Teritorialno sodelovanje 14-20 EU in iz 
proračunske postavke 160308- Teritorialno sodelovanje 14-20 – slovenska udeležba v višini 
40.425,09 EUR; sredstva za financiranje aktivnosti so v letu 2020 zagotovljena s prerazporeditvijo v 
višini 679.734,59 EUR iz proračunske postavke 160307 – Teritorialno sodelovanje 14-20 EU in iz 
proračunske postavke 160308- Teritorialno sodelovanje 14-20 – slovenska udeležba v višini 
119.953,19 EUR.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna 
sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1



Direkcija RS za 
vode 

2555-19-0004 –
FRISCO2.3 –

Gradbeni ukrepi na 
porečjih Drave in 

Kolpe

160307 –
Teritorialno 
sodelovanje 
14 – 20 - EU

0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija RS za 
vode

2555-19-0004 –
FRISCO2.3 –

Gradbeni ukrepi na 
porečjih Drave in 

Kolpe

160308 –
Teritorialno 
sodelovanje 

14 – 20 –
slovenska
udeležba

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

Direkcija RS za 
vode 

2555-18-0001 – EU 
centr. Programi in 

teritorialno 
sodelovanje

160307–
Teritorialno 
sodelovanje 
14 – 20 - EU

229.075,56
EUR

679.734,59 EUR

Direkcija RS za 
vode

2555-18-0001 – EU 
centr. Programi in 

teritorialno 
sodelovanje

160308 –
Teritorialno 
sodelovanje 

14 – 20 –
slovenska
udeležba

40.425,09
EUR

119.953,19 EUR

SKUPAJ 269.500,65
EUR 799.687,78 EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:



Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
-
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Predlog sklepa ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o DA/NE



normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                      Marko Maver
                                                    Državni sekretar

PRILOGE:

- Priloga 1: Izpis obrazca 3 iz MFERAC
- Priloga 2: Pogodba o sofinanciranju iz sredstev ESRR št. SLO-HR489



OBRAZLOŽITEV

Slovenija je z Zakonom o vodah postavila pravni okvir za celovito upravljanje na področju voda 
znotraj vodnih območij, ki obsega tako skrb za varstvo voda njihovo rabo in urejanje kakor tudi 
za varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Kot posledica vse bolj pogostih poplav na 
celotnem območju Evropske skupnosti ter tudi kot preventivni ukrep za zmanjševanje posledic 
podnebnih sprememb, je bila pripravljena Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti.

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020 je skupni program dveh 
članic evropske skupnosti, Slovenije in Hrvaške. Program vodi skupni organ Organ upravljanja 
(Služba Vlade RS za razvoj in evropske kohezijske politike - SVRK), ki mu pomaga skupni 
sekretariat, organ za upravljanje in revizijski organ. V učinkovito in nemoteno izvajanje 
programa sodelovanja so vključeni tudi nacionalni organi in nadzorniki. V projektu kot partnerja 
nastopata Republika Hrvaška kot vodilni partner in Republika Slovenija kot projektni partner. 
SVRK in Direkcija za vode RS sta sklenila pogodbo o sofinanciranju predmetne investicije iz 
sredstev ESRR (kratica projekta FRISCO2.3, št. projekta SLO-HR489).

V skladu s členom 7(2) Direktive 2007/60/ES, ki državam članicam nalaga določitev ustreznih 
ciljev za obvladovanje poplavne ogroženosti na območjih, določenih na podlagi člena 5(1) ter 
13(1)(b), je bil pripravljen projekt FRISCO1. Vsebinsko obravnava negradbene ukrepe za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti in izboljšanje sistema obvladovanja poplavne ogroženosti. 
Izboljšano in čezmejno usklajeno kartiranje poplavne ogroženosti in izdelava/izboljšava 
čezmejno usklajenih modelov za napovedovanje poplav bosta zagotovila potrebne strokovne 
podlage in dokumentacijo za predlog in izbor čezmejno usklajenih gradbenih ukrepov za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki se izvajajo v drugem koraku projekta FRISCO, to je skozi
projekte »FRISCO2« in sicer na porečjih Kolpe, Sotle, Drave in Mure.

