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PROJEKT DRIDANUBE – NA POTI K BOLJŠEMU 
UPRAVLJANJU SUŠE V PODONAVJU  

UVOD 

Suša, nekoč redek pojav, na našem širšem območju v zadnjih desetletjih postaja nekaj običajnega. Je 
dogodek, ki zaradi nezadostne količine padavin v danem časovnem obdobju povzroča znatno okoljsko, 
gospodarsko in socialno škodo, v ekstremnih primerih lakoto, politične pretrese, vojne in posledično tudi 
obsežne migracije ljudi.  
 
Pojem »suša« predstavlja stanje, ko so padavine znatno manjše od običajnih (meteorološka suša), 
zaradi česar lahko nastopi znatnejše pomanjkanje vode v plodnih tleh (kmetijska suša) in v vodotokih 
(hidrološka suša). Hkrati se lahko ob takih pojavih precej zmanjšajo tudi zaloge podzemne vode, kar 
povečuje hidrološko in kmetijsko sušo. Pri nas problem suše ni tako izrazit, vendar pa lahko v zadnjem 
desetletju zasledimo trend povečevanja pogosti in jakosti suš v Sloveniji in tudi širše, na območju 
Podonavja, zaradi česar suša postaja eden glavnih izzivov na področju upravljanja z vodnimi viri na tem 
območju. V zadnjih 10-ih letih je bilo na območju regije kar 5 hudih suš, zadnja prav letos, v letu 2017. 
 
Za Podonavje je značilno, da ni dolgoletne tradicije boja proti suši, kot je to značilno za nekatere 
sredozemske države, kar se odraža tudi pri sledenju in upravljanju suše. Sledenje suši marsikje ni 
sistematično in nima vključenih poenotenih metod za oceno jakosti pojava suše, njenih posledic in 
tveganj. Podatki o ocenah škode ob sušnih dogodkih so med državami v regiji slabo dostopni in 
razpršeni. Prav tako je na tem področju pomanjkljivo sodelovanje med političnimi odločevalci, 
hidrološkimi in meteorološkimi službami ter raziskovalnimi ustanovami. Posledično je slabše zastavljena 
tudi politika upravljanja in odzivanja na sušo. 
 
Z namenom preseči omenjene težave sledenja in upravljanja s sušo smo na Agenciji RS za okolje 
vzpostavili projekt DriDanube - Drought Risk in the Danube Region oziroma Obvladovanje tveganja za 
sušo v Podonavju, ki se je začel v začetku leta 2017.  
 
Projekt je 85% financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in je del INTERREG 
transnacionalnega programa Podonavje, skupna vrednost projekta pa je dobrih 1,9 milijona evrov. V 
projekt je vključenih 15 partnerjev iz desetih držav (slika 1). Agencija RS za okolje je v projektu vodilni 
partner, slovenski partnerji pa so še Center odličnosti VESOLJE-SI ter Uprava RS za zaščito in 
reševanje. Ostali partnerji projekta, večinoma hidrometeorološke službe in znanstvene ustanove, 
prihajajo še iz Češke, Slovaške, Avstrije, Madžarske, Romunije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine 
ter Črne Gore. 
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Slika 1: DriDanube projektni partnerji v podonavski regiji (Vir: GWP CEE in DTP). 
 
Glavni namen projekta je povečanje odpornosti celotne družbe na pojav suše v regiji Podonavja in sicer 
z uporabo najnovejše tehnologije pri sledenju in napovedovanju suše ter z razvojem strategije odziva 
na sušo in posledično boljšim sodelovanjem med odgovornimi ustanovami in glavnimi odločevalci. Eden 
glavnih rezultatov projekta je sušni uporabniški servis, v katerega bo integrirana na regionalnem nivoju 
nadgrajena in poenotena metodologija za oceno posledic in tveganja za sušo. Drugi večji rezultat 
projekta bo strategija upravljanja s sušo v regiji. Produkti, razviti v okviru projekta DriDanube, bodo tako 
prispevali k boljšim možnostim upravljanja suše v Podonavju. 

