PREDSTAVITEV POŽARA ŠUMKA
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Požar je nastal dne 21. 07. 2006 okrog 17:00 ure, v bližini ceste Komen-Branik, na
pobočju Velikega Hriba.
RECO Nova Gorica je o dogodku ob 17:05 obvestil PGD Dornberk in gasilsko enoto Nova
Gorica.
RECO Postojna pa PGD Komen.
Kraj kjer je nastal požar je poraščen z črnim borom, vmes so sestoji listavcev.
Teren je težko prehoden, v bližini ni gozdnih cest.
Edina prometnica je cesta Komen-Branik in cesta proti Pedrovemu.

Domnevno mesto nastanka požara

OB 17:30 URI JE POŽAR ŽE ZAJEL CCA. 1,5-2 ha POVRŠINE

SMER VETRA
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Ob 17:24 sta na požaru prisotni dve enoti PGD Dornberk in PGD Komen z 23 gasilci in 6
vozili.
Takojšnja ocena je bila, da požara z razpoložljivimi silami nebo mogoče zaustaviti.
Poveljnik Ivan Vidmar poda zahtevo v RECO Nova Gorica po aktiviranju enot iz GZ
Goriške in GZ N. Gorica.
Požar je bil na območju MONG.

PGD KOMEN
PGD KOSTANJEVICA

JZGRD NOVA GORICA
PGD NOVA GORICA
PGD ŠEMPETER

PGD DORENBERK
PGD NOVA GORICA
JZGRD NOVA GORICA
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ob 18:00 je bila iz strani poveljnika Vidmarja podana zahteva po helikopterju.
Helikopter je odobren.
Ob 18:40 se vzpostavi štabno vodenje, požar je razdeljen na tri sektorje.
Na požaru je prisotnih 71 gasilcev z 22 vozili.
Na požar prihajajo še ostale pozvane enote.
Vzpostavi se sprejemno mesto iz smeri Branik.

JZGRD NOVA GORICA
PGD NOVA GORICA
PGD ŠEMPETER
PGD DOBROVO
PGD DORENBERK
PGD KANAL
PGD AVČE
PGD ČEPOVAN

PGD KOMEN
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ŠTAB

SPREJEMNO MESTO

Ob 19:40 poveljnik Vidmar preko mobilnega telefona na zvezi z poveljnikom GZS o stanju
na požaru
Ugotovitev: Helikopter je odpovedan.
Dodatnih sil ni mogoče dobiti, ker so na požaru v Divači in Kozini.
Na požaru je skupaj 125 gasilcev z 35 vozili.
Ob 21:20 so enote na desnem sektorju uspele skoraj zajeziti požar na vrhu Velikega
Hriba.
Enote na levem sektorju so imele približno 300 m linije pod kontrolo, do vrha je ostalo
približno še 150 m linije.
Stanje na požaru je kritično. Bliža se noč.
Ob 21:30 je bila sprejeta ocena, da gre za požar velikega obsega, ki bo trajal še naslednji
dan, zato pade odločitev, da se štab preseli v lovsko kočo Grižnik.
Prav tako potekajo razgovori o morebitni spremembi smeri vetra, veter v nočnem času
spremeni smer v SV burjo.
Na čelo požara na gozdno cesto- protipožarno preseko so bile poslane naslednje enote z
nalogo zaustavitve požara na čelu:(PGD Nova Gorica, PGD Šempeter, PGD Dornberk,
PGD Col)
Med 21:30 in 22:00 uro veter spremeni smer na SV burjo.
Situacija postane kritična, potreben je hiter umik enot iz čela požara.
Požar se zelo hitro razširi na pobočje Šumke.

PGD NOVA GORICA
PGD ŠEMPETER
PGD COL
PGD DORNBERK

JZGRD NOVA GORICA
PGD DOBROVO
PGD KANAL
PGD AVČE
PGD ČEPOVAN

PGD KOMEN
PGD KOSTANJEVICA
PGD ŠMIHELJ
PGD UBELJSKO
PGD STUDENC

PGD ČEPOVAN
PGD DOBRAČEVA
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Glede na razsežnost požara in smeri širjenja, se vodstvo intervencije odloči, da se štab
premesti v staro osnovno šolo v Škrbino.
Požar preide iz MONG v občino KOMEN.
Štab se odloči, da na požaru pusti minimalno število enot z nalogo:
Varovanje preskoka čez cesto Komen-Branik in proti vasi Pedrovo.
V vasi Rubije in Škrbina.

