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UVOD
Ocena ogroženosti, je izdelana na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 95/07 – ZSPJS in 97/10) v nadaljevanju
ZVNDN, Navodilom o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/95) in Povzetkih
regijskih Ocen ogroženosti Notranjske regije*. Sestavljajo jo povzetki na osnovi kakovostne
in količinske analize nevarnosti naravnih in drugih nesreč , ki lahko nastanejo na območju
pivške občine, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, stopnjo zaščite pred
nevarnostmi in predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.
Ocena ogroženosti občine Pivka verzija 2.0 je bila izdelana v novembru 2011 in dopolnjena
v januarju 2016 (verzija 2.1). Verzija 2.2 je dopolnjena in ažurirana v maju 2016 in
predstavlja nadgradnjo prejšnjih ocen.
Ocena ogroženosti je dokument, k so ga za vsako posamezno nevarnost naravne in druge
nesreče dolžni pripraviti državni in občinski organi, gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije. Podlaga za pripravo ocene nevarnosti so raziskave, študije in druge strokovne
podlage, ki se nanašajo na značilnosti obravnavanega ogroženega območja v najširšem
pomenu besede. Ocena ogroženosti tako med drugim zajema podnebne, ekološke,
geološke, prostorske, gospodarske, poselitvene in druge značilnosti območja.
Ocena ogroženosti je temeljna podlaga za načrtovanje in delovanje sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v občini. Predstavlja temelj za delovanje Civilne zaščite,
poklicnih, prostovoljnih in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljevanju sile ZRP).
Gre za kompleksno strokovno podlago, pri izdelavi katere je potrebno poznavanje zakonitosti
pokrajine, naravnih in drugih vrednot, opravi se terensko delo, pregled in študij različnih
virov. Upoštevati je potrebno tudi izkušnje prebivalcev posameznega območja. Pri izdelavi
dokumenta gre za izrazito interdisciplinarno delo. Poleg pridobivanja podatkov je zelo
pomembno tudi njihovo pravilno razumevanje, vrednotenje in implementacija.
Ocena ogroženosti zaradi naravne in druge nesreče mora biti v skladu z Navodilom o
pripravi ocen ogroženosti. Vsebovati mora podatke in ocene o virih nevarnosti, možnih
vzrokih nastanka nesreče, verjetnosti pojavljanja nesreče, vrsti, oblikah in stopnji
ogroženosti, poteku in možnem obsegu nesreče, ogroženih prebivalcih, živali, premoženju,
kulturni dediščini, verjetnih posledicah nesreče, verjetnosti nastanka verižne nesreče in
možnosti predvidevanja nesreče.
Poleg navedenega mora vsebovati tudi predloge za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči
ter preprečitev oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče. Ocene ogroženosti je
potrebno obnoviti vsakič, ko nastanejo spremembe pri virih izdelave ocene posamezne
nevarnosti.
*upravna regija določena s strani države za pristojnosti s področja zaščite in reševanja
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1. ZNAČILNOSTI OBMOČJA
1.1 GEOGRAFSKI POLOŽAJ IN LEGA OBČINE
Po svoji geografski legi leži pravokotno na smer severozahod. Občina Pivka se nam na
zemljevidu kaže kot velik metulj s široko razprtimi krili, ki jih ločuje in jima hkrati daje oporo
Taborski greben (751 m), ki je skupaj s Primožem (718 m) in Osojnico (820 m) tudi razvodje
med porečjema reke Pivke in reke Reke in s tem tudi med bližnjim Jadranskim in zelo
daljnim Črnim morjem. Tu so tudi znamenita kraška presihajoča jezera, med katerimi sta
največji Petelinjsko in Palško. Pivška občina je na zanimivem jadransko-črnomorskem
razvodju, saj del vode odteka po reki Pivki v Črno morje, del pa v Reko in nato v Jadransko
morje.
Leži v pretežnem delu na izrazito kraškem terenu, z značilnimi presihajočimi kraškimi jezeri,
kraškimi jamami, vrtačami in ponikalnicami. Pivška kotlina je zanimiv svet ob reki Pivki, ki ga
obdajajo kraške planote in sicer na severu Nanos in Hrušica, na vzhodu in jugovzhodu
Javorniki in Snežnik, na zahodu Slavenski ravnik, ki se proti jugovzhodu spusti v Košansko
dolino, na jugu pa se potegne v Taborski greben.
Najvišja nad vzpetinami je Osojnica (820 m), ki je na južni strani. Na jugovzhodni strani se
dviga Tabor, ki deli Zgornjo Pivko od doline Reke in Brkinov. V njem je več izrazitejših vrhov,
med njimi izstopa Šilentabor (749 m). Sredi teh planot leži kotlina Pivka, ki jo domačini kličejo
krajše kar Pivka.
.

Slika 1: RS z statističnimi regijami

Po upravni razdelitvi v zvezi z urejanjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je
Pivška občina uvrščena poleg preostalih 9 občin (Bloke, Cerknica, Loška dolina, Postojna,
Ilirska Bistrica, Hrpelje – Kozina, Divača, Sežana in Komen) v Notranjsko regijo, kjer upravne
naloge s področje državne pristojnosti v zvezi z ZRP izvaja Uprava za zaščito in reševanje,
Izpostava Postojna. Glede statistične regije pa sodi v Notranjsko-kraško regijo.
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Slika 2: Kohezijski regiji, statistične regije, občine, Slovenija, 1. 1. 2015

Na severu meji na Občino Postojna, na severno vzhodu in vzhodu na Občino Cerknico in
Loško dolino, na jugu na Občino Ilirska Bistrica in na zahodu na Občino Divača.

1.2 NASELJENOST IN DEMOGRAFSKA RAZVITOST
Občina se razprostira na 223 km2 in ima okoli 6000 prebivalcev oziroma cca 26 prebivalcev
na km2. Naselje Pivka je od leta 1994 središče občine z 29 naselji, ki so povezana v trško
skupnost in vaške skupnosti. Večja naselja so Dolnja Košana, Petelinje, Zagorje.
Zap.št. Kraj
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Buje
Čepno
Drskovče
Dolnja Košana
Gornja Košana
Gradec
Juršče
Kal
Klenik
Mala Pristava
Nadanje selo
Narin
Neverke
Nova Sušica
Palčje
Parje
Petelinje
Pivka
Ribnica

Število
prebivalcev
52
49
100
349
137
56
155
354
181
70
137
227
117
101
218
115
296
2164
14
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Nadmorska
višina
452,2 m
564,8 m
562,5 m
454 m
469,8 m
575,1 m
706,6 m
479,7 m
543,6 m
438 m
472,9 m
478,1 m
443,2 m
439 m
602,2 m
543,1 m
545 m
547,5 m
484,1 m
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Selce
Slovenska vas
Stara Sušica
Suhorje
Šilentabor
Šmihel
Trnje
Velika Pristava
Volče
Zagorje

258
42
48
59
9
110
281
57
61
364

545,8 m
566,2 m
421,4 m
516,7 m
735,5 m
447,9 m
534,5 m
449 m
587,8 m
576,6 m

Tabela 1: Poseljenost občine Pivka

1.3 TOPOGRAFSKO GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Prostor občine Pivka je preplet treh velikih sistemov: poselitve, krajine in infrastrukture. Vsi
trije sistemi tvorijo značilno sliko občine. Prostor je izredno pester in v nekaterih delih močno
razgiban. V prostoru se pojavljajo značilni prostorski elementi, ki tvorijo pomembne
značilnosti občine, kot so: tipične kraške oblike reliefa (valovite planote, vrtače, jame,
polja,..), strnjeni gozdovi, grmovne in drevesne živice, obcestne vasi in strjene vasi v
zaraščanju, vodnate doline... Te sestavljajo predvsem značilne menjave prostorskih prvin ter
značilne vedute v občini.
Predvsem zaradi terenskih razmer so se v občini izoblikovale tri izrazite prostorske smeri, ki
se vlečejo:
- po vzhodnem robu občine - od severa proti jugu (Snežnik z Javorniki),
- po sredinskem delu občine - od severa in severozahoda proti jugu (Tabor),
- po jugozahodnem delu občine ob reki Reki (Brkini), ki občino razdeli na osrednji valovit del
Pivške kotline, doline Knežaka ter Košansko dolino, kanjon reke Reke ter na visoke kraške
planote.
Strateška lega

Slika 3 : Strateški prehodi

Pivška kotlina ima izjemno pomembno strateško lego, saj predstavlja najkrajšo in
najenostavnejšo povezavo Podonavja s Sredozemljem. Ugodna lega in klima sta omogočili
poselitev že zelo zgodaj. Tudi v rimski dobi so čez kotlino vodile pomembne komunikacijske
poti. O izredno pomembni strateški legi pričajo tudi nenazadnje ostanki italijanskih vojaških
utrdb iz druge svetovne vojne.
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1.4 IZOBLIKOVANOST TERENA IN GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Območje občine Pivka je reliefno pestro, močno razgibano. Dno pivške kotline prekriva fliš, ki
mu domačimi pravijo sablon. Pivška kotlina je odprta na tri oz. štiri strani in je z zoženimi
prehodi povezana s sosednjimi pokrajinami. Na severu je med Hrušico in Javorniki gričevnat
svet Postojnskih vrat v nadmorski višini okoli 610 m. Drugi prehod na severozahodni strani
pri Razdrtem v višini 580 m je ožji in povezuje Pivško kotlino z Vipavsko dolino. Na
jugozahodni in južni strani vodi iz Pivke več prehodov mimo Primoža in po nizkih prehodih
Taborskega grebena v dolino Reke. Med temi prehodi sta najznačilnejša prehoda pri Hrastju
v višini 579 m in pri Šembijah v višini 590 m .
Po Pivški kotlini teče reka Pivka. Njeni izviri so verjetno že studenci v Žlebovih pod Milanije
nad Koritnicami. Tu ta voda takoj izgine v tla. Od tod poteka suha struga, ki jo imenujejo tudi
Graben, ki se ob večjih nalivih napolni z vodo. Pravi izvir reke je pri Zagorju. Glavnino vode
dobiva iz bruhalnika v Pivščah, ob večjem deževju pa tudi od drugod. Pivka teče počasi, v
številnih zavojih, ob deževju prestopa bregove ter poplavlja.
Tu so občasna jezera, med njimi največje Petelinjsko jezero in Palško jezero. Ob večjem
deževju se ta jezera napolnijo z vodo iz bruhalnikov, med katerimi je največji Matijeva jama
ob robu Palškega jezera.

1.5 HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI
Najpomembnejša ponikalnica je reka Pivka. Del njenih voda se steka na fliš iz kraških
Javornikov iz bruhalnikov od Zagorja do Stare vasi, nato po površju teče še do vhoda
Postojnske jame, kjer ponikne in se ponovno prikaže kot Unica na Planinskem polju. Ob
visokih vodah poplavlja Pivka izvirne kraške globeli, kjer nastajajo manjša presihajoča jezera
pri Zagorju, Parjah, Drskovčah, večja pa pri Palčjih in Petelinjah, v katerih se voda zadržuje
od četrtine do polovice dni v letu.
Reka Pivka in njen poplavni svet povezuje Pivško podolje v enotno območje. Njen največji
pritok v postojnski občini je reka Nanoščica, ki izvira pod Nanosom in ima zato, ker teče po
neprepustnem flišu, neprimerno bolj stanovitno vodo od nje. Iz porečja Pivke odtekajo vode
po dveh smereh. Visoke vode se prelivajo na površje in napolnijo strugo Pivke, ki teče
sklenjeno do ponorov pri Postojnski jami, nizke pa se pretakajo podzemno pod Javorniki
mimo Postojne neposredno proti Planinskemu polju. Kraški kanali pod Javorniki ležijo niže
od doline Pivke, so pa še razmeroma mladi in ozki, zato zmorejo le manjše pretoke. Takoj,
ko pade nekaj več dežja v Javorniki, se vode prelijejo ob Pivki na površje, poplavijo strugo in
polje ob njej. Poplave Pivke povzročajo tako kraške kot tudi površinske vode. Za kraške
poplave je značilna umirjena, a zato dolgotrajnejša voda, za površinske pa burna in
kratkotrajnejša voda. Te poplave so sezonske. Povprečno je pet poplav letno in trajajo
največ tri dni. Največ je poplav jeseni, od septembra do novembra, najmanj pa poleti.
Poplavam in poplavnem svetu na Pivki so prilagojena tudi naselja in gospodarjenje. Naselja
so bodisi na vzpetinah ali na terasah in višjih delih dolinskega dna, ki jih poplave ne
dosežejo.
Osrednji del občine zajema flišna Pivška kotlina, ki obsega cca 38 km2, kjer se vode
površinsko odtekajo v kraško podzemlje.
Reka Reka je največja slovenska reka ponikalnica. Izvira na nadmorski višini 720 m, na južni
strani pobočja Snežnika na Hrvaškem, kot potok, imenovan Velika voda (Vela voda). Teče
skozi kraje Ilirska Bistrica, Topolc, Prem, Ribnica, Buje in Škoflje do Škocjana, kjer ponikne
v Mohorčičevo jamo v Škocjanskih jamah. 33 km dolg podzemni tok Reke je moč videti še v
Kačni jami in Labodnici, ponovno pa pride na površje v izviru reke Timave blizu kraja Štivan v
občini Devin - Nabrežina v Italiji. Površinski tok reke Reke meri 54 km, porečje pa obsega
365 km². V reko se izliva več hudournikov, ki v pivški občini vplivajo na hitri dvig nivoja reke
in s tem povzročijo naraščanje vode, ki v občini od Ribnice do Buj povzročijo poplave. To so
predvsem hudourniški potoki Sušica, Suhorca in Padež ter druge hudourniške vode, ki se
izlijejo iz okoliških pobočij (Brkinov, Sušiških Brd, V. vrhe, Gradišča…).
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1.6 KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Pivška kotlina leži na prehodu med celinsko Slovenijo in Jadranom. Kljub temu so morski
vplivi majhni in so bolj občutni vplivi celinske notranjosti. Na celinski značaj vplivata zaprtost
kotline in nadmorska lega v višini 500 do 600 m. Morski vplivi so najmočnejši v obdobjih
južnega vremena. Tedaj se temperatura ozračja dvigne, naraste vlažnost zraka in prihajajo
obilne padavine. Pogosto nastopi odjuga sredi zime in povzroči naglo taljenje snega. V
hladni polovici leta piha burja, ki navadno ne odneha več dni skupaj. Najbolj pogosta je
januarja. Burja močno ohladi ozračje, ustvarja velike zamete in ovira promet.
Povprečna julijska temperatura je v Pivki 17,5°C, povprečna januarska temperatura v Pivki 1°C. Ker nastopajo temperature pod ničlo že po 20. septembru in jih lahko pričakujemo vse
do 25. maja, so v Pivki značilne pozebe že zgodaj jeseni in pozni pomladi.
Padavine so precej enakomerno razporejene na vse leto, vendar sta dve obdobji precej suhi
in sicer zima v januarju in februarju ter kasnejše poletje v juliju in avgustu. Največ dežja dobi
zgodnja pomlad že v marcu, prav tako jeseni, zlasti v oktobru. Prvi sneg pade v oktobru,
včasih že konec septembra, spomladi pa sneži tudi še aprila in se zgodi, da zapade zadnji
sneg celo v maju. V poletni polovici so pogoste nevihte z nalivi, ki povzročajo posebno v
jesenskem času velike poplave. Občasno so posamezna območja izpostavljena tudi toči,
žledu in suši.