OSNOVA ZA BOLJŠE UPRAVLJANJE S SUŠO V REGIJI JE IZBOLJŠAN SUŠNI 
MONITORING - SUŠNI UPORABNIŠKI SERVIS  

Sušni uporabniški servis (Servis) je novo orodje za sledenje razvoja suše v realnem času in 
napovedovanje suše (slika 2). Pri uporabi metodologije je značilen skupni regionalni pristop in uporaba 
vseh razpoložljivih podatkov. Vključeni bodo satelitski podatki z veliko prostorsko ločljivostjo in 
natančnostjo, sušni uporabniški servis pa bo prikazoval različne sušne indekse oz. odstopanja od 
povprečnih vrednosti (npr. površinsko vlažnost tal, površinsko vodno bilanco in fotosintetsko aktivnost 
rastlin). Omogočal bo tudi pregled različnih meteoroloških in hidroloških statistik. Vsi podatki servisa se 
hranijo in obdelujejo na strežnikih v avstrijskem Centru za podatke zemeljskih opazovanj za monitoring 
vodnih virov (Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH - EODC).  
 
Prednost Servisa bo tudi dostopnost in prilagojenost potrebam uporabnikov, ki predstavljajo ključne 
deležnike projekta. V Sloveniji so to okoljsko ministrstvo in ministrstvo za kmetijstvo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Kmetijsko gozdarska zbornica s kmetijsko svetovalno službo, znanstvene ustanove 
kot je npr. Inštitut za vode Republike Slovenije, zainteresirana podjetja,  nevladne organizacije dotičnega 
področja ter druga zainteresirana javnost. Vsi ključni prepoznani deležniki so bili vključeni v projekt z 
vabilom na 1. nacionalni seminar, ki je v Sloveniji potekal 14. junija 2017 v Ljubljani v prostorih ARSO. 
Nacionalni seminarji so se  sicer odvijali v vseh 10 sodelujočih državah. Na njih so deležniki prek 
diskusije in vprašalnikov izrazili svoje potrebe in pričakovanja glede Sušnega uporabniškega servisa, ki 
so oz. bodo vključeni v končno verzijo tega orodja. S tem bomo zagotovili, da bodo vsa orodja in rezultati 
projekta prilagojeni potrebam uporabnikov.  
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Slika 2: Pogled na Sušni uporabniški servis; prikaz Soil Water Index (SWI) anomalies, avgust 2017 (Vir: 
DriDanube projekt) 
 
Zaradi prilagodljivosti bo Servis primeren za uporabnike z različnimi potrebami; osnovni uporabniki bodo 
lahko dostopali do različnih podatkov in grafičnih interpretacij v izbrani časovni skali, strokovnjaki pa 
bodo imeli na voljo razširjena orodja za nadaljnjo obdelavo podatkov. Omogočal bo tudi registracijo 
uporabnikov, ki si bodo tako lahko shranili lokacije in izbrane produkte ter jih ob naslednjem obisku hitro 
obnovili. Možen bo pregled vseh podatkov za tekočo vegetacijsko sezono v izbranem časovnem 
intervalu. Prvi prototip servisa je že pripravljen in je trenutno v fazi testiranja uporabnosti in 
nadgrajevanja. V kasnejši fazi projekta se bodo potencialni uporabniki tudi usposobili za uporabo tega 
orodja. 
 
Sušni uporabniški servis bo z novimi podatkovnimi viri in poenoteno metodologijo v regiji osnova za 
hitrejše in bolj učinkovito odzivanje na pojav suše v regiji.  

OCENA TVEGANJA ZA SUŠO TER OCENA POSLEDIC SUŠE  

V Sušni uporabniški servis bodo vključene poenotene in čezmejno usklajene metodologije za oceno 
tveganja in oceno posledic suše.   
 
Pri ocenjevanju posledic suše in napovedovanju suše projekt sledi dobri praksi oz. sistemu, ki so ga 
razvili češki projektni partnerji Global Change Research Centre of the Czech Academy of Sciences 
(CzechGlobe). Sistem imenovan InterSucho (slika 3) že uspešno deluje na Češkem in Slovaškem. 
Omogoča natančnejšo oceno posledic suš s pomočjo mreže poročevalcev, ki tedensko poročajo prek 
poenotenih vprašalnikov o stanju tal in pridelkov na terenu. V ta namen je pripravljena internetna 
platforma s krajšimi vprašalniki, ki jih poročevalci izpolnjujejo enkrat tedensko tekom vegetacijske 
sezone za različne kmetijske panoge - sadjarstvo, vinogradništvo, oljkarstvo, poljedelstvo ter 
gozdarstvo, odvisno od lokacije poročanja. Na Češkem imajo trenutno okoli 300 poročevalcev, v drugih 
državah Podonavja, tudi v Sloveniji, pa so se poročevalske mreže začele vzpostavljati.  
 