SOBOTA 22. 07. 2006 OB 01:00
•

V stari osnovni šoli v Škrbini se sestane štab.
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Po pregledu situacije z pomočjo kart, katere so nam preskrbeli delavci ZGS je bilo
ugotovljeno, da bo mogoče zaustavljanje požara na gozdni cesti Škrbina-Mihalji.
Za 07:00 uro zjutraj je zagotovljena pomoč 120 gasilcev in helikopterji SV.
Urediti sprejemno mesto.
Ureditev heliodroma
Obvestiti župana in poveljnika CZ občine Komen
Preveriti glede DV 400kv
Zagotovitev ekipe NMP
Zagotovitev vozila za zveze iz MONG.
Zjutraj bo v Sežani deloval državni štab, kateri bo koordiniral delo na vseh požarih.
Preko noči spremljati potek požara.

PRIBLIŽEN OBSEG POŽARA
OB 04:00 URI

SMER VETRA

ŠTAB
KRITIČNA TOČKA

STANJE NA POŽARU OB 05:00 URI
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Požar se je na posameznih mestih že približal gozdni cesti Škrbina-Mihalji.
Začenjajo se prve aktivnosti gašenja na čelu požara.
Na nekaterih mestih požar preide gozdno cesto vendar ga sile uspešno pogasijo.
Vodja intervencije izvede ogled požara situacija je kritična.

STANJE NA POŽARU OB 07:00 URI
•
•
•
•
•

Prihodi enot na sprejemno mesto.
Tehnika in oprema prispelih sil po večini ne ustreza stanju na terenu.
Formiranje skupin za zamenjavo poteka počasi.
Primanjkuje domačih gasilcev v vlogi vodij sektorjev in skupin.
Do 09:00 ure je na terenu okrog 200 gasilcev.

STANJE NA POŽARU MED 09:00 IN 12:00 URO
•

Sile na čelu uspešno zadržujejo požar.
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Desni sektor izvaja gašenje Škrbina-Rubije-gozdna cesta proti cesti Komen-Branik.
Na levem sektorju se izvaja proti ogenj.
Ob 11:25 uri odobren izklop DV 400kv.
Ob 11:30 pričnejo z delom helikopterji SV,pridružita se tudi dve letali iz Italije.

STANJE NA POŽARU MED 12:00 IN 21:00 URO
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Na terenu je 230 gasilcev z 49 vozili.
Izvajanje proti ognja na gozdni cesti Rubije-cesta Komen-Branik je bilo neuspešno, požar
se razširi v smeri Komenščaka proti zaselku Jablanec.
Potrebna premestitev enot.
Pomoč iz zraka uspešna.
Ob 21:00 uri zamenjava štaba.

STANJE NA POŽARU MED 21:00 IN 07:00 URO
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Desni sektor je pod kontrolo gasilcev.
Levi sektor sanacija požarišča, pojavljajo se posamezna žarišča pri vasi Rubije.
Veliko težav je na samem čelu požara zaradi spreminjanja smeri in jakosti vetra. Na
samem čelu se požar razširi.
Težave z vodji posameznih sektorjev, primanjkuje domači kader.

STANJE NA POŽARU V NEDELJO
23. 07. 2006 OB 07:00 URI

SMER VETRA

NEDELJA 23. 07. 2006 OD 07:00 DO
•
•

Na sprejemnem mestu je 432 gasilcev.
Razporejanje in formiranje enot poteka počasi.
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Požar je razdeljen na pet sektorjev.
Helikopterske enote SV ni na terenu.
Formirajo se močne enote z nalogo zaustavitve požara na čelu.
Vremenske razmere veter je ugoden.
Enota, ki je poslana na gozdno cesto v smeri proti Železnim vratom z nalogo, da preseka
širjenje požara proti cesti Škrbina-Lipa se je mogla okrog 11:00 ure umakniti zaradi
nenadne spremembe vetra.
Veter, ki je pihal v jutranjem času po pobočju navzdol je obrnil smer po pobočju navzgor
in požar je prešel v vršni požar in se razširil po pobočju Malega Ovčjaka in Lipnika na
terenu kjer ni nobene gozdne ceste.
Požar je do večera zajel Sv. Katarino in se razširil do vznožja hriba Veliki Ovčnjak.
Širjenje požara po pobočju Velikega Ovčjaka je bilo okrog 21:30 tako intenzivno, da je
požar naredil preskok ob 22:00 uri na hrib Kačnik.
Enote, katere so bile razporejene na terenu so izvajale sanacijo požarišča po posameznih
sektorjih razen na čelu požara.