Z zmanjšanjem poplavnega tveganja v čezmejnem območju porečja Drave in Kolpe z uporabo
strukturnih ukrepov za obvladovanje poplavne ogroženosti, projekt neposredno prispeva k cilju 
projekta INTERREG, prednostna os 1: celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v 
čezmejnih porečjih. Namen projekta FRISCO2.3 – Gradbeni ukrepi na porečju reke Drave in 
Kolpe, kateri spada pod okvir Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška, je 
reševanje skupnih izzivov prepoznanih v obmejnem območju.

Izvedba gradbenih ukrepov na reki Dravi - izvedba rokava reke Drave na desnem breku pri Mali 
vasi na območju Republike Slovenije in izvedba nasipa za obrambo pred visokimi vodami Otok 
Virje-Brezje na območju Republike Hrvaške ter izvedba gradbenih ukrepov na reki Kolpi -
izvedba zaščitnega zidu na levi brežini reke Kolpe v vasi Kuželj na območju Republike Slovenije 
in izvedba zaščitnega zidu na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko v Republiki 
Hrvaški, ima vpliv tako na slovensko kut tudi na hrvaško stran. Čezmejno sodelovanje je nujno 
potrebno zaradi narave projekta, saj je v skladu s poplavno direktivo, zaščito pred poplavami in 
optimalnimi ukrepi, doseganje ciljev možno samo ob upoštevanju celotnega porečja, ki se v 
dotičnem primeru razteza čez Slovenijo in Hrvaško.

Projekt FRISCO2.3. zajema izvedbo štirih gradbenih ukrepov na reki Dravi in reki Kolpi.

Na reki Dravi bosta izvedena dva ukrepa in sicer izvedba rokava reke Drave na desnem bregu 
pri Mali vasi na območju Republike Slovenije in izvedba nasipa za obrambo pred visokimi 
vodami Otok Virje-Brezje na območju Republike Hrvaške.

Na reki Kolpi pa bosta izvedena dva ukrepa in sicer izvedba zaščitnega zidu na levi brežini reke 
Kolpe v vasi Kuželj na območju Republike Slovenije in izvedba zaščitnega zidu na desni brežini 
reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko v Republiki Hrvaški.



Izgradnja rokava na Dravi v Mali Vasi

Drava ima na obravnavanem odseku zaradi izgradnje hidroelektrarn Zlatoličje in Formin, močno 
spremenjen pretočni režim. Večji del leta teče po strugi le ekološko sprejemljivi pretok, zato se 
struga intenzivno zarašča, sipine pa konsolidirajo. Gole sipine, rokavi in mrtvice izginjajo, 
pretočna sposobnost struge, sposobnost premeščanja sipin in s tem prodonosnost pa se 
zmanjšujeta. Ob pojavu visokih voda pa po strugi odtekajo skoraj vse visoke vode, kar ima 
lahko tudi čezmejni dolvodni vpliv.

Nekatere strugotvorne procese je reka lahko ob normalnih pretočnih razmerah opravljala sama, 
zaradi spremenjenega pretočnega režima pa to ni več mogoče. Zaradi obsežne sipine ob 
desnem bregu nasproti Male vasi, ki je bila v preteklosti že delno očiščena in znižana, je na 
obravnavanem odseku struga močno zožena, kar zmanjšuje njeno pretočnost. 

Za rešitev navedene situacije je predvidena ureditev novega rokava Mala vas na desnem bregu 
Drave od km 25+410 do 26+525 in vzdolžno nasutje Drave od km 26+525 do 26+670. Namen 
investicije je torej razbremenitev erozije desne konkave reke Drave z ureditvijo rokava reke 
Drave na obstoječi zaraščeni sipini, po katerem bo pri visokih vodah Drave odtekal del pretoka. 

Po izvedbi rokava bo gladina nekoliko nižja, matica toka bo delno preusmerjena bolj proti 
levemu bregu. Predvideno je, da bo zaradi preusmeritve matice toka desna konkavna brežina 
manj obremenjena in da bo nadaljnji razvoj rečne morfologije potekal v formiranju struge z 
večjim odmikom od regionalne ceste Ptuj – Zavrč, kar pomeni, da bo obravnavani ukrep 
pozitivno vplival na širše območje in bližnjo obstoječo cestno infrastrukturo.