1.7 KRAJINA
1.7.1 Vegetacijske značilnosti
Glede na prehodnost območja iz dinarskega v submediteranski del je tu značilna pestra
naravna vegetacija. Prevladuje dinarski gozd bukve in jelke ter nekoliko manj pogosta
gozdna združba bukve in gorskega javorja s posameznimi jelkami in smrekami. Grmovna
plast je podobna kot v jelovo – bukovih gozdovih. V nižjih ter strmih in osojnih legah v
vrtačah je mogoče najti lipo in platanolistni javor in veliki jesen. Ti gozdovi imajo velik
gospodarski pomen (visoka produktivnost), medtem ko so gozdovi na strmih pobočjih
večinoma varovani. V Pivškem podolju, kjer je čutiti vpliv Sredozemlja prevladuje združba
gabrovca in ojstrice. V porečju Pivke je najlepši gozd ohranjen v strnjenih sestojih na
Prestransko – Slavinskem ravniku, kjer uspeva bukov gozd z jesensko vilovino. V začetku
20. stoletja so potekala intenzivna pogozdovanja s črnim borom.
Skupna značilnost Notranjskega in Pivškega podolja je svet travišč na vrtačastem in
razgibanem reliefu, njiv na položnih pobočjih ter vlagoljubnega rastja na poplavnih ravnicah z
zamočvirjenimi zemljišči. Mnoga zemljišča, kjer so včasih kosili ali pasli, se danes zaraščajo
s gozdom.

1.7.2 Kmetijske površine
Kmetijske površine predstavljajo v občini Pivka cca. ¼ vseh zemljišč (slika 4). V občini Pivka
prevladuje in se hkrati ohranja tradicionalna kmetijska proizvodnja ter ekološka in prostorska
pestrost kultur in s tem pestrost strukture kmetijskih zemljišč.
Spodbuja se nadaljnji razvoj osnovne kmetijske proizvodnje ter odločanje kmetov za
opravljanje dopolnilne dejavnosti (npr. turizem na kmetiji, izdelava mlečnih izdelkov,
pridelava in izdelava avtohtonih izdelkov). Usmeritve in razvoj kmetijstva v občini je
preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in izginjanje ekološko pomembnih grmovnih
živic, obmejkov in gozdnih zaplat iz kmetijskih zemljišč. Ohranja se obseg kmetijskih zemljišč
in spodbuja se ekološko kmetovanje; sonaravna pridelava in reja domačih živali ter druge
dejavnosti (sadjarstvo, živinoreja, reja drobnice, čebelarstvo) skladno s konceptom Ekoregije.
Obenem se preprečuje zmanjšanje mokriščnih predelov.
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PETELINJE

VOLČE

PALČJE
KOŠANA
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NARIN
SUHORJE

NADANJE SELO

K-2
Slika 4: Kmetijska zemljišča-namenska raba-OPN Pivka (K1 in K2)

Gozd
Gozd prekriva več kot polovico občine Pivka (slika 5). Razvoj gozdarstva se usmerja v
preprečevanje velikih prostorskih posegov v strnjeno gozdno matico in uničevanje krajinske
slike in ekološkega stanja pomembnih gozdnih zaplat na kmetijskih zemljiščih. Na območju
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gozda se izvajajo gozdno gojitvene operacije in se ohranja gozdove, ki imajo posebne
varstvene režime. Zagotavljati je potrebno še v naprej večnamensko rabo prostora, skladno z
drugimi usmeritvami preprečevati posege in dejavnosti v gozdu, ki onemogočajo
zagotavljanje ekološke, socialne in proizvodne funkcije in poslabšujejo možnosti njihovega
uresničevanja. Pri gospodarjenju z gozdovi se upošteva načelo sonaravnega in trajnostnega
gospodarjenja ter večnamensko vlogo gozda. Slednje načelo je zagotovljeno z
gospodarjenjem v skladu z gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske enote
Vremščica, Jezerščak, Baba-debela gora, Hrašče-Osojnica, Javornik in Jurjeva dolina.
Potrebno je doseči optimalno odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami in zagotoviti
ustrezno vzdrževanje obstoječe mreže gozdnih prometnic. V skladu z načrti varstva pred
požarom v naravnem okolju se izvaja preventivno varstvo pred požari. Vsi
gozdnogospodarski posegi v gozdni prostor in gozd morajo tudi v nadaljevanju ohraniti
ugodno stanje vseh avtohtonih vrst v gozdnem ekosistemu.
V območju gozdnih rezervatov: Ilov klanec, Dedna gora in Bička gora, ki so namenjeni
raziskovalni funkciji, so prepovedane vse gospodarske, rekreacijske in raziskovalne in druge
dejavnosti, ki bi kakorkoli lahko spremenile obstoječe naravno stanje in vplivale na nemoten
naravni razvoj v prihodnosti.
V nadaljevanju se preprečuje krčenje gozdnih zaplat na kmetijskih zemljiščih, ki so
pomembne za krajinsko sliko pokrajine ali opravljajo pomembno biotopsko funkcijo in
funkcijo koridorskih povezav med masivom Javornikov in masivom tabora, Osojnice in dalje
Brkinov tako, da se omogoča prehod za prosto živeče divje živali preko Pivške kotline.
Posegi v gozd se prvenstveno usmerjajo na robna območja, kjer prevladujejo gozdovi s
slabšo zasnovo, ki so nastali z zaraščanjem kmetijskih površin in kjer niso poudarjene
funkcije gozda.

Slika 5: Gozd-namenska raba-OPN Pivka
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1.8 GEOLOŠKE IN PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Dno Pivške doline je iz nepropustnih flišnih kamnin (lapor, peščenjak, konglomrat), obdana s
prepustnimi karbonatnimi kamninami (apnenec in dolomit). Dno Spodnje Pivke je v celoti iz
flišnih kamnin, odloženih v eocenu. Flišne kamnine so vodozdržne in na njih je razvit
normalni relief, obli griči in vmesne plitve, ploske doline. Dna dolin prekrivajo rečni nanosi,
predvsem pesek in ilovica. Dna dolin prekrivajo rečni nanosi, predvsem pesek in ilovica.
Spodnja Pivka preide prek Srednje Pivke v Zgornjo Pivko, ki je obdana pretežno v apnencih.
Deli dna so prekriti z rečnim nanosom, v glavnem s srednje do drobnozrnatim. Tak nanos,
aluvij, prekriva tudi dna večjih kraških depresij-jezer-v obdobju, ki so pogosto poplavljene.
Nadmorska višina Pivke je vse od 507 (dno) do 580 m. Kraške planote, ki jo obkrožajo, se
vzpenjajo med 300-600 m nad Pivko. Pretežno ravno ali vsaj le malo razgibano dno,
zaokroženost in ograjenost z visokimi gorami, vse to daje Pivki značaj kotline.
Pivka sodi po Koppenovi klasifikaciji v prehodni temperaturni pas, ki sega od prvih kraških
planot do glavne dinarskoalpske pregrade. Glede na padavinski režim sodi v področje z
modificiranim režimom, ki ima največ padavin jeseni, najmanj pa pozimi (Kranjc, 1985).
Kljub temu, da je lega občine v neposrednem zaledju Tržaškega in Reškega zaliva, so
neposredni sredozemski vplivi skromni. Povprečna julijska temperatura je v P ivki 17,5°C,
povprečna januarska pa -1°C. Med odločilne dejavnike prehodnosti v podnebju je šteti burjo,
ki je najbolj pogosta januarja. Le ta močno ohladi ozračje, še posebej je neprijetna pozimi, ko
je združena z metežem in prenaša suh, droben sneg ter dela velike zamete.
Če opredeljujemo še bolj podrobno, moramo podnebje Zgornje Pivke prištevati k podnebju
primorske Slovenije, v rajon Krasa. Značilnost tega podnebja so bolj sončna poletja ter
deževna hladna polovica leta. Preko 48% količine letnih padavin je v mesecih od oktobra do
marca. Srednja Pivka predstavlja tudi v klimatskem pogledu prehod med Zgornjo in Spodnjo
Pivko. Spodnja Pivka sodi k podnebju osrednje Slovenije, v Notranjsko-kočevski podnebni
rajon. Za to podnebje je značilno, da so meseci od maja do avgusta vlažnostno suficitni (ni
poletne suše), januarske temperature v nižinah od -1°C do -3°C, oktobrske višje od aprilskih.
Največ padavin pade v hladni polovici leta, v glavnem nad 1600 mm letno, vendar se še
pozna vpliv Sredozemlja v bolj sušnemu poletju. Ob robu dinarskih planot je povečana
oblačnost. V okviru tega rajona zavzema Spodnja Pivka posebno mesto, ker je poleti bolj
odprta sredozemski, pozimi pa celinskim podnebnim vplivom (Kranjc, 0985).
Na tem področju se prelivajo trije podnebni tipi: sredozemsko podnebje (sega v podolje
sosednje doline Reke), celinsko podnebje (na osojni strani gorske pregrade) in gorsko
podnebje (na višjih območjih). Zlasti pozimi se tukaj kaže prehodnost med primorsko in
celinsko Slovenijo. Pojavijo se razlike v temperaturi in tlaku med morjem in celino, ker začne
vdirati hladen zrak na toplo morje. Z visokih kraških planot se spušča burja (najpogostejša je
januarja), skozi Postojnska vrata pa prodira hladen zrak, zato ima območje nad vrati nižje
temperature. Zaradi vetrovnosti je tukaj manj megle, v povprečju le štiriinpetdeset dni na leto.
Največ padavin je jeseni, pa tudi spomladi in zgodaj poleti. Poletja so zelo sušna na kraških
tleh, vendar a se suša pojavlja tudi na flišu (Perko in Orožen Adamič, 1999).
Na obravnavanem območju se prepletata dva tipa prsti: oglejene prsti (na vlažnih tleh, ob
vodah; poraščajo jih mokrotni travniki) ter rendzina in pokarbonatna prst (na višjih in
sušnejših območjih). Na kraški Zgornji Pivki je prisotna plitva prst, ki je debelejša v dnu
podolja, kjer je občasno poplavljeno.
Kotlina z obrobnimi planotami je tudi področje srednjeevropskega gozda, ker so tukaj ugodni
podnebni pogoji z veliko padavinami in primerna tla. Gozd namreč dobro uspeva na kraški
preperelini in na flišnih tleh, poplavna področja pa mu ne ustrezajo. Človek je močno
spremenil rastlinstvo v Pivškem podolju. Gozd je iztrebil za potrebe obdelovalnih površin,
pašništva, pridobivanja sena in naselitve. Prvotni gozd je tako ohranjen le na planotah
vzhodno in zahodno od kotline. Največ je bukve in jelke, pa tudi neavtohtone smreke, ki raste
po globljih in hladnih dolinah. Zahodno vznožje Javornikov in Snežniškega hribovja danes
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pokrivajo obsežni travniki in pašniki. Po kraškem delu podolja raste mnogo brina. Zaradi
pogozdovanja so tu prisotni tudi značilni borovi nasadi, ki se je razširil iz nekaj prvotnih
nasadov.

