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Gospod
Alojz Kovšca
Predsednik
Državnega sveta
Zadeva: Vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo zaščite pred točo
Interesna skupina lokalnih interesov je na 11. seji 13. 6. 2018 sprejela sklep, da na podlagi
66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14
in 26/15) predlaga, da se na Vlado Republike Slovenije naslovi naslednje
v p r a š a n j e:
Ali se načrtuje sistemska ureditev zaščite pred točo, ki bo enotna za vso državo,
zagotovila pravočasno obveščanje prebivalstva in čim hitrejšo finančno pomoč za
sanacijo?
Obrazložitev:
Zaščita pred točo ni enotno urejena za vso državo, ampak je to področje prepuščeno
občinam, ki delno sofinancirajo zaščito in sklepajo pogodbe z izvajalci, če se za to odločijo,
čeprav to ni njihova izvirna pristojnost. Prav tako je finančni vir nestabilen.
Ena zadnjih večjih vremenskih ujm, ki je prizadela občino Črnomelj 8. 6. 2018, ko je močno
neurje s točo ter poznejše nevihte povzročilo večmilijonsko – po trenutni oceni okoli 18,5
mio evrov - škodo na stanovanjskih in gospodarskih objektih, poljščinah in sadju ter
poslovnih objektih, nakazuje, da sistem zaščite pred vremensko ujmo (npr. točo) in
obveščanja pristojnih organov ni najbolj učinkovit. Med drugim se ugotavlja, da Agencija
Republike Slovenije za okolje, ki sicer opozarja na nevarne vremenske dogodke, za občino
Črnomelj ni izdala rdečega alarma, zaradi česar se prebivalci niso uspeli pravočasno
pripraviti na točo (npr. odpeljati avtomobile na varno). Če bi bil izdan rdeč alarm, bi se lahko
tudi gasilci, ki so s pripadniki civilne zaščite opravili veliko požrtvovalnega dela, prej odzvali
in ne šele po prvih klicih ljudi.
V zvezi s financiranjem odprave posledic naravnih ujm se opozarja, da bi morali razmisliti
tudi o hitrejši zagotovitvi finančne pomoči oškodovanim, še posebej socialno šibkejšim, ki
finančno niso sposobni takoj po naravni ujmi izvesti nujno potrebne sanacije (npr. plačilo
nove kritine, sanacija notranjih poškodb zaradi zamakanja, itd), pri čemer so lahko stvari
imeli tudi zavarovane, a povračilo škode ne zadošča za pokritje stroškov sanacije.
Vodja interesne skupine
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