
Lep pozdrav, torej, kot že rečeno, danes zaključujemo projekt zagotavljanja interventnega 
zagotavljanja pitne vode za slovensko Istro, projekt, ki je potekal 35 delovnih dni, v nizu 
katerega smo začeli šestindvajsetega julija. Skupaj smo pripeljali v teh 35 ih dnevih več kot 
53.000 kubičnih metrov vode. Kot že rečeno, več kot 21 olimpijskih bazenov in še nekaj čez 
vse skupaj več kot 3300 prevozov. 
Prevoze so izvajali Slovenska vojska, gasilci. V to je bilo vključenih 9 gasilskih enot in pa 
zunanji prevozniki s povečevanjem potreb. Po surovi vodi iz Unice smo povečevali tudi 
število zunanjih izvajalcev, da je celoten projekt potekal nemoteno, smo vključevali veliko 
število pripadnikov širšega sistema zaščite in reševanje. 
Črpanje večjih količin vode 7 takih enot imamo v Sloveniji, ki so rotirali. 
V dnevnih izmenah je bilo več kot 80 ljudi. Potem moramo prišteti še nas iz uprave za zaščito, 
reševanje in pa izpostavo Koper in Postojna, ki sta logistično podpirali to intervencijo. Skupaj 
nas je bilo skoraj 100, da prištejem še gasilce, rekel sem že 9 gasilskih enot se je odzvalo 
našem vabilu z največjimi cisternami, potem je ta številka večja od 130, torej govorimo o 
velikem projektu, ki ga je usklajevala uprava za zaščito in reševanje. 
Smo pa bili v največjem strahu, da se nam dogodi lom materiala lom tehničnih sredstev, ki bi 
lahko začasno ustavil intervencijo in dnevno znižal to količino vode. In pa seveda zelo smo 
morali skrbeti tudi za varstvo pri delu po naših podatkih. In to je zelo razveseljivo ni prišlo do 
delovne nesreče in tudi v prometu nismo imeli večjih zastojev. Kot povedano v celoten. 
management te intervencije je bilo vključenih veliko deležnikov, tudi policija, ki je bdela nad 
prevozom na transportom vozila, voden na relaciji Unec Koper in vsi drugi. Mnogo jih je bilo 
danes tudi že omenjenih, torej da zaključim, čeprav netipična intervencija za civilno zaščito je 
bil to velik preizkus operativne sposobnosti enot za prečrpavanje vode in pa po drugi strani 
tudi naše sposobnosti usklajevanja večjih logističnih projektov ne nazadnje imam še vedno v 
teku prevoz humanitarne pomoči v Ukrajini in redno je ta koordinacija potrebna. 
Koliko časa imamo že vzpostavljeno kapaciteto enot za prečrpavanje večjih količin vode? 
Ja kar nekaj časa te enote so sodelovale že v poplavah v Srbiji 2017, ampak po tistem smo se 
odločili, da nam nekaj manjka, da bi bilo notri še bolj sposobne za mednarodno intervencijo. 
In takrat smo enote prijavili tudi v pul evropske civilne zaščite, jo doopremili predvsem za 
izvajanje večjih mednarodnih intervencij in takrat govorimo o 7 enotah, ki so registrirane 
certificirane tudi v Evropski civilni zaščiti. 