1.9 ARHITEKTURA (ZGODOVINSKE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI)
Med dragoceno kulturno in krajinsko dediščino Pivke, med eno izmed njenih najbolj
razpoznavnih znamenj sodijo kamniti križi, vaška, obpotna in poljska znamenja, ki
praviloma stojijo na začetku ali na sredi vasi, ob cestah in poteh, najraje na križpotjih, včasih
sredi polja. Nekatera so na vzpetinah, na vidnejših točkah, izjemoma tudi na višjem hribu
daleč od naselij, kakršen je Osojnica. V stilnem razvoju pivških kamnitih križev se kažeta
trdoživost tradicije in kontinuiteta oblikovanja, značilna nenehna uporaba domačih vrst
kamna, sivega školjkastega in enotnega apnenca ter izrazito školjkastega mohoraškega
apnenca v svetlejših odtenkih, pa nam potrjuje delo domačih kamnosekov.
Edini srednjeveški grad v teh krajih je bil Šilentabor, pozidan leta 1471 kot protiturška
utrdba; v njegovih 50 izbah in kaščah so pred Turki in drugimi roparji, ki so pogostoma krožili
po deželi, našli zavetje prebivalci okoliških vasi z obeh strani grebena. – Grad je pogorel. V
izročilu je ostalo, da so ga razdejali puntarji, saj se je zadnja bitka poslednjega
vseslovenskega kmečkega upora leta 1635 odvijala prav na tem območju. A zgodovina ve
povedati, da je grad leta 1700 močno poškodovala strela, dokončno pa so ga razdejali
Francozi v napoleonskih vojnah 100 let kasneje.
Med cerkvami je verjetno najstarejša taborska cerkev sv. Martina, ki z ohranjeno pozno
antično apsido še starejšega svetišča, kaže na 12. stoletje. V njej so ohranjene tudi,
nekoliko mlajše freske, podobno kot spodaj v dolini v pokopališki cerkvici sv. Pavla. Med
najstarejšimi župnijskimi sedeži v tedanji tržaški škofiji je bila Košana. V arhitekturi
najstarejših pivskih cerkva so opazne sledi nemške gotike in italijanske renesanse, a nad
portali jih ima največ vklesane letnice iz 17. stoletja, iz časa, baroka, ko so jih v zagonu
katoliške obnove prezidavali in dozidavali zvonike: marsikje so takrat odprte line za zvonove,
značilne za Sredozemlje, zamenjali s pravimi zvoniki
Na obrobju Pivške kotline je dobro ohranjena utrdbena zapuščina Alpskega zidu, ki ga je z
namenom utrjevanja meje v tridesetih letih prejšnjega stoletja zgradila Kraljevina Italija. Za
obrambo meje je bil osnovan poseben rod vojske »Guardia alla frontiera«. Utrjevanje meje je
bilo finančno in organizacijsko ogromen projekt, ki je poleg izgradnje pretežno podzemnih
utrdb obsegal tudi gradnjo vojašnic, skladišč, cest, vodnih zbiralnikov in podobno. Zanimivo
je, da ta obrambni sistem nikoli ni služil za dejansko vojskovanje. Gradnja utrdb je potekala v
največji tajnosti, saj domačini niso vedeli kaj gradijo. Delavce so pripeljali z juga Italije,
domačini so dovažali le material, vodo ter hrano do stražarskih mest. Utrdbe ali bunkerji kot
jim pravijo domačini so imele in še imajo pridih skrivnostnosti, vsaj za dva največja utrdbena
sistema na Primožu nad Pivko ter na Habjanovem hribu, pa lahko trdimo, da sta imela za
tiste čase sodobne prezračevalne naprave s filtrskim sistemom, vodne rezervoarje, električni
agregat in razsvetljavo, skladišče za hrano ter bivalne prostore za vojake.
Osrednje utrdbe, ki se nahajajo na Primožu nad Pivko imajo 481 m utrjenih rovov, ki
povezujejo vse funkcionalne prostore v podzemlju. Nekatere utrdbe okrog Pivke so Nemci v
strahu pred partizani leta 1944 poskušali razstreliti, med njimi tudi največje na Primožu,
vendar jim je to le delno uspelo. Zelo zanimiv ter dobro ohranjen je sistem utrdb na
Habjanovem hribu, ki se nahaja tako rekoč v središču Pivke.
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1.10 NARAVNE IN KULTURNE VREDNOTE
Občina v skladu s konceptom Ekoregije vzpodbuja trajnosten prostorski razvoj, ki vključuje
štiri dimenzije vzdržnosti: ekonomska, socialna, okoljska in kulturna. Naravne vrednote in
druga območja varovanj narave s svojo raznovrstnostjo in kvaliteto predstavljajo pomemben
socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki naj ga občina izkoristi za dosego
prostorsko uravnoteženega razvoja.
Ohranjanje narave se v skladu z zahtevami pristojen službe zagotavlja za vse naravne
vrednote in druga območja varovanj s področja ohranjanja narave, pri čemer se upošteva
varstveni režim ter varstvene in razvojen usmeritve za ohranjanje biotske raznovrstnosti in
varstvo naravnih vrednot.
Varstvo kulturne dediščine se v skladu z zahtevami pristojne službe zagotavlja za vse enote
kulturne dediščine. Dediščina se varujejo glede na tip (arheološka, stavbna profan, stavbna
sakralna, memorialna, naselbinska, dediščinska kulturna krajina, ostalo) in glede na status
(kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomene in preostala dediščina). Območja, kjer je
treba zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine so predvsem:
- območja naselbinske dediščine,
- območja kulturne krajine in
- območja arheološke dediščine.

Slika 6: Naravne vrednote v občini Pivka
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Slika 7: Ekološko pomembno območje v občini Pivka

Slika 8: Natura 2000 v občini Pivka

Občina Pivka ima na svojem območju ustanovljen Krajinski park Pivška presihajoča jezera.
Odlok o Krajinskem parku določa tri območja:



območje krajinskega parka,
varstveno območje jezer, ki je znotraj parka ter
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vplivno območje parka, ki sega zunaj meja Krajinskega parka in obsega celoten del
občine Pivka, ki pripada porečju kraške Ljubljanice.

Meja krajinskega parka teče po meji občine, na zahodnem delu pa se uravna z mejo Nature
2000. Varstveno območje jezer obsega tri prostorsko ločene dele dveh največjih presihajočih
jezer in skupine petih presihajočih jezer: Petelinjsko jezero, Palško jezero ter Malo in Veliko
Zagorsko jezero, Veliko in Malo Drskovško jezero, Parsko jezero in izvir Mišnik.

Slika 9: Območje krajinskega parka
V krajinskem parku imamo tri nivoje varstvenih režimov. Prvi in najmilejši se nanaša
na vplivno območje krajinskega parka. Tukaj so prepovedani vsi posegi, s katerimi bi lahko
ogrožali našo pitno vodo in na splošno okolje. Ta režim velja tudi za vsa naselja, ki ležijo
znotraj krajinskega parka.
Splošni varstveni režim, ki velja za celotno območje parka (razen za vasi znotraj parka), je
nekoliko strožji in govori o tem, da ni dovoljeno početi nič takšnega, kar bi negativno vplivalo
na stanje rastlinskih in živalskih vrst; ni dovoljeno spreminjati značilne krajinske pestrosti;
gojiti gensko spremenjenih organizmov; kakorkoli spreminjati vodotoke in druga mokrišča;
polivati digestata iz bioplinarn; nasipati makadamskih poti in kolovozov z nenaravnimi
materiali; ne sme se graditi novih tranzitnih infrastruktur ali graditi objektov za izkoriščanje
obnovljivih virov energije izven območij stavbnih zemljišč; skladiščenje raznih materialov je
dovoljeno le, če je postavitev estetska v okolju; ne sme se na novo ograjevati obor za gojitev
divjadi ali živali tujerodnih vrst; ne sme se postavljati bivalnih prikolic in drugih začasnih
bivalnih objektov zunaj za to urejenih prostorov; ne sme se vznemirjati in ubijati prostoživečih
živali (razen v skladu s sprejetimi lovskogojitvenimi načrti); ne sme se uničevati in
poškodovati prostorov, kjer se razmnožujejo in zadržujejo živali; ne sme se izvajati plovb s
plovili na motorni pogon (razen v primeru intervencij); organizatorji prireditev potrebujejo
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soglasje

upravljavca

za

izvajanje

športnih,

kulturnih

in

drugih

prireditev.

Varstveni režim v varstvenem območju jezer je najstrožji in se poleg zgoraj naštetih
prepovedi ne sme izvajati novih hidromelioracij; izvajati nekaterih agromelioracij; ne sme se
intenzivirati obstoječe kmetijske obdelave; ne sme se odkopavati zemljišč, saj bi s tem
poškodovali življenjske združbe na ekstenzivnih travnikih; vegetacije se ne sme krčiti strojno
z mulčenjem, razen za izjeme vendar le med 30. septembrom in 1. marcem; ne sme se
uporabljati fitofarmacevtskih sredstev za izboljšanje tal; ne sme se naseljevati tujerodnih vrst;
ne sme se graditi novih prometnic; ne sme se pritrjevati tujih teles na drevesa; ne sme se
graditi kakršnihkoli novih objektov; ne sme se vzletati in pristajati z motornimi zrakoplovi,
jadralnimi padali, zmaji, baloni; ne sme se spuščati modelov letal, plovil in podobnih naprav;
ne sme se izvajati vožnje z motornimi vozili, razen za namene opravljanja kmetijskih,
gozdarskih in lovskih dejavnosti; ne sme se taboriti, šotoriti, kuriti in urejati prostorov za
piknike ter objektov in naprav za vadbo ali rekreacijo; ne sme se izvajati množičnih prireditev
razen z namenom ozaveščanja. Nadzor nad izvajanjem odloka bo opravljala občinska
redarska služba in pristojni inšpektorji v skladu s predpisi. Neposredni nadzor v naravi pa
bodo izvajali naravovarstveni nadzorniki ter usposobljeni prostovoljni nadzorniki, ki bodo
predvsem opozarjali na neprimerno vedenje v parku.

1.11 KULTURNA DEDIŠČINA V OBČINI PIVKA (objekti kulturne
dediščine)




























Volče pri Košani - Arheološko območje Žuškovka, Cerkev sv. Petra
Čepno - Cerkev sv. Trojice, Kapela
Gornja Košana - Arheološko najdišče Gradišče
Dolnja Košana - Cerkev sv. Štefana
Neverke - Cerkev sv. Antona Puščavnika
Kal pri Pivki - Cerkev sv. Jerneja
Kal pri Pivki - Kapela sv. Družine
Kal pri Pivki - Graščina Rovne
Stara Sušica - Cerkev sv. Janez Krstnika
Mala Pristava - Kapela Lurške Matere božje, Arheološko območje Boljunc
Narin – Znamenje, Cerkev sv. Jakoba
Šmihel pri Košani - Cerkev sv. Mihaela
Suhorje – Vas, Cerkev sv. Nikolaja
Šilentabor - Cerkev sv. Martina, Arheološko najdišče
Zagorje pri Pivki - Cerkev sv. Helene, Šola
Drskovče - Cerkev sv. Pavla, Kamniti most, Kapela Žalostne Matere božje, Križ pri Meštri
Parje - Cerkev sv. Justa
Jurišče - Cerkev sv. Jurija, Arheološko območje Gradec
Palčje - Cerkev sv. Nikolaja
Klenik pri Pivki - Cerkev sv. Lenarta
Trnje - Cerkev sv. Trojice, Pil na vasi, Razvaline cerkve sv. Trojice
Pivka - Arheološko območje Sv. Primož, Arheološko območje Kerin, Domačija Pod
nasipom 17, Domačija Pod nasipom 5, Hiša Kolodvorska 33, Spomenik NOB ob cesti
Postojna-Ilirska Bistrica, Arheološko območje Sela pri Trnju
Radohova vas pri Pivki - Cerkev sv. Lovrenca
Gradec pri Pivki - Cerkev sv. Trojice
Selce pri Pivki - Cerkev sv. Križa, Gradišče Špiček
Petelinje pri Pivki - Cerkev sv. Jerneja, Križ na vzhodnem robu vasi, Križ na polju
Slovenska vas pri Pivki - Cerkev sv. Andreja
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1.12 KOMUNIKACIJE IN OSTALA INFRASTRUKTURA
1.12.1 PROMETNA INFRASTRUKTURA
Promet sodi med pomembne gospodarske dejavnosti v celotni Pivški kotlini, saj so
Postojnska vrata (609m) naravni prehod med pogorjema Hrušice in Javornikov in so
najugodnejša povezava med osrednjo Slovenijo in severnim Jadranom, prav tako pa že od
nekdaj predstavljajo glavno prometno vez, skozi katero danes poteka železnica, avtocesta,
magistralna in regionalna cesta. Tudi sama občina Pivka ima dobro razvito prometno
omrežje, problemi se kažejo le pri izgradnji avtocestnega omrežja. Za okrepitev cestne
oziroma daljinske povezave v smeri proti Reki je v pripravi državni lokacijski načrt za
avtocesto, ki bo prometno odprla preostali del območja (Pivka, Ilirska Bistrica) ter
razbremenila daljinski cestni promet (Razvojni program podeželja, 2007). Predvidena
gradnja primorske avtoceste pa razburja ljudi, tako da je zaenkrat znana le začetna točka
avtoceste, to je mejni prehod Jelšane, do katerega so Hrvati že pripeljali avtocesto do meje
(Rupa). Na primorsko avtocesto naj bi se navezala v bližini Postojne ali Razdrtega oziroma
Divače.