POŽARNIO PRESKOK
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Po požarnem preskoku požara iz Velikega Ovčjaka na Kačnik je bilo jasno, da bo mogoče
požar zaustavljati šele na cesti Lipa-Dornberk.
V nočnem času je bil opravljen ogled požara in njegovo širjenje. Ugotovljeno je bilo, da je
zelo majhna možnost, da bi požar zaustavili na omenjeni cesti.
Zaprošena je bila pomoč avtocisteren.
Aktivnosti so potekale na cesti Lipa-Dornberk, postavitev vozil in preventivno močenje
terena.

•
•
•

•

Proti jutru se je požar iz Velikega Ovčjaka že razširil po pobočju navzdol v dolino
Gospodence.
Samo vprašanje je bilo ali bodo sile uspešno zaustavile požar na pobočju Kačnika.
Ob 06:03 je požar iz doline Gospodanca prešel na pobočje Kačnika in v pičlih 10 min.
dosegel vrh.

Enote na cesti so vztrajno polivale pobočje. In ko smo že mislili, da je najhujše mimo, da
smo požar uspešno zaustavili smo izvedeli, da de je zgodil drugi požarni preskok na
Trstelj.

PONEDELJEK 24. 07. 2006
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Na Trstelj so bile poslane vse enote z nalogo, čimprej zaustaviti širjenje požara.
Požar je bil razdeljen na tri sektorje.
Delo helikopterjev SV je oviral močan vzgonski veter in dim.
Na razpolago smo imeli 6 helikopterjev.
Požar je bil do večernih ur na Trstelju pod nadzorom.
V nočnem času iz dne 24. 07.- 25.07. 2006 so se na Trstelju odvijale aktivnosti na vseh
treh sektorjih.
Najbolj kritično je bilo na levem sektorju, ta sektor smo pregledali z pomočjo termo
kamere in ugotovili kar nekaj žarišč podtalnega požara.
Vsa žarišča so bila sanirana, požar se preko noči ni ponovil.
Na požarišču so uspešno vso noč delovale enote.

Torek 25. 07. 2006
•
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Na celotnem požarišču so na terenu enote, ki pregledujejo in čistijo rob požara.
Večje aktivnosti se odvijajo na Trstelju.
Ob 15:30 pričelo deževati, na Trstelju močan naliv.
Udari strel na več lokacijah v okolici.
Premestitev enot na nove lokacije požarov.

SREDA 26. 07. 2006
•
•
•
•
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•
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Požarišče razdeljeno na štiri sektorje.
Na terenu je 167 gasilcev z 39 vozili.
Stanje na požarišču je umirjeno.
Organizira se pobiranje prazne embalaže.
Ob 12:20 prelet z policijskim helikopterjem z termo kamero.
Ob 15:20 pričelo deževati.
Ob 17:30 je intervencija Šumka uradno zaključena, preide se na požarno stražo.

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI GAŠENJA POŽAROV V NARAVI
IZOBRAŽEVANJE
1. Izobraževanje gasilcev iz notranjosti države za gašenje požarov v naravi s poudarkom na
praktičnem usposabljanju.
2. Štirinajstdnevno usposabljanje bi se izvajalo v centru v Sežani v obdobju od 1.7. do 25.8. v
skupini naj bi bilo od 15 do 20 slušateljev.
3. Izobraževanje gasilskih častnikov
organizacija dela na požarnih sektorjih )

za vodje sektorjev ( taktični prijemi gašenja in

4. Izobraževanje višjih gasilskih častnikov za delo v štabih.
5. Izobraževanje pilotov v smislu seznanitve taktičnih prijemov gašenja požarov v naravi.