Tak sistem omogoča pregled nekaterih sušnih indeksov kot npr. Soil Water Index (SWI), Relative 
Vegetation Condition Index (RVCI) idr. in napoved suše za 10 dni, poleg tega pa poročanje s terena 
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služi za preverjanje rezultatov satelitskih podatkov. Poleg ocenjevanja posledic suše bo v okviru 
DriDanube razvita tudi poenotena metodologija za napovedovanje suše, ta pa bo temeljila na historičnih 
podatkih za vsaj 30-letno preteklo obdobje.  

 

 
Slika 3: Intenziteta suše, julij 2017, produkt projekta InterSucho (prirejeno po InterSucho) 
 
Poleg kmetijstva in gozdarstva pa bo v oceno posledic suše vključena poskusno tudi hidrologija. 
 
Ocena tveganja za sušo je pomembna pri načrtovanju in upravljanju aktivnosti ranljivih sektorjev kot so 
to kmetijstvo, energetika, vodni promet. V projektu bo poenoteno ocenjevanje tveganja za sušo med 
državami, kar bo omogočilo lažjo interpretacijo in obdelavo podatkov. Pri oceni tveganja se bomo 
naslonili na glavne rezultate preteklih projektov: projekti DMCSEE (Center za upravljanje s sušo v 
jugovzhodni Evropi), ORIENTGATE (projekt, namenjen vključevanju podnebnih znanosti v politiko in 
načrtovanje) in CARPATCLIM (platforma za raziskovanje podnebja širšega karpatskega območja) in 
sledili smernicam evropskih dokumentov kot so Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na 
področju civilne zaščite. Slovenija in nekatere evropske države, ki sodelujejo v projektu, so se že  
opredelile, da bodo v sklopu Uredbe izdelale oceno tveganja za sušo. V sklopu projekta pa želimo 
metodologijo prenesti v vse sodelujoče države. Cilj je izboljšati obstoječo metodologijo prostorskega in 
časovnega ocenjevanja tveganja ter opredelitev območij z najvišjo stopnjo ogroženosti.  

STRATEGIJA UPRAVLJANJA S SUŠO V PODONAVJU 

V okviru projekta bo pripravljena tudi strategija upravljanja s sušo v Podonavju, ki bo podala jasne 
smernice, kako preseči pomanjkljivosti v procesu odločanja v primeru suše ter izboljšati odziv na sušo 
v regiji/državi oziroma kako reaktivni odziv spremeniti v proaktivnega.  
 
Strategija bo zgrajena na osnovi jasno opredeljenih nalog in sistemskh povezav in bo vsebovala 
poenoten postopkovnik. Vključevala bo naloge prepoznavanja pojava in določanja tveganja. Opredelila 
bo nosilce in izvajalce nalog zmanjševanja tveganj (prilagoditve, pripravljenost, informiranje, 
posvetovanje, spremljanje, odpravljanje negativnih učinkov) ter načine sprejemanja odločitev in 
poročanja (evidentiranja) pojava in posledic. Hkrati bo opredelila tudi orodja in načine sodelovanja med 
izvajalskimi oziroma odgovornimi ustanovami za upravljanje s sušo. Za vsako državo v regiji bo 
predlagala ozirma prepoznala primerne pravne norme za upravljnje s sušo. V državah EU so to norme, 
ki jih uokvirjajo različne na vodo vezane direktive (vodna direktiva, poplavna direktiva, direktiva o 
zbiranju in čiščenju odpadne vode, direktiva o pitni vodi), pravne norme evropske kmetijsko-okoljske 
politike ter strategije za prilagajanje posledicam klimatskih sprememb. Glede na uveljavljeno prakso 
politik upravljanja z javnim dobrim se predvideva, da bo v vsaki državi regije predlagano imenovanje 
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odgovorne državne službe za upravljanje s sušo ter ustanovljena medpodročna skupina z delovnimi 
skupinami za usklajevanje delovanja državnih, ekspertnih in deležniških ustanov in združenj (slika 1).  
 