Slika 10: Prometna infrastruktura občine

Občinske ceste se kategorizirajo:
- na lokalne ceste (LC) in na javne poti (JP). Lokalne ceste v naselju Pivka, kjer je
uveden ulični sistem, se kategorizirajo na lokalne zbirne ceste (LZ) in
- na krajevne ceste (LK).
Lokalne ceste povezujejo dve ali več naselij v Občini Pivka ter prav tako povezujejo naselja
v Občini Pivka z naselji v sosednji občini. Občina Pivka ima v upravljanju 33 km lokalnih cest,
1,8 km lokalnih zbirnih cest ter 7,8 km krajevnih cest.
Poleg lokalnih cest, je veliko tudi javnih poti, ki pa so občinske ceste, ki ne izpolnjujejo v
predpisu določenih minimalnih elementov za lokalno cesto ali pa so namenjene samo
določenim vrstam udeležencev v prometu (vaške ceste ali poti, odcepi od lokalnih cest v le
eno vas). Občina ima cca. 55 km javnih poti.
V občini Pivka poteka glavna cesta G1-6 Postojna - Pivka – Ribnica - Ilirska Bistrica v
dolžini 30,47 km ter regionalna cesta R2-404 Pivka - Zagorje – Knežak – Ilirska Bistrica (16
km) in R2-622 Kal – Goriče – Divača (28 km).
Za državne ceste skrbi Direkcija RS za ceste, za lokalne in javne poti občina Pivka ter za
gozdne poti pa Zavod za gozdove RS.
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Skozi občino Pivka poteka tudi železniška proga saj povezuje gospodarske cone in
posamezna gospodarska središča. Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in
povezovalno vlogo železniškega prometa je na relaciji Postojna – Pivka – Divača dvotirna
proga (vsak tir je namenjen prometu vlakov v določeni smeri), na relaciji Pivka – Ilirska
Bistrica pa enotirna proga (vlaki po istem tiru vozijo v obeh smereh).

1.12.2 ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
Na območju občine Pivka poteka daljnovod 110 kV.
Pri načrtovanju poteka novih vodov ali drugih objektov energetske gospodarske javne
infrastrukture je potrebno posebno pozornost posvečati predvsem rešitvam pri prečkanju
posameznih reliefnih hrbtov in pa na prečkanju območij naravne krajine in območij kvalitetno
kulturne krajine (območje Pivške planote vzhodno od G1-6 in območje Snežnika z Javorniki).
Zlasti na območjih velikih naravnih kakovosti in prepoznavnosti prostora je potrebno pri
načrtovanju in izvajanju načrtovanih ureditev posebno pozornost posvetiti umeščanju
objektov in naprav, zaradi katerih bodo lahko povzročeni moteči posegi v relief in krajinsko
zgradbo ter naravne kakovosti ter na bivalno okolje. Objekti energetske gospodarske
infrastrukture se načrtujejo izven varovanih območij narave, njihovo umeščanje v prostor se
izvaja na tak način, da bo zagotovljeno ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot.

Slika 11: Električni vodi

1.12.3 TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
V omrežju OŠOEK Pivka svoje storitve nudijo operaterji Telekom Slovenije, T-2, Telemach,
Amis in Studio Proteus.
Telekom svojo dejavnost na območju občine Pivka pokriva iz sledečih, že obstoječih
telefonskih central: LC Pivka, LC Košana, LC Zagorje, LC Palčje in LC Barka. Hitrost
prenosa podatkov pri posameznih naročnikih, so poleg oddaljenosti, odvisne tudi od kvalitete
in zasedenosti telekomunikacijskega kabla.
LC Pivka: s svojimi priključki pokriva naselja Pivka, Kal, Gradec, Klenik, Petelinje, Selce,
Slovenska vas in Trnje.
LC Košana: pokriva naselja Dolnja in Gornja Košana, Čepno, Volče, Mala in Velika Pristava,
Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova in Stara Sušica, Ribnica ter Šmihel.
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LC Zagorje: pokriva naselja Zagorje, Drskovče, Parje in Tabor.
LC Palčje: s svojimi priključki pokriva naselji Palčje in Jurišče.
LC Barka: centrala geografsko spada v občino Divača, nanjo pa sta priključeni naselji Buje in
Suhorje, ki se nahajata v občini Pivka.

ODPRTO ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
Odprtost omrežja elektronskih komunikacij pomeni, da imajo vsi operaterji in ponudniki
storitev elektronskih komunikacij omogočen vstop v to omrežje in da lahko preko njega
ponudijo svoje storitve vsem končnim uporabnikom tega omrežja.
Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij je tisto omrežje, ki končnemu uporabniku
ponuja možnost dostopa do širokopasovnih storitev.
Pomen širokopasovnega omrežja danes lahko primerjamo s pomenom cestne infrastrukture,
železniškega omrežja ali električnega omrežja, saj je le-ta postal nepogrešljiva komponenta
vsakodnevnega življenja.
V letu 2011 je Občina Pivka na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport, pridobila
evropska sofinancerska sredstva za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij na območju občine Pivka. Omrežje je zgrajeno v obliki javno-zasebnega
partnerstva, in sicer na način, da zasebni partner v projekt prispeva 40% lastnih sredstev.
Občina Pivka je želela z izgradnjo omrežja, svojim občanom zagotoviti možnost
širokopasovnih priključkov in jim s tem omogočiti dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in
storitev, česar pa zastarela obstoječa infrastruktura na podeželju, v večini primerov ni
omogočala.
Omrežje OŠOEK Pivka je izvedeno z optičnimi povezavami v FTTH (fiber to the home) obliki,
kar pomeni da optično vlakno poteka od centralnega mesta, ki je v tem primeru funkcijska
lokacija, do končnega uporabnika. Funkcijska lokacija v kateri je vgrajena telekomunikacijska
centrala, se nahaja v Krpanovem domu v Pivki.
V prvi fazi je bilo omrežje zgrajeno do naročnikov na območjih, kjer ni komercialnega
interesa (t.i. bele lise), od začetka letošnjega leta pa se na omrežje lahko priključijo vsi
zainteresirani naročniki.
Z optičnim omrežjem so tako pokrita vsa naselja v občini razen vasi Juršče in Šilentabor,
slednja pa bo povezavo z omrežjem dobila ob zgraditvi vodovoda, katerega projekt je že v
teku.
V prvi polovici leta 2016 je bilo zgrajenih cca. 300 priključkov, v tem letu pa bo še naprej
potekala intenzivna izgradnja priključkov do naročnikov na območjih, kjer obstaja komercialni
interes (t.i. sive lise), tako da se bodo na omrežje lahko priključili vsi občani.

1.12.4 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Izvajalec za oskrbo s pitno vodo je v občini Pivka Javno podjetje Kovod Postojna d.o.o.,
Postojna.
Zagotavlja se prek obstoječega vodovodnega sistema, pri katerem se prednostno
rekonstruira in posodobi magistralni vodovod Postojna – Pivka - Zagorje ter izgradnjo
potrebnih novih vodovodov v naselju Buje.
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V občini Pivka se iz vodovodnih sistemov izvajalca javne službe oskrbuje 29 naselij. Program
vključuje tudi ostala naselja, ki se oskrbujejo iz vodovodov, ki niso v upravljanju Kovod
Postojna. Ta naselja so: Ribnica, Buje in Šilentabor. V naselju Šilentabor se prebivalci
oskrbujejo s pitno vodo na podlagi individualnih rešitev, saj vodovodni sistem v naselju ni
zgrajen.
Iz vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju izvajalca javne službe se oskrbuje več kot 98 %
prebivalcev v občini Pivka.
Sistem je vejičast, vezan pretežno na en sam vodni vir – Malni, ki ne more zagotavljati
zadostne varnosti obratovanja, kar se pokaže še posebej pri nepredvidenih okvarah in
onesnaženjih vodnega vira. V letu 2009 se je sistem oskrboval 92 % (dolgoletno povp. 90 %)
iz izvira Malni, 7,5% (dolgoletno povp. 10 %) iz nanoških vodnih virov ter ostalo iz izvira
Lepena pri Planini. Vsi našteti vodni viri so med seboj povezani v skupni sistem in
omogočajo medsebojno napajanje posameznih predelov. Voda iz izvira Malni se najprej črpa
v vodarno, ki se nahaja 70 m nad izviri. Očiščeno in zdravstveno ustrezno vodo se ponovno
črpa 150 m višje v pretočno celico, od koder se gravitacijsko spušča proti sistemskemu
rezervoarju na Soviču nad Postojno. Pred Postojno se odcepi krak proti Podgori. Iz
rezervoarja na Soviču se del vode porabi za oskrbo mesta Postojna, ostala voda pa odteče
proti Pivki. Cevovod Postojna-Pivka se združi z nanoškimi vodnimi viri preden zapusti
Postojno. Na poti med Postojno in Pivko se iz transportnega cevovoda napajajo naselja pri
Prestranku. V rezervoarju nad Pivko se del vode ponovno prečrpava v rezervoar 40 m više,
ki služi za oskrbo visoke cone Pivke, preostali del pa se gravitacijsko spušča na eno stran
proti Zagorju in Jurščam, na drugo pa preko rezervoarjev proti Košanski dolini. V Zagorju se
voda za oskrbo ponovno črpa v rezervoar nad vasjo (46 m višje) od koder je možna
povezava z vodovodnim sistemom v občini Ilirska Bistrica.
Stanje na celotnem sistemu ni zadovoljivo, saj je zlasti razdelilno omrežje v Postojni in Pivki
ter del nanoškega vodovoda v precej slabem stanju in potreben obnove. Nesprejemljivo
visoke so vodne izgube, še zlasti, ker se skoraj celotna količina vode črpa.
Vodovodni sistem Suhorje se napaja iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica. S tem ukrepom
se je zmanjšala možnost pojava neustrezne kvalitete pitne vode. Voda se iz Ostrožnega
Brda dovaja v obstoječi vodohran nad vasjo Suhorje.
Okoli 92 % pitne vode se obdela v čistilni napravi, ki se nahaja ob izviru Malni pri Planini. V
njej se voda očisti preko usedalnikov, hitrih peščenih filtrov in nazadnje dezinficira s pomočjo
plinskega klora. Težave s kvaliteto pitne vode predstavljata kalnost vode ob večji izdatnosti
vodnih virov ter mikrobiološka oporečnost. Obe težavi sta značilni za kraški tip izvirov z
majhno samočistilno sposobnostjo.
V vodohranu Lepena je nameščena naprava za dezinfekcijo pitne vode z natrijevim
hipokloritom.
V črpališču Šmihel je za večji del vode iz nanoških vodnih virov nameščena naprava za
dezinfekcijo vode s plinskim klorom.
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Slika 12: Vodovodno omrežje

Slika 13: Objekti z vodovarstvenimi območji

Občina Pivka skupaj z Občino Postojna v letu 2016 začenjata z gradnjo največjega projekta
v zgodovini občin projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. Sklop.
Projekt obsega rekonstrukcijo in dograditev primarnega omrežja Postojna–Pivka, dokončanje
vodovoda na območju Občine Pivka in vodovoda Buje ter primarnega vodovodnega omrežja
v naselju Petelinje, rekonstrukcijo in poglobitev vodnjakov zajetja Malni, obnovitev starega
dela vodarne Malni ter dograditev novega prizidka, izgradnjo nove pretočne celice
Mačkovec, rekonstrukcijo vodohrana Sovič, izgradnjo novega regulacijskega objekta Zalog,
rekonstrukcijo zajetja in vodarne Korotan, rekonstrukcijo črpališča in vodohrana Zagorje ter
črpališča Šilentabor, izgradnjo novega vodohrana Pivka, rekonstrukcijo vodohrana Kal,
rekonstrukcijo črpališča in vodohrana Neverke ter črpališča Valilnica.
Območje projekta pokriva 21.089 obstoječih priključenih prebivalcev. Skupaj se bo torej
nadgradilo dobrih 53 km vodovodnega sistema, zgradilo slabih 9 km novih cevovodov,
rekonstruiralo oz. zgradilo 4 črpališča, 6 vodohranov, 2 zajetji, eno pretočno celico in
regulacijski objekt.
Z izvedbo projekta bo izboljšana javna oskrba s pitno vodo, prebivalci občin Postojna in
Pivka bodo deležni boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo, nekoliko pa se bo povečalo tudi
število oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov.
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Načrtovana izgradnja novega vodovodnega sistema
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2. NARAVNE IN DRUGE NESREČE
2.1 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
2.1.1 Potres
Občina Pivka se kot del RS uvršča v potresno aktivno območje kar nam tudi v vsakdanjem
življenju nalaga skrb za zaščito pred posledicami potresa. Za verjetnostno utemeljeno oceno
potresne ogroženosti območja pa moramo poznati ne le največjo intenziteto, ki jo realno
lahko pričakujemo, temveč tudi verjetnost potresa z njegovimi posledicami na posameznem
manjšem območju, ki so možne v zvezi z vrstami gradnje, gostoto pozidanosti in drugimi
značilnostmi območja.
Najizrazitejše potresno območje je na Ilirsko Bistriškem, ki sodi v pretežnem delu v VIII.
stopnjo po MSK. Poteka v smeri Ilirska Bistrica - Pivka – Postojna in v smeri Slavnika, kjer
se intenziteta zmanjša na VII stopnjo po MSK. Od tu naprej pa se intenziteta manjša.
Potres 21. oktobra 2008
Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo sporoča, da so
seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili v torek, 21.10.2008 ob 10. uri in
12 minut zmeren potresni sunek. Po preliminarnih podatkih je bilo žarišče potresa 45
kilometrov jugozahodno od Ljubljane, v okolici Pivke . Preliminarno ocenjena magnituda
potresna je bila 3,1. Ocenjujemo, da je bila intenziteta (učinki) potresa v širšem
nadžariščnem območju IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS). Po prvih podatkih so
potres čutili prebivalci Pivke, Postojne, Ilirske Bistrice in okoliških krajev.
Potres 22. oktobra 2008
Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo sporoča, da so
seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili v sredo, 22.10.2008 ob 21. uri in
33 minut šibek potresni sunek. Po preliminarnih podatkih je bilo žarišče potresa 46
kilometrov jugozahodno od Ljubljane, v okolici Pivke. Preliminarno ocenjena magnituda
potresa je bila 1,7. Ocenjujemo, intenziteta (učinki) potresa v širšem nadžariščnem območju
ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS). Po prvih podatkih so potres čutili
prebivalci Pivke in okoliških krajev .
Potres 22. aprila 2014
Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo sporoča, da so
seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili v torek, 22.04.2014 ob 10.58. uri
močnejši potresni sunek. Po preliminarnih podatkih je bilo žarišče potresa 50 kilometrov
jugozahodno od Ljubljane, ravno v okolici Pivke. Preliminarno ocenjena magnituda potresa je
bila 4,4. Po preliminarnh podatkih intenziteta (učinki) potresa v širšem nadžariščnem
območju ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Močnejšemu potresu
so sledili številni popotresni sunki. Najmočnejši so bili magnitude 2,1 ob 11.03 in 11.09 uri ter
magnitude 2,3 ob 11.22 uri.
Potres, 22. Marec 2015
V drugi polovici meseca, 22. marca, se je zatreslo pri Divači. Potres (ob 15.46 po UTC) je
imel lokalno magnitudo 2,2 in največjo intenziteto III EMS-98. Vzrok za manjše učinke na
površini je tudi globlje žarišče potresa (14 km). Potres so čutili prebivalci Podnanosa, Divače,
Prestranka, Košane, Pivke in okoliških krajev. Prebivalci so ob potresu slišali kratko
oddaljeno bobnenje. (ARSO)
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2.1.2 Požar
Zaradi suhe in tople submediteranske klime, degradiranih rastišč in obojemu prilagojenega
rastja sodi Kraško GGO v sam slovenski vrh požarne ogroženosti naravnega okolja. Dodatno
jo povečujejo prometni koridorji skozi območje, predvsem železnica.
Območja z največjo požarno ogroženostjo so večinoma težje dostopna, na teh območjih pa
primanjkuje tudi vode za gašenje. Sicer pa je infrastruktura za zagotavljanje požarne varnosti
zadovoljivo urejena. Gozdne površine upravlja Zavod za gozdove Slovenije območna enota
Sežana, ki v zadnjem obdobju že vlaga večja sredstva za zmanjšanje požarne ogroženosti
na tem območju. Preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požari ter zaščito in
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območjih občine Pivka opravljajo predvsem
prostovoljna gasilska društva.