Predmetno investicijo lahko štejemo med ukrepe vzpodbujanja rečne hidromorfologije oz. 
večje dinamike toka, ali kot t.i. ukrep zelene infrastrukture, ki izboljšuje naravno območje in 
omogoča boljšo ekosistemsko rešitev, ki temelji na naravi, saj strma erozijska brežina pod cesto 
omogoča dobre pogoje za formiranje gnezdišč redkih in ogroženih vrst ptic breguljke oz. 
vedomca.

Gradnja zidu na Kolpi ob naselju Kuželj

Predmet tega projekta je rekonstrukcija obstoječe ureditve leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj 
na odseku dolžine približno 200 m. Obstoječa ureditev leve brežine na območju vasi je 
dotrajana in s stališča doseganja zadostne protipoplavne zaščite neustrezna. Obstoječa brežina 
je na daljšem odseku zavarovana z vertikalnim betonskim zidom, kamnitim zidom in kamnite 
zložbe v betonu. Namen projekta je rekonstrukcija zavarovanja brežin ter izboljšanje poplavne 
varnosti vasi Kuželj.

Z izvedbo navedenih ukrepov se bo nedvomno izboljšala kvaliteta življenja, z zmanjšanjem 
izpostavljenosti posameznikov pred poplavnimi vplivi. Zmanjšala pa se bo tudi škoda na 
zasebni in javni lastnini, ki nastane zaradi škodljivega delovanja voda. 

Obravnavana investicija je investicija neprofitnega sektorja. Koristi investicije so opredeljene kot 
družbene koristi v smislu prihrankov iz naslova prihrankov na strani stroškov poplavnih škod in 
stroškov za sanacijo po potencialni poplavi. Koristi investicije lahko opredelimo kot vso 
preprečeno potencialno škodo, ki bi nastala v primeru poplavnega dogodka. Rezultat 
ekonomske analize upravičenosti investicije daje rezultat, da je investicija družbeno-ekonomsko 
sprejemljiva.

V letu 2019 je predviden začetek izvedbe, zaključek pa v letu 2021. Celotna investicijska 
vrednost rekonstrukcije nasipa Otok Virje-Brezje (HRV), gradnja rokava reke Drave na desnem 
bregu vasi Mala vas (SLO) z novim vzdolžnim nasipom v zgornjem toku in izgradnja zidov za 
zaščito pred poplavami v Hrvatskem (HRV) in Kuželju (SLO) na porečju reke Kolpe je ocenjena 
na 2.578.189,85 EUR z vključenim davkom. Skupaj s preostalimi stroški na projektu znaša 
celotna vrednost investicije 3.051.277,00 EUR. Od tega je 85% sredstev odobrenih s strani 
ESRR, kar znaša 2.593.585,45 EUR, 15% pa je predvidena lastna udeležba obeh partnerjev v 



projektu in znaša 457.691,55 EUR. Delež celotnih investicijskih stroškov za DRSV znaša po 
zgoraj navedeni pogodbi 1.706.621,00 EUR, od tega je odobreni delež sofinanciranja s strani 
ESRR 85%, kar pomeni 1.450.627,84 EUR, delež stroškov, ki jih bo potrebno zagotavljati iz 
proračuna RS pa znaša 255.993,16 EUR; aktivnosti Hrvaške so ocenjene v višini 1.344.656,00 
EUR.

Zaradi svoje narave bo projekt FRISCO2.3 pozitivno prispeval k doseganju ciljev iz Načrta za 
zmanjševanje poplavne ogroženosti za obdobje 2017-2021 in s tem k ciljem na ravni EU, ki z 
Direktivo 2007/60/EC nalaga ocenjevanje in obvladovanje poplavnih tveganj. Na splošno imajo 
nacionalne strategije, politike in načrti splošni cilj zagotavljanja ustrezne zaščite pred poplavami, 
tj. zmanjšanje tveganja poplav na socialno-ekonomsko sprejemljive ravni na vseh področjih, za 
katera se trenutno šteje, da so pod nesprejemljivim poplavnim tveganjem. Splošni cilji v 
povezavi z obvladovanjem poplav na nacionalni, regionalni in lokalni ravni so skladni s cilji tega 
programa. Financiranje v okviru programa sodelovanja bo zagotovilo, da se čezmejna porečja 
obravnava kot prednostna področja in na usklajen način. Projektne dejavnosti, ki obravnavajo 
obvladovanje poplavne ogroženosti, bodo prispevale tudi k makroregionalnim strategijam.

Projekt se bo izvajal v obdobju med 2019 in 2021.
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