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POŽAR PRI KOMNU DNE 29. in 30. AVGUSTA 2001

Opis požara 29.8.2001

Požar je nastal v bližini ceste Komen-Branik v bližini Komna. 

Kraj, kjer je požar nastal, je bil pretežno poraščen z grmičevjem ruja, črnega gabra, jesena in 
visoko travo. Na posameznih mestih so bili manjši sestoji mladih borov. Na področju, kjer je 
nastal požar, je več gozdnih poti in požarnih presek. 

Zaradi dolgotrajne suše (zadnje obilnejše padavine so bile 20.7.) in velike izsušenosti tal ter 
rastlinja se je požar s pomočjo vetra zelo hitro širil. Požar se je širil talno, vršno in na določenih 
mestih je prešel tudi v podtalni požar.  Pihal je zmeren jugozahodnik in požar se je zelo hitro 
širil. Ob cesti Komen-Branik je požar zajel krošnje borovih dreves, preskočil cesto ter se širil v 
smeri proti hribu Zajčevec.

Potek gašenja

Ob 15:37 sta bila PGD Komen in ZGRS Sežana obveščena o požaru v bližini Komna ob cesti 
Komen – Branik. Prvo je prišlo na kraj požara PGD Komen ob 15:45 s tremi vozili in 12 gasilci. 
Po prvi oceni je bila podana zahteva po dodatnih silah. Ob 16:10 so bila aktivirana PGD 
Sežana, PGD Štjak, PGD Senožeče, PGD Povir, PGD Divača in dodatne sile iz ZGRS Sežana 
ter PGD Komen. Dodatne sile iz ZGRS Sežana so se morale premestiti iz požara pri vasi Beka, 
občina Hrpelje – Kozina, ki je bil že grobo lokaliziran. Na tem požaru je ostalo matično društvo 
PGD Materija. O požaru so bili ob 16:18 obveščeni inšpektor pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, župan občine Komen, radio Koper in Radio 94.

Ker se je požar zelo hitro širil in na požarišče zaradi oddaljenosti še niso prispele dodatne 
enote, je bila ob 16:05 preko ReCO Postojna podana zahteva za pripravo helikopterjev za 
morebitno gašenje požara. Ko so dodatne enote prispele na požarišče, so bile razporejene 
glede na trenutno situacijo na požarišču. 
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Ker je na požaru še vedno primanjkovalo gasilcev in tehnike, je bila podana zahteva za 
aktiviranje PGD Kostanjevica in PGD Dornberg iz Gasilske zveze Nova Gorica.

Požar je bil grobo lokaliziran ob 18:32. Na požarišču so se še vedno odvijale aktivnosti v smislu 
čiščenja roba požarišča in gašenja podtalnih požarov. Kljub temu je ob 19:51 prišlo do 
ponovitve požara, ki je bil tudi takoj pogašen.
Okrog 20. ure je prišlo do spremembe vetra. Začel je pihati SV veter.

Na požarišču so se odvijale že prej omenjene aktivnosti do 22. ure in takrat je bilo glede na 
razmere na požarišču ocenjeno, da lahko glavnina sil zapusti požarišče. Na požarišču je ostala 
požarna straža – 17 gasilcev in 4 vozila, ki je vršila stalen nadzor nad požariščem. 

Opis ponovljenega požara 30. 8. 2001

Burja se je preko noči okrepila in začela pihati s sunki od 40 do 50 km/h (izmerjeno). Kljub 
stalnemu nadzoru požarišča je ob 00:27 prišlo do ponovitve požara, ki se je navkljub hitremu 
posredovanju požarne straže hitro razširil in zajel 17 ha strnjenega borovega gozda. 

Širil se je v smeri proti zaselku Jablanec in vasi Rubije. Požar se je širil pritalno, vršno in s 
preskakovanjem tudi do 200m od linije požara. Zaselku Jablanec se je požar nevarno približal 
ob 01:15. Gasilci so z uspešnim posredovanjem preprečili, da bi požar zajel hiše. Kljub temu pa 
je požar preskočil zaselek in se širil v smeri proti vasi Rubije in cesti Komen – Škrbina.

