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INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020 “CROSSIT SAFER- 

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo” 

 

Projektno partnerstvo: 

ITALIJA 

1. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – PROTEZIONE CIVILE / CIVILNA 

ZAŠČITA FURLANIJE - JULIJSKE KRAJINE (VODILNI PARTNER) 

2. REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE / CIVILNA 

ZAŠČITA DEŽELE VENETO (PP6) 

3. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA / UNIVERZA V PADOVI (PP7) (Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA, Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII, 

Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF)  
4. CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA / METROPOLITANSKO MESTO BENETKE (PP8) 

SLOVENIJA: 

1. OBČINA AJDOVŠČINA (PP2) 

2. GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE (PP3) 

3. JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA NOVA 

GORICA (PP4) 

4. ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA (PP5) 

5. OBČINA POSTOJNA (PP9) 

 

Povzetek projekta 

Skupni izziv, ki ga CROSSIT SAFER naslavlja, je vzpostavitev institucionalne ravni, ki bi bila 

sposobna upravljati naravna tveganja, torej zmanjšanje ogroženosti zaradi geomorfoloških značilnosti 

območja in podnebnih sprememb, ki narekujejo potrebo po večji usklajenosti preventivnih ukrepov, 

ukrepov pripravljenosti in ukrepov za odziv na naravne nesreče na programskem območju. Glavni 

splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih 

organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru nesreč z 

usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi pripravljenosti in ukrepi za odziv na nesreče. Cilj bo 

prispeval k okrepljenemu sodelovanju institucij civilne zaščite, k večji usklajenosti ukrepanja v 

primeru naravnih nesreč ter k izboljšani usposobljenosti in opremljenosti enot civilnih zaščit. Glavni 

neposredni učinki projekta so sklenjeni čezmejni protokol za harmonizacijo ukrepov v primeru 

naravnih nesreč na čezmejnem območju, skupni čezmejni standardni operativni postopki ukrepanja 

in upravičenci, vključeni v skupne programe usposabljanja na področju civilne zaščite. Neposredno 
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korist bodo imeli vsi sodelujoči PP, posredno pa tudi druge organizacije, ki delujejo na področju 

civilne zaščite kakor tudi celotno prebivalstvo PO. Pristop reševanja skupnih izzivov na PO bo 

usmerjen h krepitvi zmogljivosti institucionalnega sodelovanja, kar bomo dosegli  s podpisom 

čezmejnega protokola o sodelovanju, z uskladitvijo postopkov in ukrepov v primeru naravnih nesreč 

in z oblikovanjem ter izvajanjem skupnih programov izobraževanja in usposabljanja enot civilne 

zaščite v obeh državah. Nujnost čezmejnega sodelovanja izhaja iz dejstva, da naravne nesreče ne 

poznajo državnih mej. Za učinkovito in pravočasno ukrepanje v primeru naravnih nesreč na 

čezmejnem območju je zato nujno potrebno sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh akterjev 

 področja civilne zaščite sosednjih držav. CROSSIT SAFER kapitalizira znanja PP in izkušnje iz 

drugih EU projektov, ki jih bo nadgradil z novimi, izboljšanimi sistemi za zgodnje alarmiranje v 

primeru gozdnih požarov, z modeli potresne ogroženosti stavb in vrednotenja škode, ter z izdelavo 

kartografske programske opreme in aplikacije, ki bosta omogočali souporabo geografskih 

informacijskih sistemov na čezmejnem območju. 

 

 

 