2.1.3 Plazovi
V občini pivka na posameznih področjih zaradi geološke sestave tal po daljšem deževju
prihaja do večjega in manjšega zdrsa zemlje. Ti plazovi ogrožajo občasno ogrožajo
posamezne stanovanjske in gospodarske objekte in prometno infrastrukturo. S strani države,
sta registrirana na območju občine Pivka naslednja dva plazova.
- Plaz 125 se nahaja v občini Pivka, nad cesto med G. Vremami in Ribnico. Neposredni
vzrok proženja je dvig podtalne vode. Direktna in indirektna škoda bi bila velika
nadaljnja pa majhna. Tip sanacije so drenaže in pilotne stene. Možnost zdrsa je
potencialna. Pojavlja se občasna podzemna voda (v preperini). Okolica je iz
peščenjaka. Splazela masa je iz gline, meljev z drobci ter iz kosov in blokov kamnin.
Izvedene so bile raziskave zgradbe plazine in jemanje vzorcev. Plaz minimalno
ogroža cesto. Obvoz je možen čez Ostrožno Brdo in Suhorje. Ob potresni dejavnosti
obstaja majhna možnost zasutja regionalne ceste.
- Plaz 143 se nahaja nad cesto pri reki Čepanščica ob križišču za Buje. Neposredni
vzrok proženja je dvig podtalne vode. Škoda je srednja. Možnost za zdrs je
potencialna. Giblje se s prekinitvami. Nagib pobočja je 30°. Pojavlja se občasna
podzemna voda (v preperini). Okolica plazišča je iz laporja. Splazela masa je iz gline,
meljev z drobci ter iz kosov in blokov kamnin. Raziskave niso bile opravljene. Ob
potresni dejavnosti obstaja večja možnost ogroženosti ceste.
Občasno, se pojavljajo manjša plazenja predvsem lokalnega značaja tudi po drugih pobočjih.

2.1.4 Drugo
Toča, burja in pozeba sta nevarni zlasti sadovnjakom, močnejša toča pa ogroža tudi poljščine
in nekatere starejše oziroma slabo grajene objekte. Viharji in žledenje občasno poškodujejo
sadovnjake in gozdove.
Suša je dokaj pogost pojav na območju občine.
V občini je nekaj zaklonišč za primer vojne.

2.1.5 Onesnaževanje, industrijski, komunalni in drugi odpadki
Območje občine Pivka oziroma njena posamezna območja po dosedanjih ocenah niso
opredeljena kot posebej problematična glede kakovosti zraka. Po razvrstitvi območij glede na
onesnaženost zraka v Sloveniji, spada Pivka v II. območje (kjer je zrak onesnažen še pod
dovoljeno mejo), vsa ostala območja pa v I. območje (kjer je zrak onesnažen do ene petine
dovoljene meje). Na kakovost zraka v naši občini vpliva tudi boljša prevetrenost in
mikroklimatski pogoji. Vendar je potrebno opozoriti, da je prisotno slabšanje kakovosti zraka,
k temu pa največ pripomorejo individualna kurišča in onesnaževanje zraka na daljavo
Pomemben delež k lokalnemu onesnaževanju zraka prispeva tudi cestni promet in
posamezni industrijski obrati – klavnica Pivka Kal, Javor z obrati v Pivki (trenutno v
likvidacijskem postopku), Postojni in na Prestranku.
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Padavine na tem območju so bile, po meritvah iz preteklih let, precej kisle. Večina zajetih
vzorcev je pokazala vrednost pH pod 5,6. Sneg je v nasprotju s podatki, veljavnimi za vso
Evropo, manj kisel od dežja. Verjetno je vzrok predvsem vpliv burje. Za dokončno oceno je
znanih premalo podatkov, gotovo pa je, da kislost padavin vpliva tudi na stanje gozdov in s
tem v zvezi na propadanje določenih vrst.
V občini Pivka ni locirane industrije, ki bi bila izrazit porabnik vode in s tem tudi večji polutant.
Med potencialne obstoječe večje onesnaževalce voda v naši občini sodijo tudi večji
živinorejci. Problem je v nepravilni razporeditvi ornih in pašnih površin posameznih posestev
in siromašenju tal. Po kmetijskih površinah bi morali trošiti več hlevskega gnoja kot gnojevke,
saj zemlja z več organskimi snovmi bolje filtrira vodo, zmanjšali pa bi tudi pronicanje
gnojevke v podtalje.
Potencialni vir onesnaženja voda nastopa tudi gnoj iz perutninskih farm (neustrezne deponije
tega gnoja na posameznih lokacijah in izpiranje ob večjih nalivih). Posebej nevaren pa je
gnoj, ki je okužen s patogenimi klicami.
Velika nevarnost za onesnaženje pitne vode je tudi transport nevarnih snovi, ki se vrši po
železnici in cestah. Kot je znano potekajo te prometne povezave tudi nad vodozbirnim
območjem glavnega vodnega vira Malni.
Praktično ni industrijske proizvodnje, ki je ne bi spremljala večja ali manjša količina
odpadkov. Ti so pogosto taki, da jih lahko razvrstimo med posebne odpadke, ali odpadke, ki
vsebujejo nevarne snovi. Odpadki nekaterih podjetij so v preteklosti predstavljali že ekološki
problem. Z izbiro pooblaščenih podjetij za odvoz tovrstnih odpadkov je problem precej
ublažen.
Stanje na področju komunalnih odpadkov se je v preteklih letih precej premaknilo na bolje.
Dejstvo pa je, da skladno z razvojem naraščajo količine komunalnih odpadkov v vseh
urbanih sredinah. Težeč k ureditvi tega problema je občina skupaj s podjetjem Publicus
pristopila k izvajanju akcij zbiranja kosovnih odpadkov dvakrat na leto, ter nevarnih enkrat
letno. Občina ima urejen sodoben zbirni center za odpadke v Industrijski coni Neverke.
Občina pa ima urejeno tudi zbiranje odsluženih vozil. Odvoz odpadkov je organiziran v vseh
naseljih občine. Zaradi vseh naštetih ukrepov se je stanje na področju komunalnih odpadkov
izboljšalo. Kljub vsemu pa še vedno prihaja do odlaganja odpadkov na nekaterih divjih
odlagališčih.
Precejšen problem pri divjem odlaganju odpadkov je, da ljudje za svoje početje večkrat
izberejo za odlagališče kraške jame.
V preteklosti je bil pereč problem tudi odlaganje odpadkov na za to določenih deponijah.
Nedovoljena odlaganja se pojavljajo tudi na lokacijah za zbiranje kosovnih odpadkov.
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2.2 NARAVNE IN DRUGE NESREČE, KI BI LAHKO PRIZADELE OBČINO
PIVKA Z RAZLAGO POJMOV
2.2.1 PORAZDELITEV NESREČ GLEDE NA PREDVIDENA PONAVLJANJA
V tej oceni ogroženosti so nevarnosti, nesreče in drugi pojavi razvrščeni v več skupin po
naslednjih kriterijih:

I. skupina: V tej skupini so zajete nevarnosti, nesreče in drugi pojavi, ki se pojavljajo
relativno pogosto na območju občine Pivka. Zaradi posledic, ki nastanejo, je potrebno
obvezno izdelati načrte ukrepov.
To so : požar v naravnem okolju, požar na objektih, požar na prometnih sredstvih, najdba
neeksplodiranega ubojnega sredstva, nesreča z nevarno snovjo – druga ekološka nevarnost
ali nesreča, suša – prekinitev oskrbe s pitno vodo, nesreča v cestnem prometu, nesreča v
železniškem prometu.

II. skupina: V tej skupini so nevarnosti, nesreče in drugi pojavi, ki se pojavljajo redkeje ali
pa zelo poredko, vendar obstajajo objektivni pogoji za nastanek dogodka in posledic na
ljudeh, živalih in naravnem okolju.
To so :potres, zemeljski plaz, neurje – vihar – močan veter (nad 8 Bf) – burja (nad 10 Bf),
toča, udar strele, žled, pozeba, epidemija človeške nalezljive bolezni, epizootija, epifitija,
infestacija, nesreča v zračnem prometu, eksplozija, industrijska nesreča, radiološka
nevarnost, rušilni potres, vojaški napad (iz zraka, morja, kopnega) – vojna, prekinitev oskrbe
z električno energijo, prekinitev oskrbe z energetskim plinom, prekinitev javne telefonske
zveze, visok sneg (nad 50 cm) in nesreča v jami ali breznu.

III. skupina: Ta skupina zajema nevarnosti, nesreče in drugi pojave, ki se na območju
Občine Pivka, zaradi objektivnih pogojev in naravnih danosti ne pojavljajo, oziroma se do
sedaj niso pojavili.
To so : snežni plaz, rudniška nesreča, nesreča na žičnici, nesreča v gorah

2.2.2 RAZLAGA POJMOV
Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 51/06
UPB), so nesreče opredeljene na naslednji način:


Nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in
drugih silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter
premoženje, povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za
njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva.



Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali
rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo
se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi
posledic naravnih nesreč, ki jih povzročajo žled, pozeba, suša, neurje , toča ali
živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.



Druge nesreče so velike nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu,
požar, rudniška nesreča, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju,
jedrska nesreča in druge ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s
svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje in druge oblike
množičnega nasilja.
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Ekološka nesreča je tudi okoljska nesreča po predpisih o varstvu okolja, ki jo
povzroči nenadzorovan ali nepredviden dogodek, ki je nastal zaradi posega v okolje
in ki posledično ogrozi življenje ali zdravje ljudi oziroma kakovost okolja.



Industrijska nesreča je dogodek, ki je ušel nadzoru pri opravljanju dejavnosti ali
upravljanju s sredstvi za delo ter ravnanju z nevarnimi snovmi, nafto in njenimi
derivati ter energetskimi plini med proizvodnjo, predelavo, uporabo, skladiščenjem,
pretovarjanjem, prevozom ali odstranjevanjem, katerega posledica je ogrožanje
življenja ali zdravja ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja.



Nevarnost nesreče je verjetnost, da se bo zgodila nesreča in prizadela oziroma
ogrozila življenje ali zdravje ljudi in živali ter povzročila uničenje ali škodo na
premoženju, kulturni dediščini in okolju.



Ogroženost je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi, živali, premoženja, kulturne
dediščine in okolja nevarnostim naravnih in drugih nesreč.



Stopnja ogroženosti je pričakovan obseg škode in drugih posledic naravne ali druge
nesreče.

VIRI PODATKOV:
1. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica, Nova
Gorica, julij 2001)
2. Občinski prostorski načrt Občine Pivka
3. Ocene ogroženosti Notranjske regije
4. Internet:
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- ATLAS OKOLJA,
- GIS,
- občina Pivka
- OPN Pivka
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3. OCENE OGROŽENOSTI PO POSAMEZNI NEVARNOSTI
3.1 NESREČE, KI BI LAHKO NAJBOLJ PRIZADELE OBČINO PIVKA
3.1.1 POPLAVE
3.1.1.1 Viri nevarnosti
Viri nevarnosti zaradi poplav v občini Pivka so poplavna območja v obvodnem prostoru
vodotokov reke Reke in reke Pivke.

3.1.1.2 Možni vzroki nastanka nesreče
Med vzroke za nastanek poplav lahko štejemo dolgotrajno in močno deževje predvsem v
poletnem in jesenskem času, namočenost tal, hitro taljenje snega, zemeljski plaz, ki bi
preprečil normalno odtekanje vode, prepreke na vodotokih (napr. poraščenost vodotoka) in
možne druge vzroke.