     
Slika 4: Sistemski bloki upravljanja s sušo v državi (povzeto po: Guidelines for the preparation of Drought 
Management Plans. Development and implementation in the context of the EU Water Framework 
Directive. GWP CEE, 2015) 
 
Strategija upravljanja s sušo bo pripomogla inštitucijam k učinkovitejšemu dolgoročnemu načrtovanju z 
namenom blaženja negativnih učinkov suše in boljšo pripravljenost ter hitrejši odziv v primeru suše. 
Oprla se bo na predhodno delo na področju upravljanja s sušo v regiji ter ga nadgradila. Upoštevalo se 
bo Smernice za pripravo načrta upravljanja s sušo, pripravljenih v sklopu Programa celostnega 
upravljanja s sušo v Srednji in Vzhodni Evropi (IDMP CEE), ki vključuje zahteve Vodne direktive.  
 
Pri pripravi strategije se analizira stanje na področju upravljanja s sušo v vseh sodelujočih državah ter 
vloga posameznih inštitucij, ki že delujejo na področju suše v posamezni državi. Identificira se 
pomanjkljivosti trenutnega upravljanja s sušo, saj je poznavanje vrzeli sistema ključno za njegovo 
izboljšanje. Strategija upravljanja s sušo v Podonavju bo tako vpeljala sinergijo med že narejenim, 
željami ter strateškimi usmeritvami na tem področju.  
 
Tako kot v izdelavo Sušnega uporabniškega servisa so tudi v pripravo Strategije vključeni deležniki, 
sprva prek nacionalnih seminarjev, s čimer bomo dosegli boljše kritično ovrednotenje obstoječega in 
predloge za optimizacijo strategije upravljanja s sušo. V obzir bodo vzete tudi dobre prakse iz drugih 
območij, kot je npr. angleška strategija upravljanja s sušo Drought response: our framework for England, 
2017  
 
V okviru projekta sta predvideni tudi dve pilotni akciji. V eni od pilotnih akcij, ki bo potekala na Češkem, 
Hrvaškem, v Romuniji in Črni Gori, se bo preverilo delovanje sušnega uporabniškega servisa, v drugi 
pilotni akciji pa se bo preizkusil model odločanja v primeru suše in sicer na Madžarskem in v Srbiji v letu 
2018. Na Madžarskem je predvidena lokacija v porečju reke Tise, v Srbiji pa v porečju reke Krivaje. 

ZAKLJUČEK ALI KAKŠNIH SPREMEMB SI ŽELIMO?  

S projektom DriDanube želimo doseči boljši odziv v primeru suše ter boljše sodelovanje med vsemi 
operativnimi službami in političnimi odločevalci v Podonavski regiji na nacionalnem in regionalnem 
nivoju. Za to pa je potrebno natančno in učinkovito sledenje suši ter pravočasno zgodnje opozarjanje na 
sušo, poenoteno ocenjevanje posledic in tveganja za sušo ter izboljšan in bolj učinkovit odziv pred in 
med sušnim dogodkom. Vse to pa omogoča tudi hitrejše okrevanje po samem sušnem dogodku ter 
boljšo pripravljenost za primer naslednje suše. 
 
Projekt bo tako pripomogel k izboljšanju upravljanja s sušo ter ponudil orodja, s katerim bomo lahko 
pomagali omiliti posledice suš na različnih področjih kot npr. kmetijstvo, energetika, transport, 
vodooskrba.  
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Vendar pa je za uspešno uporabo vseh rezultatov in orodij nastalih v projektu najprej potrebno, da je 
problem prepoznan širše, da se ozavesti ljudi in da se v reševanje problema vključijo vsi, ki se jih 
problem dotika – odločevalci, operativne službe, nevladne organizacije, gospodarstveniki in druge 
zainteresirane skupine. Kar nekaj ključnih deležnikov oz. potencialnih uporabnikov smo prepoznali in 
povabili na 1. nacionalni seminar in jih tako vključili v projekt, sicer pa imajo v tej fazi velik pomen vse 
vrste medijev. 
 
Kot pri vseh projektih, se tudi tu postavlja vprašanje, kaj bo s trajnostjo projekta po zaključku financiranja, 
torej po letu 2019. Tu se razkriva več možnosti: od povezovanja z drugimi programi/projekti kot so IDMP 
(Integrated Drought Management Programme), LIFE, Alpska konvencija, projekt DMCSEE idr., do 
prostorske širitve vsebin rezultatov projekta npr. v Bolgarijo, Grčijo, Makedonijo, Moldavijo ali celo širše. 
Možnosti je veliko.  
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