Približno ob 3. uri je  burja oslabela, vendar je še vedno pihala s hitrostjo 25 km/h (izmerjeno). 
Zaradi tega je bilo širjenje požara počasnejše.

Potek gašenja ponovljenega požara 30.8.2001

Do ponovitve požara je prišlo na zahodnem delu požarišča najverjetneje zaradi podtalnega 
požara. Kljub takojšnjemu posredovanju požarne straže, se je požar s pomočjo vetra zelo hitro 
širil. Takoj je bila podana zahteva za aktiviranje dodatnih sil iz PGD Komen, ZGRS Sežana, 
PGD Kostanjevica in ostalih PGD v KGZ. Ko je požar zajel strnjeni sestoj borovega gozda, se je 
ugotovilo, da se ga ob pogojih, ki so vladali trenutno na požarišču, z razpoložljivimi silami ne bo 
dalo pogasiti. Sprejeta je bila odločitev, da se vse razpoložljive sile preusmerijo v zaselek 
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Jablanec in zaščitijo stanovanjske hiše in gospodarske objekte. Istočasno je bila v zaselek 
poslana manjša ekipa gasilcev z nalogo, da zbudijo prebivalce in pripravijo vse potrebno za 
morebitno evakuacijo. Premeščene enote PGD Komen in prve prispele enote ZGRS Sežana so 
se razporedile v zaselek Jablanec in pričele z vodnimi topovi iz cisterne polivati objekte in 
okolico zaselka. V zaselku so bila razporejena naslednja vozila:

 FAP 1616, 8.000 l vode
 TAM 130, 4.000 l vode
 TAM 260, 12.000 l vode
 TAM 260, 12.000 l vode.

Obrobne požare ob zaselku, ki so nastajali zaradi preskakovanja ognja sta gasili naslednji vozili:
 TAM 110, 1.500 l vode
 LandRover 130, 450 l vode.

Vozila so se napajala iz hidranta. Istočasno je potekalo tudi reševanje drobnice. Nekateri 
vaščani so z lastnimi vozili zapustili domove.

Prve prispele enote iz KGZ Sežana so bile razporejene v vas Rubije z nalogo zaščite vasi in ob 
cesto Komen - Škrbina z nalogo preprečitve širjenja požara preko ceste v smeri vasi Sveto -
Lipa. 

Ob 1:36 je bila podana zahteva za aktiviranje GZ Postojna, GZ Nova Gorica in GZ Koper.

Na požarišče so prispele enote GZ Nova Gorica in GZ Postojna. Del sil je bilo razporejenih v 
pomoč za zaščito vasi Rubije in ob cesto Komen - Škrbina, del pa na severno stran požarišča 
(na protipožarno preseko Rubije  - cesta Komen - Branik). S temi silami je bil požar obkoljen in 
burja se je začela umerjati tako, da je gašenje bilo učinkovito.
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Proti jutru je bilo večina požara že pod nadzorom, vendar so se na določenih delih pojavljala 
nova žarišča. Zaradi ponavljajočih se požarov, velikosti požarišča in utrujenih gasilcev je bila 
podana zahteva za aktiviranje helikopterja.

Na požarišču ostajajo vse enote razen PGD Studeno, ki ima nalogo urediti heliodrom in nudenje 
pomoči pri zajemanju vode s helikopterjem. Na heliodrom se preusmerijo tudi večje cisterne z 
vodo. Helikopter je pristal ob 7:54 in takoj po postavitvi bazena je pričel z gašenjem. Gasil je 
predvsem aktivna žarišča ob zaselku Jablanec in južni del požarišča. Helikopter je končal z 
gašenjem ob 11:13. Takrat so se začele umikati prve sile. Ob 13:00 so na požarišče začele 
prihajati sveže sile. Glavnina sil, ki so gasile požar preko noči, je bila zamenjana do 15:00, 
dokončno pa do 16:00. Na požarišču ostaja požarna straža, ki jo sestavljajo gasilci ZGRS 
Sežana, PGD Povir in PGD Senožeče. Zaradi umirjajočega stanja na požarišču se ob 23:00 
umakneta PGD Povir in PGD Senožeče. Na požarišču pa ostaja ZGRS Sežana. Ob 00:53 je 
prišlo do ponovitve požara, katerega je požarna straža ob pomoči PGD Komen uspešno 
pogasila.

