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Pripravimo se na sušo
Ljubljana, 14. 6. 2017. Danes je na Agencije RS za okolje (Agencija) potekal seminar v okviru projekta
DriDanube. Seminar je pomemben korak k povečanju pripravljenost na sušo v Sloveniji in v državah
Podonavske regije. V sklopu projekta želi Agencija pripraviti Sušni uporabniški servis za spremljanje
in napovedovanje suše ter nadaljevati pripravo Strategije za upravljanje suše, saj bi z njo izboljšali
ukrepe pred, med in po suši v Sloveniji. Dodatna vrednost projekta bo regionalno usklajeno
spremljanje suše.
Gre za projekt v okviru programa mednarodnega sodelovanja v regiji Podonavje in ga v 85% sofinancira
Evropska unija preko Sklada za regionalno sodelovanje. Začel se je z letošnjim letom, zaključil se bo
predvidoma sredi leta 2019. Združuje 15 partnerskih organizacij in 8 pridruženih organizacij, ki sledijo
napredku projekta.
Agencija ima v projektu pomembno vlogo in veliko odgovornost, saj je vodilni projektni partner. Skupaj
z nevladno organizacijo Globalno vodno partnerstvo je organizirala projektno partnerstvo in vložila
prijavo na razpis programa.
Odobritev projekta je dokaz, da je problematika suše med prioritetami Evropske unije v tem delu
celine; dokazuje pa tudi, da Agencija uživa visoko zaupanje mednarodne skupnosti na področju
upravljanja suše. To zaupanje izvira tudi iz 10-letnega gostovanja Centra za upravljanje suše v JV Evropi.
Nenazadnje so k projektu DriDanube prispevale tudi aktivnosti Centra v preteklih letih, tako
sodelovanje v nedavno končanem projektu Integralni program za upravljanje suše (IDMP) skupaj z
Globalnim vodnim partnerstvom, kot tudi pred petimi leti končan vzpostavitveni projekt Centra za
sušo, ki ga je prav tako sofinancirala EU in v katerem je sodelovalo mnogo parterjev projekta
DriDanube.
Kmetijstvo je letos (podobno kot lansko leto) res prizadela pomladanska pozeba. Vendar za pogovor o
suši nikoli ni primeren čas. Kadar suše ni, so prioritete drugje, ko pa suša nastopi, je za razpravo in
pripravo na sušo prepozno. Izboljšave pri ukrepih ob suši kot tudi pri preventivi so potrebne; to so
pokazale vse pretekle razprave na to temo.
Boljša pripravljenost na sušo je moto projekta. Z njegovo izvedbo lahko doprinesemo k manjši
ranljivosti družbe na sušne dogodke. Z aktivnostmi se pridružujemo tudi obeležitvi Svetovnega dne
boja proti dezertifikaciji tal, ki je letos posvečen migrantom, ki marsikje tudi zaradi suše zapuščajo svoje
domove.
Uspešna izvedba projekta je v interesu Agencije ne le zaradi formalnih odgovornosti, ki jih nosi v
projektu, temveč tudi zaradi uporabe Sušnega uporabniškega servisa, enega od pomembnih
načrtovanih modelskih rezultatov, v praksi. Agencija bo pri vzpostavitvi servisa aktivno sodelovala in
prispevala svoje znanje in izkušnje, pridobljenih zlasti s projektoma na sorodnih področjih: projekt
implementacije modela GROWA v mesečni in dnevni skali v sodelovanju z nemškim inštitutom Jullich

in projekt Ocene podnebnih sprememb v 21. stoletju, ki nam razkriva podnebne trende, pripravljamo
jih tudi posebej za sušo.
Zelo si prizadevamo za vzpostavitev Strategije za izboljšano upravljanje suše, saj bi s tem pridobili
smernice za izboljšave ukrepov pred, med in po suši. Dodatna vrednost bo regionalna usklajenost
strategije; države, ki so vključene v izvajanje projekta DriDanube, so zavezane slediti Evropski strategiji
za porečje Donave in tudi evropski Vodni direktivi, zato pričakujemo, da bo strategija predvsem
odgovor na vprašanje, kako povezati upravljanje suše in implementacijo obeh omenjenih dokumentov.
Udeleženci seminarja ter deležniki in potencialni uporabniki rezultatov projekta DriDanube bodo s
podatki, s katerimi razpolagajo, ter s pripombami in mnenji, pomembno pripomogli k uspehu projekta.
Vključevanje deležnikov že v samem začetku projekta je pomembno, saj bodo tako rezultati projekta
prilagojeni potrebam uporabnikov.

