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OPIS OBMOČJA POŽARA






Kraj, kjer je požar nastal je poraščen
predvsem z nižjo vegetacijo, z
grmičevjem ruja, črnega gabra,
jesena in visoko travo. Na
posameznih mestih pa so sestoji
borovcev in listavcev. Teren je izven
poti, težko prehoden. Gozd in
grmičevje segata skoraj do vasi.
Območje sekata dva
visokonapetostna daljnovoda 400kV
in 20kV.
V preteklosti sta bila na tem območju
že dva velika požara 2001 (200ha) in
2006 (950ha), ki sta oba ogrožala
vasi in prebivalce.

OPIS OBMOČJA POŽARA








Na tem območju je nekaj
protipožarnih presek –
nekatere so zaraščene.
Mimo območja poteka
državna cesta Komen –
Branik, Komen – Škrbina,
Preko območja poteka
makadamska cesta iz vasi
Rubij.
Vas Rubije ima 38
prebivalcev in 21 objektov,
zaselek Jablanec pa 12
prebivalcev in 4 objekte, v
obeh vaseh je hidrantno
omrežje.

VREMENSKE RAZMERE: PADAVINE




V Komnu je padlo od meseca januarja pa do julija 2017
dobrih 524,8 mm padavin/m2.
Povprečno na tem območju pade med 1200 in 1700
mm padavin (Komen 1645 mm).

VREMENSKE RAZMERE:
VETER (BURJA)


Na dan požara je burja pihala 41 km/h, z sunki nad
70 km/h in več.

VREMENSKE RAZMERE:
TEMPERATURA IN VLAŽNOST


Na dan požara je
bila temperatura
ozračja 34oC,
relativna zračna
vlaga pa 26%.

VEGETACIJA


Vegetacija je bila na
območju nastanka požara
izredno suha. Trave in
ostalo rastlinje so bili suhi
zaradi pomanjkanja vlage
v zemlji. Listavci so imeli
še listje v krošnjah, vendar
je bilo opaziti sušenje.
Podobno je bilo tudi z
ostalim rastlinjem. Iglavci,
predvsem bor, so bili rahlo
porjaveli.

POŽARNA OGROŽENOST
NARAVNEGA OKOLJA


URSZR je 5. avgusta 2017 razglasila veliko požarno
ogroženost naravnega okolja na območju občin Koper,
Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna,
Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava,
Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren –
Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba, ki
je veljala do 12. avgusta 2017, ko je bila preklicana.

POTEK INTERVENCIJE






Požar je nastal dne 06. avgusta 2017 približno med
11.45 in 11.55 uro, v bližini ceste Komen-Branik.
ReCO Postojna je ob 11:55 uri alarmiral PGD Komen in
ZGRS Sežana
ReCO Nova Gorica je ob 12:02 uri alarmiral JZGRD GE
Nova Gorica (dim pri vasi Lipa – šlo je za isti požar)

POTEK INTERVENCIJE




Prvi so na kraj prispeli gasilci PGD Komen. Ob pogledu na
razvoj požara je vodja intervencije, poveljnik PGD Komen
Matjaž Hribar, takoj preusmeril vse sile v zaščito zaselka
Jablanec in vas Rubije, sporočil, da gre za zelo velik požar,
ki bo ogrožal ljudi in njihovo premoženje, ter takoj zahteval
aktivacijo dodatnih sil Kraške gasilske zveze. Sporočil je
tudi, da bo sprejemno mesto pri OŠ Komen.
ReCO Postojna je alarmiral še gasilce PGD Štjak, Sežana,
Lokev, Povir, ZGRS Sežana in
PGD Kostanjevica na Krasu
iz GZ Goriške. V rezervi se je
pustilo gasilce PGD Senožeče,
Divača in Materija.