3.1.1.3 Verjetnosti pojavljanja nesreče
Zgornji tok Pivke do naselja Prestranek neznatno poplavlja kmetijske površine, večji problem
se kaže ob poplavljanju kmetijskih površin ob reki Reki, kjer nastaja tudi večja škoda
(odnašanje plodne prsti).
Poplavno področje reke Reke obsega približno 5 ha urbanih površin in približno 620 ha
ostalih površin - skupaj 625 ha. Poplave na povodju reke povzroči sama reka in njeni
hudourniški pritoki. Zaradi razmeroma velikega padca pritokov, poplave hitro nastopijo in
hitro odtečejo.
Ob dolgotrajnem deževju ali večjem neurju reka Reka poplavi cesto prvega reda Ribnica –
Prem, zaradi česar je začasno neprevozna. V takih primerih ogroža tudi stanovanjska in
gospodarska poslopja ob cesti proti Vremam in ob strugi.
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Slika 14: Poplavno ogrožena območja v Občini Pivka (GIS)

3.1.1.4 Vrsta, oblika in stopnja ogroženosti
Pivška občina je zaradi kraških značilnosti s pojavom poplav ogrožena v manjši meri kot
nekatera druga območja v Sloveniji. Naraščanje voda je v pretežni meri postopno in
razmeroma počasno. Ob trajnejših deževjih se večje količine vode na pivškem zbirajo v
kraška – presihajoča jezera. Voda poplavlja znane površine. Ravno tako so znani
hudourniški tokovi njihovi izbruhi in razlitja. O ukrepih za zaščito pred hudourniškimi in
naraščajočimi vodami so vsi, ki bi bili ob izjemnih padavinah lahko prizadeti že več generacij
dobro seznanjeni in jih v večini primerov izvajajo sami.

3.1.1.5 Potek in možen obseg nesreče
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Glede na že prej omenjene kraške značilnosti poplavnih območij predvidevamo, da bi vse
poplave predvsem ob porečju reke Pivke in reke Reke nastajale postopoma in v
predvidenem obsegu.

3.1.1.6 Ogroženost prebivalstva, živali, premoženja in kulturne dediščine
Ob poplavah predvsem ob reki Pivki in reki Reki življenja prebivalcev niso direktno ogrožena.
Naraščanje vode nastopa postopoma. Ob pravilnem in pravočasnem ukrepanju vsakega
ogroženega posameznika oziroma prebivalca je dovolj časa za umik na varno. Kulturna
dediščina ni ogrožena.
Na poplavnih površinah so občasno ogrožene posamezne hiše, največ pa so poplavljene
kmetijske površine in ceste.
Področje

Pivška
kotlina
Področje
reke
Reke

Število
objektov

Ogroženih živali

Urbane
površin
e
(ha)

Ostale
površin
e
(ha)

Skupaj

(ha)

gosp
o.

stan.

preb.

gov.,
konj

drob.

-

763

765

-

-

-

-

-

5

620

625

5

5

21

9

20

Ogro

Tabela 2 Ogroženost objektov in živali na poplavnih področjih v občini Pivka

Zaradi poplav lahko prihaja do:
- motenj v oskrbi z električno energijo in gorivom;
- poškodb cestišča in motenj v cestnem prometu;
- poškodb objektov (vdor blata in vode);
- plazov;
- poplavljanja kmetijskih površin;
- motenj pri oskrbi s pitno vodo;
- motenj pri zdravstveni oskrbi; itd

POPLAVE v času od 7.11.2014 do 11.11.2014
Že 6.11.2014 je bilo izdano opozorilo ARSO, da se v prihodnjih dneh zaradi prihajajočega
obilnega deževja pričakuje, da bodo reke v državi močneje narasle in ravno tako, da se
pričakuje tudi naraščanje in manjših rek in vodotokov.
Reka Reka je 7.11.2014 močno narasla v zgornjem toku, v prihodnjih urah pa je narasla in
poplavljala tudi v srednjem in spodnjem toku. Poplavljala je tudi tam, kjer je redko
poplavljeno.
Poveljnik CZ je dne 7.11.2014 osebno obvestil prebivalce naselja Buje 2 (hiša Žagar), da se
približuje visoka voda in naj poskrbijo za samopomoč.
V tem času je poplavilo iz več razlogov tudi v več drugih krajih: Veliki Pristavi (Kaluža), Narin
(Knafelc), Juršče, Buje…
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3.1.1.7 Verjetne posledica nesreče
Ocenjena gospodarska škoda (infrastruktura, kmetijske površine, stanovanjski in
gospodarski objekti), možne okužbe zaradi uporabe oporečne vode na poplavljenem
območju, možni so posamezni primeri vdiranja vode in blata v kleti in pritlične prostore
stanovanjskih in poslovnih stavb, zaradi neurejenega odvodnjavanja. Glede na dosedanje
izkušnje bi največja škoda zaradi poplav na kmetijskih površinah nastala ob reki Reki. Zaradi
močnega deževja lahko pride na posameznih pobočjih tudi do zdrsa zemlje, ki lahko
povzročijo začasno neprevoznost posameznih cest.

3.1.1.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Ob močnejših poplavah bi prišlo zaradi odplak nevarnih snovi do kontaminacije podtalnice.
Zaradi plazov in poplavljenih cest, bi bile prometne povezave na posameznih mestih
otežene, možne so tudi prometne nesreče. Lahko pride tudi do pojava bolezni pri ljudeh.

3.1.1.9 Možnost predvidevanja nesreče
Predvidevanje poplav je možno vsaj kakšen dan prej in sicer preko spremljanja stanja
vodotokov preko samodejnih merilnih naprav in preko spletnih strani ARSO ter z
upoštevanjem izdanih opozoril pristojnih služb.

3.1.1.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
-

budno spremljati nastanek nenavadnih razmer,
opozarjati na morebitno prizadetost posameznih naselij, komunikacij in drugo
infrastrukturo,
označiti neprevozne dele cest in ulic;
sanirati porušena ali zasuta cestišča;
izvesti prečrpavanje vode iz poplavljenih objektov;
takoj po znižanju gladine vode vzpostaviti v delovanje prizadeto infrastrukturo
(elektrika, telefonija, vodovod, kanalizacija, prometnice, oskrba);
ob nesreči večjega obsega poskrbeti za popis škode.

Glede na zbrane in prikazane podatke o vsakoletnih in katastrofalnih poplavah sodi Občina
Pivka v II. razred ogroženosti glede nevarnosti poplav v notranjski regiji. Ogroženost po
poplavah je majhna. Poplavam in poplavnem svetu na Pivškem so prilagojena tudi naselja in
gospodarjenje. Naselja so bodisi na vzpetinah ali na terasah in na višjih delih dolinskega
dna, kjer jih poplave ne dosežejo. Glede na nastale klimatske razmere in pojav vremenskih
ujm, ki v zadnjih letih povzročajo nevšečnosti in škodo tudi na področjih, ki temu pred leti
niso bile izpostavljene med njimi je tudi Občina Pivka.
Glede na navedeno ter v skladu z regijsko oceno poplavne ogroženosti notranjske
regije, občinskega NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH v občini Pivka ni
potrebno izdelati. Glede na zbrane in prikazane podatke o vsakoletnih in katastrofalnih
poplavah sodi Občina Pivka v II. razred (srednja ogroženost) ogroženosti glede
nevarnosti poplav v notranjski regiji.
Štab CZ občine Pivka glede na navedeno ocenjuje, da obveznost načrtovanja v zvezi z
izvajanjem ukrepov in nalog v zvezi s poplavami na ravni občine Pivka ni potrebno izdelati.
V primeru potrebe po ukrepanju pa se smiselno uporabljajo obstoječi občinski načrti ZR ob
nesrečah.
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VIRI:
1.Državna ocena ogroženosti in Ocena poplavne ogroženosti v Notranjski regiji
2. Spletna stran ARSO
3. Računalniški program SPIN
4.Spletna stran Občine Pivka. http://www.pivka.si ...
5.Spletna stran URSZR
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3.1.2 POTRES
3.1.2.1 Viri nevarnosti
Ozemlje Občine Pivka predvsem njeno južno območje, glede na geotektonske pogoje
seizmične ogroženosti spada v bolj ogrožena področja v Sloveniji oziroma Notranjski regiji.
Leži na južnem obrobju evropske kontinentalne plošče, kjer se na majhnem prostoru
nahajajo tri regionalne geotektonske enote (centralna cona vzhodnih Alp, Dinaridi, Panonski
bazen in mejno področje med Alpami in Dinaridi). Sklepamo, da na tem področju lahko z
gotovostjo pričakujemo večje in manjše potrese, ki s svojim hipnim sproščanjem energije
ogrožajo prebivalstvo in povzročajo materialno škodo.

3.1.2.2 Možni vzroki nastanka nesreče
Potrese povzročajo vibracije kamninskih gmot, ki se sprostijo ob nenadnem silovitem
premiku v zemljini skorji, ko pride do elastične sprostitve energije.
Povzročajo jih naslednji procesi:
 prelomi in premiki kamninskih gmot vzdolž preloma
 premiki magme
 udorni potresi ob udorih in podorih
 posamezni potresi, ki jih prožijo človekove aktivnosti (jedrski poskusi,črpanje vode…).
Na ozemlju Republike Slovenije od naštetih pričakujemo le tektonske potrese, nanje pa
nimamo nikakršnega vpliva.
Intenziteta (EMS-98) za uporabo v sistemu zaščite in reševanja

Pivka

Slika 15: Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let iz leta 2011
Vir:http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/intenzitete_potresov.html
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3.1.2.3 Verjetnosti pojavov nesreče
Iz seizmološke karte Slovenije s 475 -letno povratno dobo potresov je razvidno, da lahko na
območju občine Pivka pričakujemo potresne sunke do intenzitete VIII. stopnje po EMS-98
lestvici, lahko pa tudi močnejše.
V kolikor bi prišlo do katastrofalnega potresa, bi bila najbolj prizadeta starejša strnjena
naselja ter posamezne vasi.

http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20aktivnost/intenzitete_potresov.html (25.5.2016)

Slika 16:Karte nadžariščnih potresov
http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20aktivnost/magnitude_potresov.html
Iz prikazane karte potresne aktivnosti je razvidno, da je le ta povečana predvsem na
območju južno od Pivke, v smeri Knežaka proti Ilirski Bistrici. To so predvsem naselja Parje,
Drskovče, Zagorje.
Prav tako moramo upoštevati sledeče:
 število in gostoto naseljenosti prebivalcev in migracijo na določenem območju,
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 vrsto in število zgradb in drugih infrastrukturnih objektov, ter upoštevanje proti potresne
gradnje,
 intenzivnost in posledice potresa na povzročitev drugih nesreč, ki bi ogrožale prebivalstvo
zaradi primarnih in sekundarnih posledic potresa,
 možnost za hitro in učinkovito posredovanje in preprečevanje posledic nastalega potresa.

3.1.2.4 Vrsta , oblika in stopnja ogroženosti
Ocena ogroženega prebivalstva, območja in objektov, ki jih lahko prizadene potres VIII
stopnje

OBČINA

Število
prebivalcev
na
ogroženem
območju

Površina
ogroženega
območja
( v KM 2 )

Število
objektov
na
ogrožene
m območju

Število
stanovanjskih
objektov
na ogroženem
območju

PIVKA

15

15

11

5

%
ogroženega
prebivalstva /
%
ogroženega
območja
0,25 % / 7 %

Tabela 3: Ocena ogroženega prebivalstva, območja in objektov, ki jih lahko prizadene potres VIII.
stopnje

Prebivalci bi bili v primeru potresa neposredno in posredno ogroženi.
 Neposredno ogroženost bi jo povzročili padci trdih predmetov, v manjši meri pa tudi
panika kar bi imelo za posledico:
 prizadetost in poškodovanost ljudi,
 živali,
 objektov,
 infrastrukture.
 Posredna ogroženost, pa bi nastala zaradi poškodb infrastrukturnih in drugih objektov ter
naprav, in sicer :
 pri potresu VIII. stopnje po EMS-98 so lahko poškodovane komunalne naprave,
kamor prvenstveno prištevamo vodovod in kanalizacijo z vsemi pripadajočimi
napravami in opremo. Velika verjetnost je, da bo ob potresu prišlo do poškodbe tako
tlačnih kot gravitacijskih primarnih in sekundarnih cevovodov Kraškega vodovoda,
zaradi česar bo onemogočena preskrba dela prebivalstva s pitno vodo. Prekinitev v
oskrbi pa lahko povzroči tudi izpad električne energije;
 poškodbam bodo izpostavljeni tudi lokalni vodni viri in vodovodna omrežja;
 določene poškodbe bo utrpelo tudi kanalizacijsko omrežje, kar bo imelo neposreden
vpliv na poslabšanje higienskih razmere ob potresu. Nevarnost je še izrazitejša, če
pridejo kanalizacijske odplake v stik z vodovodnim sistemom oziroma talno vodo v
podzemlju;
 pri poškodovani industrijski kanalizaciji se lahko neprečiščene industrijske odplake
razlivajo po površini, pronicajo v zemljo in onesnažujejo podtalnico, ali pa odtekajo v
rečna korita, zaradi česar lahko pride do večjega onesnaženja voda;
 pričakovati je tudi poškodbe na električnem in telefonskem omrežju, kar bo
povzročalo motnje pri zagotavljanju teh dobrin. Ocenjuje se, da bi trajal izpad
električnega omrežja do 2 dni. Poškodovano električno omrežja predstavlja tudi
nevarnost za prebivalstvo.
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Evropska makroseizmična lestvica
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Barva legenda:
zelena
rumena
rdeča

ni učinkov
Intenziteta se določa na podlagi učinkov na ljudi in predmete
Intenziteta se določa na podlagi učinkov na stavbe (poškodbe), ljudi in
predmete
Kratka oblika Evropske potresne lestvice
Vir:http://www.arso.gov.si/potresi/obvestila%20o%20potresih/EMS.pdf

3.1.2.5 Potek in možen obseg nesreče
Dolgoletna opazovanja in meritve, ter strokovne ugotovitve iz študije Potresna ogroženost
Slovenije, so dobra podlaga za povzetek poteka in možnih posledic potresov. Glede na
pogostost potresov in njihove posledice lahko zaključimo, da se na območju občine Pivka
lahko pričakuje potrese do VIII. stopnje po EMS-98, lahko pa tudi močnejše. To bi ob
morebitnem potresu imelo za posledico močne poškodbe objektov ali celo porušitve starejših
in slabše grajenih objektov.
Obseg posledic bi bil bistveno drugačen v kolikor bi se pojavili močnejši in ponavljajoči se
popotresni sunki.
Sam potek in obseg nesreče je zelo težko napovedati, saj je odvisno tudi od načina gradnje,
vzdrževanja objekta in njegove starosti. Potek in obseg nesreče sta v največji meri odvisna
od intenzitete potresa ter njegovega epicentra.