6. Opredelitev do sistema IPS.
7. Usposabljanje poveljstva GZS za strateško (krizno) vodenje.
DELO ŠTABA
1. Pravočasno menjavanje kadra. Zamenjava štaba in vodje sektorjev se opravi dve uri pred
zamenjavo enot na terenu.
2. Formiranje funkcij v štabu. V štabu se ob načrtovalcu postavi tudi administratorja , ki tesno
sodelujeta in vodi časovni pregled dogodkov.
V štab vključiti tudi opazovalca izvidnika , ki na terenu opazuje požar in spremlja njegov razvoj
ter o tem obvešča štab.
Vključevanje gozdarjev.
3.Ustrezna kartografska podpora. Za področje zahodnega dela Slovenije izdelati primerne
zemljevide po danem predlogu.
4. Imenovanje štabov. Ob določeni stopnji ogroženosti bi bilo smiselno imenovati štabe, ki bi
bili v pripravljenosti in bi lahko hitro pričeli z organiziranimi aktivnostmi na terenu.
5. Mesto za počitek vodstvenega kadra. Zagotoviti ustrezne pogoje za počitek, ter ostale
higienske potrebe.
6.Potrebe po poveljniškem vozilu. Za področje zahodnega dela Slovenije nabaviti poveljniško
vozilo za gozdne požare s vso pripadajočo opremo.
V Sloveniji potrebujemo tudi primerno večje ali veliko poveljniško vozilo ter telekomunikacijsko,
merilno in drugo opremo za podporo.
7. Zagotavljanje ustrezne opreme za štab.
Čim prej je potrebno izdati pripomočke za vodenje intervencij in pripomočke za taktiko in delo
enot na terenu.
SPREJEMNO MESTO
1. Okrepitev SM z več gasilci. Na sprejemno mesto ob vodji sprejemnega mesta postaviti več
gasilcev in administratorja.
2. Oblikovanje sprejemnega mesta. Na sprejemno mesto postaviti del logistike , ki že ob
prihodu enot oskrbuje enote tako z prehrano in pijačo ter gasilsko tehnično opremo vključno z
delovnimi nalogi ter zemljevidi.
3. Enotni obrazci na nivoju Gasilske zveze Slovenije. Potrebno je oblikovati enotni obrazec
za vse gasilske enote. Obrazec mora vsebovati vse ključne podatke, ki so potrebni za
načrtovanje. Vse enote treba tudi seznaniti s pomembnostjo sprejemnega mesta.
LOGISTIKA
1. Povečanje rezerv. Ob pojavu daljšega sušnega obdobja se na področje Krasa zagotovi večje
število dnevnih obrokov hrane in pijače z daljšo dobo uporabnosti.

2. Oskrba gasilskih enot ob prihodu. Oskrba gasilcev s hrano in pijačo se izvaja ob prihodu
na sprejemnem mestu. Oskrba z materialno tehničnimi sredstvi se ravno tako izvede na
sprejemnem mestu.
Predajo izvaja lastnik materialno tehničnih sredstev direktno uporabnikom.
3. Zagotavljanje toplega obroka. Topli obrok hrane se zagotovi gasilcem po končanem delu.
4. Zagotavljanje pogonskega goriva. Na nivoju regije zagotoviti prevozne rezervoarje za
gorivo ali urediti pogodbena razmerja z dobavitelji.
Nekatere enote iz notranjosti so ostale brez pogonskega goriva za vozila ter izpihovalnike že v
prvih urah aktivnosti kar je manjšalo učinek in uspešnost gašenja. Nujno je, da imajo enote s
seboj določeno rezervo.
5. Zagotavljanje ustreznih mest za počitek.
Na mestu za počitek in prehrano se zagotovi zadostno število šotorov , miz , stolov in stranišč.
6.Zagotavljanje strateških rezerv gasilsko tehnične opreme. Zagotoviti je potrebno določene
rezerve ustrezne opreme, ker smo ugotovili, da je veliko enot iz notranjosti neprimerno
opremljenih za tovrstne požare.
7. Sredstva požarnega sklada. Iz sredstev požarnega sklada je potrebno nabaviti specialno
opremo in jo distribuirati po terenu.
8. Jasno opredeljene naloge. Z vodstvom CZ se je potrebno dogovoriti, kdo zagotavlja
logistiko ob velikih požarih v naravi.
Na nivoju države še vedno ni usklajeno, kdo nudi logistiko pri manjših, večjih in velikih
(katastrofalnih) požarih ali intervencijah. Z URSZR, vodstvom CZ (in občinami) v RS in GZS je
potrebno sprejeti konkretne dogovore o zagotavljanju logistike in pomoči pri načrtovanju pri
velikih intervencijah. Ravno tako je potrebno uskladiti, kdo izvaja oziroma zagotavlja delovanje
sistema zvez na terenu.
9. Počistimo za sabo. Vsem gasilskim enotam je potrebno dopovedati, da ne puščajo smeti v
naravi. Na sprejemnem mestu se jim razdeli tudi ustrezno embalažo za shranjevanje smeti.
VOZILA IN OPREMA
1. Termo kamere. Za odkrivanje podtalnih požarov nabaviti termo kamere.
2. Vozila GVGP-2. Pri nabavi vozil težiti k nabavi tudi večjih vozil GVGP- 2
3. Sredstva programa KRAS. Nujno potrebno je gasilske enote okrepiti iz sredstev programa
Kras.
4. Poenotenje spojk. Potrebno je poiskati rešitev kako zagotoviti enotnost gasilskih spojk na
gasilskih ceveh. Podaljševanje včasih (občasno) ni bilo možno, ker nimamo tipiziranih
visokotlačnih spojk.
5. Uporaba cevovodov različnih premerov. Premalo se na terenu uporablja cevi manjših
premerov – D ali H.
6.Opremljenost enot. Neprimerna oprema enot iz notranjosti, predvsem zaščitne obleke. Težiti
k večji uporabi filtrov- respiratorjev za zaščito dihal.

NASTOPI GASILSKIH ENOT TER DELO HELIKOPTERJEV SV
1.Taktika gašenja. Bistvena pripomba pri taktiki gašenja je ta, da bi morale enote izvajati
različne napade, lokalizirati požar in nato izvajati čiščenje terena. Enote pa so večkrat pasivno
čakale požar in/ali celo izvajale proti požare. Ob zelo suhi vegetaciji in zelo spremenljivih
vetrovih to ni primerno.
2. Domači gasilci. Pokazalo se je pomanjkanje domačega kadra za vodenje(posledica velikega
števila požarov). Gasilce je potrebno usposobiti za vodenje in prevzemanje gasilskih skupin,
enot.
3. Usklajevanje dela s štabom. Vsaka odločitev, ki se sprejme na terenu mora biti usklajena s
štabom (izvajanje proti-ognja, izdelava presek…..)
4. Izvozi gasilskih enot. Vsaka gasilska enota mora javiti izvoz svojemu ReCO.
Istočasno pa morajo medsebojno tudi regijski centri za obveščanje komunicirati.
5. Izbira taktike gašenja. Sama taktika gašenja se določi glede na razmere na požaru.
6. Delo helikopterjev. V vremenskih pogojih gašenja (zelo suha vegetacija tudi pod tlemi), bi
morali gasilci usklajeno sodelovati pri gašenju z helikopterji Bell. Gasilci bi morali dokončno
pogasiti požar na območju, kjer je helikopter odvrgel vodo in omočil teren.
Poskušati doseči da bi helikopterji pričeli z delom v zgodnejših jutranjih urah.
Težiti k čim večji uporabi helikopterjev tipa Cougar.
Na intervenciji določiti koordinatorja za delo s helikopterji.
PREVENTIVA
1. Preučitev zakonodaje. Preučiti je potrebno tudi veljavne predpise in jih po potrebi novelirati.
2. Raziskovalni projekti. Omogočiti je potrebno raziskave in projekte na področju varstva pred
požari in gašenja gozdnih požarov.
3. Medsebojno sodelovanje. Posebno skrb je potrebno posvetiti preventivi (SŽ, ministrstva s
službami, občine).
4. Opazovanje terena
Lokalne skupnosti morajo poskrbeti za boljši nadzor ogroženih območij.
Potrebe po uvedbi daljinskega nadzora prostora.
5. Razglas požarne ogroženosti. Smiselno bi bilo da bi se požarna ogroženost naravnega
okolja razglašala prej kot običajno.
6. Državni načrt. Potrebno je znižati razrede velikosti požarov od katerih zavisi aktiviranje
Državnega načrta oziroma upoštevati sočasnost več manjših požarov.
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