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Suša in Vodna Direktiva
Tretje nacionalno posvetovanje o upravljanju suše v Sloveniji

Ljubljana 10. 10. 2016. Agencija RS za okolje in nevladna organizacija Globalno vodno partnerstvo
Slovenija (GWP Slovenija) sta danes organizirala 3. nacionalno posvetovanje o upravljanju suše v
Sloveniji z naslovom Suša in Vodna direktiva.
Udeležili so se ga predstavniki Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje
in prostor, Direkcija za vode, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Biotehniška fakultete.
Dogodek je organiziran v sklopu programa Celostno upravljanje s sušo (Integrated Drought
Management Programme - IDMP) za območje srednje in vzhodne Evrope.
IDMP je bil vzpostavljen leta 2013 kot glavni rezultat Srečanja na visokem nivoju o nacionalnih politikah
do suše (High-level Meeting on National Drought Policy - HMNDP). Na srečanju so bila pripravljena
izhodišča za IDMP, formalno se je začel izvajati tudi sklop regionalnih projektov IDMP pod skupnim
vodstvom WMO in nevladne organizacije Globalno vodno partnerstvo (Global Water Partnership –
GWP). Med prvimi je stekel prav IDMP za srednjo in vzhodno Evropo (IDMP CEE), v katerem je ARSO
kot gostiteljica DMCSEE in inštitucija z dobrim poznavanjem problematike, zlasti monitoringa in
analiziranja suše, igrala pomembno vlogo.
Današnje posvetovanje je nadaljevanje prvih dveh, ki sta bili organizirani v letih 2014 in 2015. Zaključki
obeh posvetovanj so bili med drugim uporabljeni tudi za pripravo publikacije Suša in Vodna direktiva,
ki je predstavljala podlago za današnje srečanje. Temelji na smernicah za pripravo politike upravljanja
s sušo, ki so nastale v okviru projekta IDMP CEE. Namen dokumenta je spodbuditi razvoj in pripravo
politike upravljanja s sušo v okviru Vodne direktive. ARSO in GWP Slovenija sta na podlagi teh
mednarodnih smernic, ki so podane v sedmih korakih, kot podlago za pripravo Načrta upravljanja s
sušo, opisali trenutno stanje politike upravljanja s sušo v Sloveniji z dodanimi primeri.
Del posveta je bila tudi panelna razprava kjer so bili predstavljeni različni pogledi inštitucij na predlog
upravljanja s sušo v Sloveniji in podani predlogi za izboljšanje upravljanja z namenom, da bi bili postopki
ob nastopu suše bolj predvidljivi in pripravljenost slovenske družbe na sušo večja.
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Povezane strani:
Zaključki 2. nacionalnega posvetovanja
Pot k boljšemu upravljanju s suše (podlaga za 2. nacionalno posvetovanje)
IDMP -Program celostnega upravljanja s sušo
GWP CEE - Globalno Vodno Partnerstvo Srednje in Vzhodne Evrope
IDMP CEE - Program Celostnega upravljanja s sušo v Srednji in Vzhodni Evropi
DMCSEE - Center za upravljanje suše v JV Evropi
Bilteni stanja vodne bilance kmetijskih tal (ARSO)
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