3.1.2.6 Ogroženost prebivalcev, živali, kulturne dediščine in premoženja
Posledice potresa manjše jakosti bi sicer ogrožale vse prebivalce, živali, premoženje in
kulturno dediščine na območju občine, vendar bi ogroženost bila le minimalna in posredna.
V primeru rušilnega potresa, bi bile posledice in s tem ogroženost največja v starem delu –
jedrih naselij, tu so zgradbe stare pretežno več kot sto let, pozidava je močno strnjena,
stavbe pa v glavnem niso potresno varno grajene.
Zaradi rušenja objektov je potres nevaren za ljudi in živali, ki se nahajajo v objektih ali pa
njihovi neposredni bližini. Število ranjenih in mrtvih je odvisno tudi od časa potresa.

3.1.2.7 Verjetne posledice nesreče
Sorazmerno z močjo potresa, bi potres poleg poškodb ljudi in živali ter infrastrukturnih
objektov povzročil tudi nastanek verižnih nesreč.
Ob močnejšem potresu (rušilnega na našem območju ne predvidevamo) vendar če bi do
njega prišlo bi se posledice odražale predvsem na:
 gradbenih objektih (izstopajo stari deli naselij),
 kulturni dediščini (sakralni objekti, kulturni spomeniki),
 komunikacijskih – cestah in objektih (mostovi, propusti),
 objektih kanalizacije (kolektorji, črpališča, čistilne naprave),
 porušenih in poškodovanih elektroenergetskih objektih in infrastrukturi.
Ob potresu intenzitete VIII se predvideva tudi lomljenje cevi vodovodnega sistema in ob tem
tudi poplavljenosti nekaterih ulic ter druge poškodbe komunalne infrastrukture. Prišlo bi do
motenj in prekinitev oskrbe z električno energijo. Ogrožene bi bile transformatorske postaje
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in upravne stavbe. Tudi v notranjosti samih objektov prežijo številne nevarnosti, ki ogrožajo
ljudi in jih lahko že prej preprečimo z enostavnimi ukrepi (zavarovanje prostostoječih naprav
v stanovanjih, varno obešanje slik, odmaknjeno pohištvo….).
Ob močnejšem potresu so posledice lahko različne: ranjeni in mrtvi ljudje, poginule živali,
porušene stavbe, uničeno premoženje, poškodovana in uničena kulturna dediščina…
Nevarnost za ljudi predstavljajo tudi padajoči deli stavb (dimniki, stekla, strešniki).
Posledice potresa manjše jakosti na območju občine bi bile :
 manjše število poškodovanih ljudi in živali,
 manjše poškodbe na stanovanjskih in gospodarskih in objektih kulturne dediščine,
 manjše poškodbe na infrastrukturnih objektih (mostovi, propusti, elektro,
kanalizacijski, vodovodni in telekomunikacijski objekti in omrežja),
 motnje v cestnem in železniškem prometu in zaradi tega oteženo reševanje,
 motnje v oskrbi prebivalstva.

3.1.2.8 Verjetnost nastanka verižnih nesreč
Pričakujemo lahko nastanek naslednjih verižnih nesreč:
 nastanek požarov,
 nastanek eksplozij,
 onesnaževanje virov pitne vode,
 motnje pri odvajanju odpadnih in fekalnih voda,
 ekološke nesreče,
 motnje v energetski oskrbi,
 nesreče in motnje v prometu,
 motnje v zdravstveni oskrb

Ocenjujemo, da bi glede na organizacijo ZRP v občini Pivka ter na bilanco potrebnih sil in
sredstev pomoči ob katastrofalnem potresu, lahko večino reševalnih nalog opravili sami.
Zunanjo pomoč bi potrebovali le v NMP in PP, enotah za akustično in elektronsko
izvidovanje in z vodniki reševalnih psov pri iskanju pogrešanih oseb ter v gradbeni
mehanizaciji in ekipah za reševanje iz ruševin.

3.1.2.9 Možnost predvidevanja potresa
Potresa z uporabo danes znane tehnologije ni mogoče vnaprej napovedati.
Prikaz ocene števila stanovanj po starosti oziroma po obdobjih veljave predpisov
o potresno varni gradnji (vir: Statistični urad RS, 2012, GIS_UJME, 2012)

Iz razpredelnice je razvidno, da:
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-

je potresno najbolj ranljivih stavb 1199 (do leta 1963)
je kolikor toliko ustreznih predpisov o potresno varni gradnji za 650 stavb (od 19641981)
- je potresno varnejši stavb 707 (od 1982 – 2010)

Prikaz ocene števila ljudi, ki živijo v stanovanjih glede na obdobja veljave
predpisov o potresno varni gradnji (Vir: Statistični urad, 2012, GIS_UJME 2012)

Iz obeh razpredelnic je razvidno da:
- v potresno najbolj občutljivih stanovanjih (zgrajena do leta 1964) živi 2692 ljudi
- v potresno kolikor toliko ustreznih stavbah (od 1964 do 1981) pa živi 1458 ljudi.
- v potresno najbolj odpornih stanovanjih (zgrajena po letu 1981) živi 1587 ljudi

3.1.2.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
Skladno z ogroženostjo na območju občine bi bil bolj prizadet le manjši del občine, poleg
tega lahko pričakujemo potrese manjše jakosti (V. do VII. stopnje) zaradi česar moramo
upoštevati naslednje :
 pri tej potresni ogroženosti preventivni ukrepi niso obvezni, so pa priporočljivi na
urbanističnem, gradbenem in drugih področjih. Izkušnje kažejo, da objekte, ki so
projektirani in grajeni z upoštevanjem razpoložljivega znanja o potresno odporni gradnji
ne bi porušili niti najmočnejši potresi. Namen potresno odporne gradnje ni preprečit
škode ampak jo omejevati. Predvsem pa zaščititi človeška življenja.
 zaščito, reševanje in pomoč vodi štab CZ občine Pivka, pri čemer sodeluje s štabi
sosednjih občin, regijskim oziroma republiškim štabom za Civilno zaščito;
 glede na stopnjo ogroženosti formiranje posebnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ni
obvezno, se pa uporabijo sile, ki jih imamo formirane z nalogo zaščite in reševanja iz
ruševin- pogodbeniki;
 v angažiranju sil in sredstev v I. fazi aktiviramo podjetja, zavode, organizacije in društva s
katerimi ima občina pogodbeno razmerje, v drugi fazi aktiviramo tehnično-reševalne
enote CZ. V celotni akciji sodelujejo prizadeti krajani in krajani v neposredni bližini v obliki
samopomoči in medsebojne pomoči;
 v kolikor se oceni potrebo po dodatnih reševalcih se za pomoč zaprosi sosedne
občine in regijo.

Ob potresu je potrebno



takoj organizirati reševanje eventualno zasutih in ranjenih oseb in živali, pred tem pa
izvesti varnostne ukrepe za izklop vodovodnih in energetskih instalacij;
izvesti gašenje morebitnih požarov;
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organizirati oskrbo ogroženih in prizadetih ter v skladu z obsegom potresa izpeljati
evakuacijo oziroma postavitev zasilnih bivališč;
vzpostaviti ustrezno zavarovanje za preprečitev morebitnih kraj;
v nadaljevanju se organizira razčiščevanje ruševin in sanacija objektov;
obveščati javnost o posledicah potresa in posredovanje navodil za ravnanje;
pristopiti k evidentiranju poškodovanih objektov, ki bi se lahko porušili, jih zavarovati
in kasneje sanirati.

Skladno z Povzetkom ocene potresne ogroženosti notranjske regije (verzija 2.0) je
območje občine Pivka uvrščeno v razred ogroženosti 4 (zelo velika stopnja
ogroženosti) in občina Pivka mora izdelati občinski NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OB POTRESU .

VIRI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potresna nevarnost Slovenije (Seizmološki zavod Slovenije)
Zavod republike Slovenije za statistiko
Revija Ujma
Internet
Računalniški program SPIN
Regijska ocena ogroženosti
Načrt zaščite in reševanja ob potresu v Notranjski regiji
http://www.urszr.si/slo/page.php?src=og1.htm

3.1.3 POŽARNA OGROŽENOST
3.1.3.1 POŽAR V NARAVNEM OKOLJU
3.1.3.1.1 Viri nevarnosti
Požar predstavlja eno od najpogostejših nevarnosti, katerim je izpostavljeno naravno okolje
na območju občine Pivka. Na večjo ali manjšo požarno ogroženost rastlinske združbe
vplivajo predvsem naslednji dejavniki:
 vrsta vegetacije,
 klimatsko-meteorološki pogoji,
 orografske značilnosti,
 hidrografske značilnosti.
Pri opredelitvi požarno ogroženih gozdov so prisotni tudi naslednji viri ogrožanja naravnega
okolja:
 turistična in rekreacijska funkcija gozdov,
 bližina komunikacij (cesta, železnica),
 bližina naselij.
Po gorljivosti biomase spada večina gozdov v gozdove z lahko gorljivo vegetacijo, pri čemer
je gorljivost nestabilna čez celo leto, saj je zelo podvržena vremenskim vplivom.

Vrste gozdnih požarov v naravi
Glede na mesto gorenja razvrščamo požare v naravi na podtalne, talne, kompleksne,
debelne, kombinirane požare in požarne preskoke. Značilno zanje je :
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podtalni požari se razvijejo v tleh, bogatih s humusom, predvsem v starih gozdovih,
kjer drevesni odpad zelo počasi razpada. Širijo se pod tlemi in se lahko pojavijo na
površini čez daljši čas in povzročijo požar na mestu, ki je precej oddaljen od
prvotnega požara. Največkrat nastanejo v primerih ko vročina ali plamen na tleh
vžgejo material pod njimi. Značilno zanj je, da ga je težko odkriti in kontrolirati in da se
širi počasi;
talni požari nastajajo in se širijo po tleh, predvsem po travi, listju, mahu in drugih
materialih, ki rastejo, so odpadli z dreves oz. so odloženi (smeti, odpadki...). V večini
primerov je povzročitelj človek ali dejavnost v povezavi z njim. Talne požare lahko
kontroliramo in spremljamo;
kompleksni požari so požari v vrhovih dreves. Povzročajo jih talni požari, udar strele
ali iskrenje električnih vodnikov. Pojavljajo se v glavnem v poletnem času, ko je v
krošnjah dreves prisotna velika koncentracija hlapov eteričnih olj in je zato možen
hiter prenos plamena;
debelni požar nastane, če se drevo ob udaru strele vname. Tudi debelni požar se
lahko spremeni v druge požare;
kombinirani požar, prisotni sta najmanj dve vrsti požarov. Lahko pa zajamejo tudi
poslopja in druge objekte;
požarni preskok, prisoten je ob pihanju močnih vetrov, ko veter odnaša večje gorljive
dele ali storže, ali ob požarih na strmih terenih. Zato nastajajo nova žarišča, ki so
lahko oddaljena tudi več kot 100 metrov od linije požara.

Pregled požarov za občino Pivka med letom 2005 in 2015

Vir:http://spin.sos112.
si/SPIN2/Javno/Poroci
la/#P5443ac7426c940
daaf640ee622151320
_12_15iT0R0x3 na
OCENA OGROŽENOSTI OBČINE PIVKA

ažurirana maj 2016

45

dan 19.08.2015
Podatki o požarni ogroženosti gozdov za občino Pivka

Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije, Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih
območij 2011-2020
Površina gozda po stopnjah požarne
OBČINA
ogroženosti gozda (ha)
ŠIFRA

NAZIV 1.

091

Pivka

2.

3.

4.

Zelo velika

Velika Srednja Majhna

3.274

3.981 4.014

4.542

Skupaj
15.810

Vir:
http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/pozarno_ogrozeni_gozdovi/index.html
Podatki o požarni ogroženosti gozdov po katastrskih občinah v občini Pivka
Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije, Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij 2011-2020
ŠIFRA
OBČINE

GGO

POVRŠINA (ha)

2

091

14

1.434

2

091

14

905

SUHORJE

3

091

14

461

2496

STARA SUŠICA

2

091

14

568

2497

NADANJE SELO

3

091

14

482

2498

NARIN

2

091

14

689

2499

KAL

2

091

14

473

2500

SELCE

1

091

05

714

2501

PETELINJE

1

091

05

366

2502

RADOHOVA VAS

1

091

05

182

2503

PARJE

2

091

05

366

2504

ZAGORJE

2

091

05

420

2505

JURIŠČE

2

091

05

673

2506

PALČJE

2

091

05

1.448

2507

TRNJE

3

091

05

4.587

2704

JURJEVA DOLINA

4

091

05

2.036

ŠIFRA K.O.

