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Sporočilo za javnost
Pripravljeni na morske viharje in poplave

Ljubljana, 10. 6. 2019. Poplavljanje nižje ležečih delov obale povzroča ekonomsko škodo, zmanjšuje
kvaliteto življenja prebivalcev obalnih območij, ogroža kulturno dediščino in ekosisteme, povzroča
škodo na infrastrukturi ter negativno vpliva na razvoj gospodarstva (ribištvo, turizem, …). Agencija
Republike Slovenije za okolje izvaja projekt I-STORMS (Integrated Sea sTORm Management
Strategies), s katerim želi zmanjšati negativne vplive poplavnih dogodkov na obali s pravočasnimi
ter bolj učinkovitimi postopki obveščanja in ukrepanja.

V ta namen bo v okviru projekta vzpostavljena Mreža I-STORMS, ki bo vključevala različne inštitucije
Jadransko-Jonske regije, odgovorne za napovedovanje in obveščanje o meteoroloških in
oceanografskih razmerah na morju. Mreža bo skrbela za spodbujanje medsebojnega sodelovanja ter
izmenjavo podatkov in napovedi meteoroloških situacij na morju kot so močnejši vetrovi in nizek zračni
pritisk, ki lahko povzročijo poplavljanje obalnih območij. Pripravili bomo tudi Atlas poplavnih dogodkov
na morju, ki bo vseboval informacije o preteklih poplavnih dogodkih, povzročeni škodi, odzivih nanje
ter pregled obstoječih intervencijskih postopkov v vseh državah, ki so vključene v projekt I-STORMS.
Na ARSO bomo s projektom dobili vpogled v načine dela ostalih projektnih partnerjev in s tem dodatne
izkušnje, ki jih bomo lahko vključili v naše delo pri napovedovanju poplavnih dogodkov na obali.
V Piranu je 7. 6. 2019 ob Svetovnem dnevu oceanov na temo ''Skupaj lahko zaščitimo in ohranimo naš
ocean'' potekal Dan odprtih vrat Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo
(MBP-NIB). Na Dnevu odprtih vrat smo predstavili projekt Integrirane strategije upravljanja z viharji na
morju. Predstavili smo projektno tematiko, glavne cilje projekta in orodja za napovedovanje gladine
morja. Obiskovalcem so bile na voljo projektne brošure, plimske tablice za leto 2019 in letaki konzorcija
ALADIN.
Program transnacionalnega sodelovanja INTERREG ADRION
Spletna stran projekta I-STORMS - ARSO
Projekt »Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju« (I-STORMS) delno financira Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in IPA II. Projekt se izvaja v okviru INTERREG Programa
transnacionalnega sodelovanja Jadransko-Jonska pobuda za obdobje 2014–2020.

Pravno obvestilo: Za to objavo je odgovoren izključno avtor. Organi programa ADRION ne odgovarjajo za kakršnokoli morebitno uporabo v
njej navedenih informacij.