POTEK INTERVENCIJE


Že med potjo na intervencijo se je vodja iz ZGRS Sežana
Marko Adamič povezal z vodjo intervencije iz PGD Komna,
ki sta skupaj vodila aktivnosti aktivacije dodatnih sil in
sredstev, (zahteva za aktivacijo helikopterjev, aktivacija CZ Občine
Komen, večjega poveljniškega vozila za vodenje intervencij PV-2,
poveljnika in direktorja ZGRS Sežana, Zavod za gozdove OE
Sežana, policijo, reševalce,…)



Iz JZGRD GE Nova Gorica se je telefonsko oglasil vodja
Sebastjan Kozar. Skupaj z vodjo ZGRS Sežana, sta se
dogovorila o poteku gašenja in
aktivaciji gasilcev iz GZ Goriške
in GZ Šempeter Nova Gorica.
Dogovorila sta se, da se ob prihodu
na lokacijo dobita v vasi Rubije.

POTEK INTERVENCIJE






Gasilci PGD Komen so pričeli z aktivnostmi zaščite
stanovanjskih hiš, ter gospodarskih poslopij. Evakuacija ni
bila izvedena zaradi hitrosti požara, saj se je le ta že
približeval prvim stanovanjskim objektom. Ljudem se je
svetovalo naj gredo v hiše zaradi dima, ter naj zaprejo vsa
okna, polkna in vrata.
Ob prihodu vodje in gasilcev iz ZGRS Sežana na požarišče,
je Marko Adamič (regijski poveljnik OKR) prevzel vodenje
intervencije.
Pričeli smo s sektorizacijo
samega požara in sestavo štaba
za vodenje intervencije. Požar
smo razdelili na tri sektorje.

VAROVANJE IN GAŠENJE V ZASELKU
JABLANEC

POTEK INTERVENCIJE




Požar na delu čela in desni sektor
vključno z vasjo Rubije, so gasili
gasilci iz Severno-primorske regije,
drugi del čela z zaselkom Jablanec in
levi sektor pa so gasili gasilci iz
Obalno-kraške regije.
Na požarišče nas je poklical tudi
poveljnik Civilne zaščite Republike
Slovenije Srečko Šestan ter se
pozanimal o stanju na terenu. Z njim
smo se dogovorili o dodatnem
helikopterju, letalu in aktivaciji
državnega načrta ob večjih požarih v
naravi.

RAZPOREDITEV ENOT PO SEKTORJIH

POTEK INTERVENCIJE






Ko smo zaščitili vas Rubije, zaselek
Jablanec in objekte pred požarom,
ter se je vzpostavil štab za vodenje
večjih intervencij, smo intenzivneje
pričeli požar na sektorjih aktivno
gasiti.
Iz ZGRS Sežana smo zahtevali
bazen za helikopterje in dodatno
opremo za vodenje večjih
intervencij.
Heliodrom za helikopterje smo
postavili na nogometnem igrišču v
Komnu. Helikopter je bil dobri uri
na terenu.

POTEK INTERVENCIJE








ReCO smo zaprosili za aktivacijo poklicnih gasilcev GRC
Ajdovščina za potrebe gašenja z letalom na letališču v
Ajdovščini, kjer je letalo pristajalo in se je polnilo z vodo.
Zaprosili smo tudi za večje cisterne z vodo za potrebe gašenja
iz zraka, predvsem za helikopterje.
Zahtevalo se je izklop 400 kV in 20 kV daljnovoda, ki sekata
požarišče. Ker je postopek izklopa 400 kV daljnovoda daljši
smo se v štabu odločili, da se ga
ne izklaplja, saj se je požar že
razširil naprej. 20 kV daljnovod
pa se je izklopilo iz omrežja.
V tem času smo tudi zahtevali
zaprtje državnih cest
Komen-Branik in Komen-Škrbina.

POTEK INTERVENCIJE




Zaradi širitve požara smo preko ReCO-ja zahtevali še pomoč
gasilcev iz GZ Postojna, OGZ Koper in GZ Ajdovščina.
Gasilce GZ Ajdovščina smo kasneje preklicali zaradi
izboljšanja razmer na požarišču.
V štab sta prišla tudi regijska poveljnika iz Severnoprimorske in Notranjske regije. Po krajšem sestanku smo
skupaj z štabom določili
nadaljnje aktivnosti na
požarišču v smislu pomoči
dodatnih sil. Dogovorili
smo se za pomoč gasilcev
iz Severnoprimorske in
notranjske regije. Sektorje
vodijo domači gasilci.