NAZIV K.O.

2493

VOLČE

2494

KOŠANA

2495

STOPNJA OGROŽENOSTI

Vir:
http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/pozarno_ogrozeni_gozdovi/ind
ex.html

Kategorije požarne ogroženosti gozdov
Porazdelitev gozdov v občini Pivka glede na tri stopenjsko požarno ogroženost:
I.
Kategorija – so požarno najbolj ogroženi gozdovi
To so gozdovi, ki so večji del leta požarno ogroženi in lahko že ob nekaj dnevnem sušnem
obdobju zagorijo. Ti gozdovi so zaradi strukture po drevesnih vrstah in starosti izpostavljeni
popolnemu uničenju, ker se vsak požar praviloma razvije v vršni požar. To so mladi
(pomlajenci) in odrasli gozdovi iglavcev. Prostorsko se nahajajo v neposredni bližini naselij,
infrastrukturnih objektov (ceste in železnice) ali v bližini kmetijskih površin.
II.
Kategorija – so požarno ogroženi gozdovi
To so mešani gozdovi kjer prevladujejo predvsem listavci in gozdovi listavcev, vseh starosti
pri čemer so mlajši bolj izpostavljeni požarnim poškodbam. Požarno ogroženi so pretežni del
leta in lahko zagorijo že po nekaj dnevnem sušnem obdobju (predvsem zgodaj spomladi in
pozno poleti). Poškodbe po požaru so manjše in manj uničujoče, to so predvsem talni in
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plitko podtalni požari. Med temi kompleksi listavcev so tudi manjši nasadi iglavcev predvsem
na zapuščenih pašnikih in travnikih. Prostorsko so ti gozdovi razporejeni vse od naselij,
infrastrukturnih objektov, kmetijskih površin do najbolj oddaljenih predelov občine.
III.
Kategorija – so požarno manj ogroženi gozdovi
To so gozdovi listavcev na flišu predvsem na območju Branice, tu lahko nastanejo požari po
daljši sušnih obdobjih. Do poškodb ob teh požarih pride le v izjemnih primerih.

KARTA POŽARNE OGROŽENOSTI naravnega okolja, ki jo je izdelal ZAVOD ZA GOZDOVE
SLOVENIJE, Območna enota Sežana z datumom izdelave 20.08.2015 je priloga k oceni
ogroženosti.
V prostoru nastopajo poleg naravnih še nekateri drugi dejavniki, ki pomembno vplivajo na
stopnjo potencialne ogroženosti gozdov. Mednje sodijo: magistralne in regionalne cest ter
vsa počivališča oziroma parkirni prostori ob cestah,
 aktivno kmetijsko gospodarjenje,
 rekreacijske poti in druga turistična infrastruktura,
 odlagališča smeti,
 železniška proga

3.1.3.1.2 Možni vzroki nastanka nesreče - požara
Požari lahko opustošijo velika območja, naredijo veliko škode.
Vzrokov za nastanek požara je veliko, najpogostejši pa je človeški faktor (zanemarjena
kmetijska zemljišča; nepazljivost pri čiščenju zemljišč; rekreacija – izletniki; otroške igre).
Tudi zapuščena zemljišča predvsem ob železniških progah (iskrenje ob zaviranju vlaka)
predstavljajo problem za požarno nevarnost. Vzrok požaru je tudi udar strele. Odločilni faktor
pri požarih je tudi vreme, saj se požari pogosteje pojavljajo v suhem in toplem vremenu. V
naši občini se srečujemo tudi s primeri podtaknjenih požarov, ki se občasno pojavljajo na
različnih območjih občine.

3.1.3.1.3 Verjetnost pojavljanja nesreče
Največ požarov v naravi se dogaja v spomladanskem času, ko potekajo aktivnosti v
poljedelstvu in vrtičkarstvu, pogosto zaradi nepazljivega ravnanja posameznikov. Ponovno
se poveča verjetnost pojavljanja požarov v poletnih mesecih zaradi vročine in večje požarne
ogroženosti naravnega okolja.
V naši občini obstaja tudi verjetnost pojavljanja požara ob železniški progi Pivka – Divača in
Pivka – Rijeka.
Ko narava ozeleni, se nevarnost zmanjša in je torej verjetnost pojavljanja požarov v
naravnem okolju zmanjšana.

3.1.3.1.4 Vrsta, oblika in stopnja ogroženosti
Najbolj ogroženi so gozdovi črnega bora, ki v povprečju poraščajo najbolj sušna, termofilna
rastišča. Sledijo jim panjevski gozdovi termofilnih listavcev, ki v občini zavzemajo največji
delež površine. Ti so močno ogroženi tako zaradi toplih in sušnih rastišč, kot tudi zaradi
panjevskega načina gospodarjenja, ki se tam odvija zaradi male posesti in tradicije. Nekoliko
manj, a še vedno močno, so ogroženi varovalni gozdovi na sicer majhni površini ter hrastovi
gozdovi na toplih rastiščih, kakršni bi morali biti panjevski gozdovi listavcev.
Med relativno manj ogrožene lahko štejemo ohranjene bukove gozdove na apnencu, ki
poraščajo višje nadmorske višine, panjevske gozdove robinije in hrastove gozdove na
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globljih tleh. Slednja dva gozdna tipa poraščata enaka rastišča, predvsem fliš, iz česar sledi
manjša požarna ogroženost. Najmanj so ogroženi ohranjeni bukovi gozdovi na globljih tleh.
Po oceni ogroženosti notranjske regije (številka 842-49/2009-17 z dne 9.11.2009 in
ažurirana julij 2014) je občina Pivka razvrščena v razred ogroženosti »4«, kar pomeni da ima
stopnjo ogroženosti »zelo velika 1«.
3.1.3.1.5 Potek in možen obseg požara v naravnem okolju
V kolikor je požar pravočasno opažen in intervencija hitra je le ta hitro lokaliziran in pogašen.
V primeru poznega opažanja požara, nastalega posebno v sušnem obdobju (v času trajanja
velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja), na težko dostopnem
terenu (pa še močan veter), lahko pa le ta doseže katastrofalne razsežnosti.
3.1.3.1.6 Ogroženost prebivalstva, živali, premoženja in kulturne dediščine
Ogenj ogroža ljudi, domače in gozdne živali, gozdove in stavbe, ki jih zajame.
Tabela ogroženosti prebivalstva v občini
OGROŽENO
POVRŠINA
ŠTEVILO
ST ZARADI
OBČINE
VSEH
VELIKIH
V KM 2
NASELIJ
POŽAROV
V OBČINI
PIVKA

223

ŠTEVILO
PREBIVALCEV
V OBČINI

KOLIKO %
PREB.
OBČINE JE
OGROŽENI
H

ŠTEVIL
O
OGRO
Ž.
PREB.

~ 6.000

~ 33 %

~ 2.000

29

Tabela 4: Ogroženost prebivalstva v občini Pivka

3.1.3.1.7 Verjetne posledice požara v naravnem okolju
Gospodarska škoda, občasno so ogrožena človeška življenja in živina, povzročena škoda v
naravi.
3.1.3.1.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Nastanek verižne nesreče ob požaru v naravi je možen, če se požar približa cestni
komunikaciji in gospodarskim objektom. Zaradi gozdnega požara lahko pride do požarov
objektov, do prometnih nesreč in do ogroženosti poslopij podjetij v bližini požara.
Ob nastanku požara v naravnem okolju, predvsem ob pihanju močne burje, se požar lahko
zaradi neučinkovitega gašenja razširi na določena naselja in na posamezne gospodarske
objekte. Med gorenjem v naravi ob cesti obstaja nevarnost naleta vozil.
3.1.3.1.9 Možnost predvidevanja požara
Požare v naravi je možno predvidevati predvsem v sušnih obdobjih, ko je rastlinje zelo
vnetljivo. Ker so požari v naravnem okolju predvsem posledica človekove dejavnosti in
njegovih napak, v naprej ni mogoče natančno krajevno in časovno locirati nastanek požara in
njegovo širjenje. S takojšnjim javljanjem opaženih požarov je možno požare večjega obsega
preprečiti.
3.1.3.1.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev

oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
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Potrebno je veliko pozornosti posvetiti popolnjevanju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito in reševanje,
Vzpostaviti učinkovit sistem obveščanja in javnega alarmiranja,
Izvajati preventivne protipožarne ukrepe ob železniški progi,
Objava razglasa o požarni ogroženosti naravnega okolja tudi po vaških skupnostih,
Informiranje prebivalstva o požarni zaščiti in preventivnih ukrepih
Pristojni organi in službe morajo zagotoviti dosledno izvajanje protipožarnih
predpisov,
Pospešiti izgradnjo ter vzdrževanje protipožarnih poti in protipožarnih presek v
gozdovih,
Zagotoviti protipožarne poseke med gozdovi in naselji oziroma stanovanjskimi in
gospodarskimi objekti, ki so v neposrednem stiku z gozdom

Skladno z Povzetkom ocene potresne ogroženosti notranjske regije (verzija 2.0) je
območje občine Pivke uvrščeno v razred ogroženosti 4 (zelo velika stopnja
ogroženosti) in občina Pivka mora izdelati občinski NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OB VELIKIH POŽARIH V NARAVI.

3.1.3.2 POŽARI NA OBJEKTIH
3.1.3.2.1 Viri nevarnosti
Stara gospodarska in stanovanjska poslopja, vaška pa tudi mestna jedra so močno požarno
ogrožena predvsem zaradi starosti, načina gradnje in vzdrževanja (gorljivi materiali, dotrajani
dimniki, elektro inštalacije), strnjenosti zgradb in otežene dostopnosti za gasilsko in
reševalno tehniko. Ogroženi so tudi industrijski in gospodarski objekti, poleg tega pa je
potrebno posebno pozornost nameniti višjim objektom, kjer se lahko, ob požarih, pojavi
potreba po gasilskemu vozilu z lestvijo. V Občini Pivka je več stanovanjskih objektov kateri
so višji od treh nadstropij (P+2) in s tem visoko požarno ogroženi. Ob požarih v takšnih
objektih se lahko po odločitvi vodje intervencije zahteva pomoč gasilskega vozila z lestvijo iz
sosednjih občin ali regije. Uporaba takšnega vozila je po odločitvi vodje intervencije smiselna
tudi ob požarih v kompleksnih industrijskih in gospodarskih objetih. Obstaja nevarnost, da se
manjši požar (nastal v kuhinji, v neočiščenem dimniku ali zaradi kratkega stika na dotrajanih
električnih instalacijah) naglo razširi na večji kompleks zgradb in jih v kratkem času
popolnoma uniči. Najbolj problematična so individualna kurišča v starih objektih.
Vir nevarnosti predstavljajo tudi požari v industrijskih objektih, skladiščih, odlagališču
komunalnih odpadkov.
3.1.3.2.2 Možni vzroki nastanka požara na objektih
-

neprimerna in nenadzorovana uporaba različnih grelnih naprav
neupoštevanje protipožarnih predpisov pri gradnji (električna napeljava, lesen tram,
speljan neposredno ob dimniku oziroma celo v dimnik),
začetni dimniški požar (vžig saj v neočiščenem dimniku),
začetni kuhinjski požar (nepazljivosti),
malomarno in neodgovorno ravnanje z odprtim ognjem (gradnja, vzdrževalna dela,
rekonstrukcija, peč, sveča),
tehnična napaka na strojih in pripomočkih,
kratki stiki na neustreznih električnih instalacijah,
samovžig odpadkov na deponiji, eksplozija, oz. zadrževanje plinov.
igra otrok ...

3.1.3.2.3 Verjetnost pojavljanja nesreče - požara na objektih
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Podatki kažejo, da je verjetnost pojavljanja požarov v objektih velika v stanovanjskih hišah
posebno v zimskih mesecih oziroma ob začetku kurilne sezone.
3.1.3.2.4 Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Zaradi požarov v stanovanjskih hišah so ogroženi stanovalci, premoženje in kulturna
dediščina. Posebno v starih mestnih in vaških jedrih (značilnosti gradnje velika strnjenost hiš)
ter visokih objektih je zaradi slabe prehodnosti za gasilsko tehniko in velike gorljivosti
materialov je stopnja ogroženosti pred požarom zelo visoka.
Pri požarih v industrijskih in drugih objektih obstaja nevarnost razvitja strupenih plinov,
eksplozij in prenos požarov v okolje.
3.1.3.2.5 Potek in možen obseg požara na objektih
PRIMER večjega požara na odpadu starega železa v industrijski coni v Neverkah 11.9.2013

Obvestilo na spletni strani Občine Pivka, kjer tudi CZ Občine Pivka poziva prebivalce:
»Malo pred peto uro zjutraj je na deponiji starega železa v industrijski coni Neverke zagorel kup
odpadnega železa. Požar gasi okoli 30 gasilcev iz Pivke, Postojne in Ilirske Bistrice, pri odstranjevanju
železja pa jim z dvigali pomagajo delavci pivškega Odpada. Gašenje požara, ki ga je najverjetneje zanetila
strela, bo najbrž trajalo več dni. Po zagotovilih gasilcev ogenj ni nevaren za gasilce, