
Lep pozdrav. Pred nekaj trenutki je semkaj na vodarno rižanskega vodovoda pripeljala voda 

vodo še zadnja cisterna slovenske vojske, tako kot je slovenska vojska tudi začela ta epski 

projekt, ki smo ga poimenovali voda za slovensko istro. 

Vmes je bilo več kot 3300 prevozov. 

Nekaterih trenutkih, ko smo bili pravzaprav na robu ali bomo pripeljali dovolj vode ali ne, ali 

bodo vendarle potrebne redukcije, so se tukaj ustavljali cisterna manj kot 10 minut. 

In prepeljali smo skoraj 53.000 kubičnih metrov vode za ponazoritev. To je 21 olimpijskih 

bazenov. 

Pa še za takšen otroški bazen bi ostalo. Ves čas smo v nekaterih trenutkih vodili ali pa če 

rečem, vozili po robu, ne vedoč ali bodo te silne količine vode, vendar ne zadostovale, da 

bomo preprečili tisto najhujše. 

Izzivali smo dobesedno v naravo, nismo je premagali, smo pa ji iztrgali toliko litrov voda v 

slovenski Istri jim to poletje niso bile in jaz upam, da ne bodo potrebne redukcije vode. 

In stopili smo skupaj pravzaprav v ves sistem zaščite in reševanja v tej državi. Omenil sem že 

v Slovensko vojsko, ki je v vozila vodo s cisternami, pa seveda gasilci pa zasebni prevozniki, 

potem pripadniki civilne zaščite v kritičnih trenutkih zastojev na avtocesti nam je pomagala 

slovenska policija. Za vsak slučaj, če bi bilo treba iz zastojev te cisterne izvleči in nenazadnje. 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Ministrstvo za obrambo. Skupaj smo 

stopili in pripeljali ta projekt srečno do konca. 

Ukrepati je treba začeti takoj, da se v morda prihodnje poletje ne znajdemo v podobni 

situaciji. Veste, to prevažanje vode, to ni bil sistemski ukrep. To nam je vsem jasno. To je bilo 

gašenje, dobesedno gašenje. 

Lokalni dejavniki v slovenski Istri in seveda vsi na državni ravni, smo zdaj dolžni hitro in 

učinkovito poiskati rešitev, da se nam kaj takega ne bo več ponovilo. Ali obstajajo 

kratkoročni ukrepi, kolikor sem govoril z direktorjem rižanskega vodovoda v minulem 

obdobju, obstajajo tudi kratkoročni ukrepi, seveda tisti malo bolj dolgoročni. 

Ampak ne taki. Trajajo že 30 let, pa se iz njih ni nič izcimilo. Tisti malo bolj dolgoročni pa 

morajo zagotoviti, seveda, da bo vode v slovenski Istri dovolj tudi v takih razmerah, kot so 

letos. Glejte, Slovenija ima dovolj vode, Slovenija ima dovolj vode, le razporejena je pač 

tako, da je ponekod več ponekod manj ali pa skoraj nič. Ampak marsikaj smo pripeljali iz ena 

konca Slovenije na drugo ne nazadnje. 

Že rimljani so znali vodo speljati tudi po 100 km daleč pa bi mi ne mogli rešiti enkrat za 

vselej tega problema. To je zdaj v stvar po ena strani županov in lokalnih skupnosti, seveda, 

po drugi strani pa tudi države. V tem trenutku imamo. Imamo seveda razlog tudi za veselje, da 



nam je ta projekt, v katerega na začetku mnogi niti niso verjeli, da je izvedljiv. 

Da nam je uspel, da je slovenska Istra imela vodo to poletje in jaz sem prepričan, da bomo 

storili vsi skupaj vse, da jo bo imela tudi prihodnje leto brez teh 50.000 in več kubičnih 

metrov prepeljane od drugod ste potegnili tudi črto pod stroški. Koliko je stala ta logistična 

akcija? V celoti smo v grobem že potegnili v stroške in. 

Lahko vam povem, da celoten projekt bo stal okrog 700.000 €. Od tega gre nekaj sicer s 

postavk Slovenske vojske. Mislim, da tam okrog 450.000 € pa iz postavk uprave Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje torej bistveno manj, kot je bilo na začetku ob sklepu, da 

gremo v ta projekt zagotovljenih sredstev. 

Smo namreč računali, da bi lahko vse skupaj stalo tudi tja do 3 milijonov, ampak smo seveda 

zmogli to z bistveno manj denarja. Mislim pa, da je tukaj težko govoriti o denarju. Projekt, ki 

smo ga izvedli, je za vse nas. Pa jaz sem prepričan tudi za prebivalce slovenske Istre 

neprecenljiv. 

Ja tukaj bom pa seveda z veseljem prisluhnil županu pa direktorju rižanskega vodovoda, 

verjetno pa se bodo morali v to razpravo vključiti še ljudje s kakšnega drugega ministrstva. 

Na ministrstvu za obrambo pač nismo specialisti za tovrstne zadeve, smo logisti, kot vidite, 

lahko organiziramo takšen logistični podvig, kot je bil ta o tem, kako po kakšnih korakih v bo 

v prihodnje rešen ta problem pa bodo seveda morali povedati. 