POTEK INTERVENCIJE




Zaradi vetra je na desnem sektorju (proti sv. Martinu in
pobočju Šumke – požar leta 2006) prišlo do zelo nevarnega
preskoka požara čez makadamsko cesto Rubije, ter cesto
Komen-Branik, ki so ga zračne sile in gasilci uspešno
pogasili. Prav tako je prišlo do manjšega preskoka požara
čez glavno cesto Komen – Branik.
Gasilske enote, ki so prihajale,
smo razporejali po terenu, po
trenutnih potrebah. V tem času
je bil ponujen še tretji helikopter
a se je zaradi umirjanja razmer
na požarišču njegov prihod preklicalo.

ZELO NEVAREN POŽARNI PRESKOK

MOREBITNE POSLEDICE NEUKREPANJA
OB POŽARNEM PRESKOKU

POTEK INTERVENCIJE








Približno ob 19.00 uri je bil požar pod nadzorom. Vse
enote so zalivale-močile in čistile rob požarišča.
Ob 20.00 uri so se gasilske enote zamenjale s svežimi
enotami iz severnoprimorske regije, ki so ostale na
požarišču do naslednjega dne.
Ob približno 21.30 nas je prešla manjša nevihta (17mm
padavin), ki je bila zelo dobrodošla, a je le za dan, dva
namočila teren, saj je začela pihati močna burja, ki je
teren preko noči in dneva sušila.
Ob ponovnem pregledu požarišča se je štab odločil, da
gasilske enote za pomoč iz Notranjske regije za naslednji
dan prekliče, saj je bilo stanje na terenu dobro.

POTEK INTERVENCIJE








Ob 10.00 uri 07. avgusta 2017 smo intervencijo zaključili
in prešli na gasilsko stražo.
Izvajali so jo tečajniki Gasilske zveze Slovenije, ki so bili
na usposabljanju v Sežani s pomočjo inštruktorjev GZS in
gasilcev PGD Komen.
Požarišče si je ta dan ogledal tudi poveljnik GZS tov.
Franci Petek.
Ker se cel dan na liniji požara
ni pojavilo nobeno žarišče,
smo ob 17.30 uri zaključili
z gasilsko stražo in uradno
zaključili intervencijo.

Končen obseg požarišča. Vir ZGS OE Sežana

POTEK INTERVENCIJE




Požar je predstavljal zelo veliko nevarnost za ogrožene
vasi in prebivalce, zaradi hitre intervencije in
pravočasnega aktiviranja gasilcev in letalskih sil SV, smo
požar pravočasno in uspešno pogasili. Delo gasilcev je
bilo požrtvovalno, disciplinirano ter zelo naporno zaradi
visokih zunanjih temperatur, gostega dima in sevanja
požara.
V zaselku Jablanec je 50m
stran od zaselka, pogorel
starejši traktor, cepilec
drv in drva, pa še to zaradi
prepozne prijave gasilcem.

ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE
Taktičen nastop gasilskih enot:
 Taktičen nastop prvih aktiviranih enot odličen, saj so
pravočasno zaščitile ogrožene objekte in prebivalce obeh
vasi, ter pravočasno zahtevale dodatno pomoč.
 Pravočasna aktivacija državnega načrta – Glede na
razmere na terenu in na začetku že sama velikost in
intenzivnost požara je bila odločitev o aktivaciji državnega
načrta pravilna. S tem smo dosegli večje število enot iz drugih
regij in pravočasno ustavitev širjenja požara, ter s tem
posledično zmanjšali stroške intervencije, ki bi bile v primeru
razširitve požara znatno večje.


Pravočasna aktivacija enot iz ostalih GZ in regij.

ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE
V Obalno-kraški regiji smo imeli aktivirane vse
razpoložljive gasilske enote (požar pri Komnu in hudo
neurje na Ilirsko Bistriškem), zato smo nujno potrebovali
pomoč iz drugih regij.
 Pravilna je bila tudi odločitev, da se nekaj domačih
gasilskih enot pusti doma, saj je bila možnost nastanka
še enega novega požara izredno velika.
Štabno vodenje:
 Delo v štabu: štab vzpostavljen kasneje, zaradi aktivnega
gašenja in zaščite ogroženih vasi. Na začetku je bilo
premalo kadra v štabu. Potekala pa je dobra
komunikacija in koordinacija vodenja in dobro
sodelovanje gasilskih enot na terenu in nato v štabu.


ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE










Komunikacija z ReCO Postojna odlična.
Komunikacija z Zavodom za gozdove OE Sežana –
odlična. Njihova prisotnost na terenu je nujna in
nepogrešljiva.
Večje poveljniško vozilo PV2 za vodenje intervencij se je
spet pokazalo kot nepogrešljivo. Potrebno pa ga bo
preurediti in dopolniti z izboljšavami.
Operaterji vozila PV2 so dobro opravili svojo funkcijo. Tudi
v bodoče je potrebno izobraževati operaterje za vozilo
PV2.
Pravočasna menjava vodstvenega kadra in gasilcev, jer
potekala brez težav.

ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE


Gasilski motor ZGRS Sežana. Zelo uporaben na intervenciji,
saj se z njim lahko lažje koordinira sile na terenu in pregleda
obseg samega požara. Oseba, ki upravlja motor mora biti
izkušena pri vodenju intervencij, kot vožnji samega motorja.

Letalske sile SV:
 Odziv in komunikacija z letalskimi silami SV dober,
posadke odlične. Njihov prihod na intervencijo
pravočasen.
 Delo letala Pilatus PC-6 zadovoljiv. Letalo je imelo nalet iz
letališča v Ajdovščini cca 10-12 min. Razmišljati je
potrebno v smeri usposobitve še enega letala Pilatus PC6 za gašenje in ga v praksi večkrat uporabiti, tudi ko gre
za manjše požare.

ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE






Delo helikopterjev Bella in Cougarja, predvsem Cougarja
je bilo odlično, tudi zaradi bližine heliodroma (nalet na
cca 2 min).
Kljub močni burji so se posadke helikopterjev in letala
izkazale.
RAZMISLEK: V bodoče razmišljati o nakupu helikopterja
za gašenje požarov v naravnem okolju za celotno
Slovenijo (npr. Cougar super Puma z 4.500 litri vode), ali
dveh letal tipa Air Tractor AT-802 „Fire Boss“ z 3.100 litri
vode.

ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE
Sprejemno mesto:
 Sprejemno mesto je bilo postavljeno pri OŠ Komen. Ker
so gasilske enote prihajale iz dveh različnih smeri, bi bilo
v bodoče smiselno postaviti dve sprejemni mesti.
Sprejemno mesto je bilo premalo vidno označeno.
Heliodrom:
 Delo na heliodromu je potekalo tekoče. V bodoče je
potrebno poskrbeti za pripravo in delo na heliodromu
večje število gasilcev, vsaj zmanjšan oddelek šestih
gasilcev.
 Zelo dobro se je pokazalo, da je bazen za helikopterje v
Sežani, saj se ga lahko že vnaprej pripravi.

ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE
Oskrba z vodo:
 Cisterne z vodo: stanje na terenu je bilo dobro, prav tako
na heliodromu, saj se je pravočasno poskrbelo za
cisterne.
 Hidrantno omrežje je delovalo dobro. Hidranti so bili tudi
v obeh ogroženih vaseh.
Opremljenost enot:
 Lokalne gasilske enote so v zadnjem času dobro
opremljene z vozili za gašenje požarov v naravnem okolju.
V bodoče je potrebno razmišljati o nakupih večjih vozil za
požare v naravnem okolju kot so: GVGP-2 in GCGP-1 in
GCGP-2

ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE
Logistika:
 Logistika je potekala odlično. Prevzela jo je CZ Občine
Komen.
Ostalo:
 Ureditev protipožarnih presek. Potrebno bi bilo na
nekaterih še nepogorelih območjih urediti požarne preseke
za večja gasilska vozila in jih potem tudi vzdrževati. Na
območjih kjer je že bil požar pa vzdrževati požarne preseke,
saj se hitro zaraščajo.
 Potrebno je prej razglasiti zelo veliko požarno ogroženost
naravnega okolja. Vremenske razmere so bile na Krasu in
Obali že vnaprej opozorjene, dorečene in napovedane.

ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE








Pomoč gasilcev, ki se v poletnih mesecih izobražujejo v
ICZR podcenter Sežana, bi bila zelo dobrodošla. Razmišljati,
da bi gasilci dežurali v podcentru, tudi ko je povečana
požarna ogroženost naravnega okolja.
Nekateri posamezni gasilci niso izpolnjevali ukazov in
dogovorov vodij sektorja, kar se je tekom intervencije sicer
uredilo. V bodoče se mora take posameznike odpoklicati iz
intervencije.
Na splošno je bilo delo gasilcev dobro, disciplinirano in
požrtvovalno.
Tudi v prihodnje se mora izvajati izobraževanje gasilskega
kadra na nivojih GZ in PGD, (IPS, taktika gašenja požarov v
naravnem okolju, preventivni požigi, ….)

SODELUJOČI NA INTERVENCIJI
6. IN 7. AVGUST 2017
SODELUJOČI
ŠTEVILO SODELUJOČIH
GASILCI
479 (76 gasilskih enot)
VOZILA
115
Helikopter SV Bell 412
1
Helikopter SV Cougar AS AL 532
1
Letalo SV Pilatus PC-6
1
Štab CZ Občine Komen
10
Zavod za gozdove OE Sežana
2
Reševalci in policisti
Gasilci so na intervenciji skupaj opravili preko 4.410
prostovoljnih delavnih ur in skupaj z letalskimi silami porabili
cca 410.000 litrov vode.

ŠTAB INTERVENCIJE
ŠTAB INTERVENCIJE 6. avgusta 2017 - od 12.45 ure do 20.30 ure
Vodja intervencije:

Adamič Marko

Vodja operativnih sil:

Turk Blaž

Vodja načrtovanja:

Bandelj Andrej, Budal Boris

Koordinacija sil v štabu:

Budal Boris

Koordinacija sil na terenu: Jerina Peter
Vodja helidroma:

Mislej Sandi

Vodja sprejemnega
mesta:
Vodja logistike:

Trobec Urša

Stiki z javnostjo:

Vodja intervencije

Vozilo PV2:
Levi sektor:

Jančar Dejan, Dokić Dimitri, Žerjal Gregor, Pavkovič
Peter
Hribar Matjaž

Desni sektor:

Kozar Sebastijan

Čelo požara:

Rogelja Blaž

Lozej Miloš CZ

NAČRT ZVEZ

ZAKLJUČEK


Intervencija je bila uspešna, saj se ni težje
poškodoval nobeden od posredovalcev in požar je
bil požar kljub zelo nevarnemu požarnemu
preskoku, pravočasno pogašen, ter s tem rešene
obe vasi in prebivalci. Tudi v bodoče lahko
pričakujemo velike požare, zato se je potrebno
nenehno na njih pripravljati in izobraževati, ter na
podlagi dobrih analiz in izkušenj potegniti črto o
nadaljnjih aktivnostih na področju požarov v
naravnem okolju.

ZAHVALA

Iskrena hvala pri gašenju velikega požara pri
Komnu 6. in 7. avgusta 2017, vsem gasilcem in
letalskim silam SV, vsem enotam, ki so bile v
pripravljenosti za pomoč na Kras, ter vsem
ostalim, ki so se odzvali klicu na pomoč in kljub
neugodnim vremenskim razmeram in zahtevnega
kraškega terena požar hitro omejili in pogasili.