Vse aktivnosti na požarišču so bile prekinjene ob 5:47 zaradi dovolj obilnih padavin, ki so 
zagotavljale, da se požar ne bo ponovil.

ZAKLJUČKI

 Odziv gasilcev v popoldanskem času dober

 Odziv gasilcev v nočnem času slabši ( nekatera gasilska društva , ki so sodelovala pri 
gašenju že v popoldanskem času se niso odzvala ali pa so se odzvala z manjšim številom 
gasilcev, kot je bilo pričakovati - vzrok so nerešena razmerja z delodajalci)

 Potrebno je takoj urediti in zagotoviti možnost udeležbe gasilcev v vseh časovnih obdobjih 
(pogodbeni odnos lokalne skupnosti, država in delodajalci)

 Ugotavljamo, da je število poklicnih gasilcev premajhno, da bi lahko zagotovili učinkovito 
strokovno vodenje obveznikov civilnega služenja in ostalih sil pri vseh intervencijah, kakor 
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tudi zagotavljanje operativnosti v časovnih obdobjih, ko se prostovoljni gasilci ne morejo 
udeležiti intervencij

 Ob številnih požarih v letošnjem letu se je pokazalo, da je bila odločitev o civilnem služenju v 
Sežani pravilna, saj so se obvezniki aktivno vključili v vse intervencije in zagotavljajo 
primerno številčnost v vseh časovnih obdobjih

 Delo gasilcev na požarišču zelo dobro, požrtvovalno in disciplinirano

 Osebna zaščitna oprema primerna

 Vozni park zastarel - le del manjših vozil obnovljen

 Pretok informacij in ostala pomoč ReCO Postojna vzorna

 Sodelovanje z ostalimi službami (policija, inšpekcija, gozdarji) dobro (pri gozdarjih se 
pogreša večja prisotnost tudi na ostalih požarih - predvsem kot dobre poznavalce prostora)

 Pri gašenju ni prišlo do nobene nesreče, vendar bi morali ob intervencijah takšnih 
razsežnosti zagotoviti reševalno vozilo (zagotoviti bi bilo potrebno tudi sredstva v ta namen)

 Gašenje s helikopterji je bilo uspešno, žal pa jih ni mogoče uporabiti v nočnem času

 Odziv domačinov dober v smislu samopomoči

 Opaža se pomanjkanje komandnega vozila za potrebe požarov v naravnem okolju s 
sodobno opremo (telekomunikacijske, hidrometeorološke in podobne naprave)

 Pridobiti je potrebno GPS za potrebe izmere požarišča po zaključku intervencije in predvsem 
za potrebe lažjega razporejanja gasilcev med samo intervencijo

 Gasilcem primanjkuje ustreznih kartografskih podlag

 Štabno vodenje ni bilo uvedeno (zaradi obsežnosti požara in pomanjkanja gasilcev so bili 
tudi vodilni kadri vključeni v gašenje požara)

 Zveze so bile motene zaradi prezasedenosti repetitorjev (zaradi proženja pozivnikov)

 Oskrba gasilcev s hrano in pijačo je bila dobra

 Tudi v bodoče lahko pričakujemo podobne požare, saj se Kras zarašča – Jablanec ni 
osamljen primer, ko se gozd praktično dotika vasi.

»NA POMOČ!«

Vodstvo intervencije

Komen, oktober 2001


