
Mogoče bi kakšen odgovor zdaj na ta problem, ki se je pojavil najbrž takih 

težav. Več kaj bi morala storiti država in ali je naredila dovolj, da do prihodnjih 

dogodkov težav ne bo več prihajalo? 

No seveda ni naredila dovolj ne že urejanje hudourniških strug po vsej Sloveniji 

je rak rana že dolga leta, ko občine niso pristojne za to, država pa tega ne ureja 

in zaradi teh neurejenih strug in vodotokov imamo potem ob vsakem malo 

večjem deževju toliko večje težave. Jaz sem prepričan, da bo tokratna vodna 

ujma. ki sicer niti ni bila tako katastrofalna, glede na to, koliko padavin je padlo, 

pa vendarle, da nas bo vse skupaj strnila. Kot so nas pravzaprav ustrezno tudi 

požari na krasu, da smo iz njega potegnili zdaj marsikakšen nauk. Kaj vse je 

treba v sistemu zaščite in reševanja še dopolniti, kako ga nadgraditi. In tako sem 

prepričan, da bo tudi tukaj. Je pa res, da. je doslej 27 občin do danes do 12. ure 

prijavilo preliminarne podatke o škodi. Zaradi te vodne ujme, da vsi podatki še 

niso zbrani, ampak vendarle in po teh preliminarnih podatkih naj bi bilo škode 

za tam blizu 8 milijonov. Ampak kot vidite, najhuje sta vendarle bili prizadeti 

občini Kostel in Osilnica. 

Po teh podatkih znaša škoda skoraj polovico proračuna obeh občin. Seveda tega 

ne bosta zmogla, zato v je najpomembneje v tem trenutku, da na podlagi 

podatkov, ki jih bomo zbrali v teh dneh, vidimo ali bomo lahko vladi predlagali 

tudi sklep o interventnem posredovanju, vsaj z nekimi sredstvi za odpravo. 

Za najnujnejšo odpravo posledic čeprav je po drugi strani je res, da smo ob hitri 

reakciji in seveda predvsem po tem, ko je semkaj prišla tudi Slovenska vojska 

zagotovili kolikor toliko, lahko rečem kolikor toliko normalno življenje s tem, 

ko ljudje niso odrezani več od sveta, da imajo povsod vodo in da lahko živijo v 

svojih hišah, ne glede na to, da so res nekatere zaradi vode še vedno 

poškodovane ali pa manj prijetne za bivanje, ampak z eno tako skupno akcijo, ki 

je tekla vse od petka, pa do danes pa še bo tudi v prihodnjih dneh smo vrnili 

nekako vsaj kolikor toliko življenja v normalo v teh krajih. 

Tudi domačini so vam hvaležni tako vojski kot ministrstvu za obrambo pa vseeno 

me zanima mogoče to, kakšni bodo nadaljnji koraki vojske. ministrstva za 

obrambo na tem področju? Kaj sledi? 

Kar zadeva samo območje občin Osilnica in Kostel z mehanizacijo bo verjetno, 

vsaj zdaj se tako dogovarjamo vojska še ostala na tem območju do konca tedna, 

ker zdaj so večinoma bili s to mehanizacijo v občini Kostel in se bodo zdaj 

preselili še v Osilnico, zdaj pa vojska pa ni niti usposobljena ne za sanacijo o 

posledic nesreče mi ne moremo zdaj od slovenske vojske pričakovati, da bo 

regulirala vodotoke. Mislim, da je opravila zelo veliko delo na tem območju, 

kolikor bo z mehanizacijo lahko še v prihodnjih dneh bomo vsekakor seveda še 

pomagali, v potem pa bodo na delu seveda druge službe in marsikatera v tej 

državi je morda v preteklosti kakšno reč tudi preveč zanemarila in seveda bo 

treba zdaj zavihati rokave da to zamujeno začenjamo vsaj približno nadoknaditi. 


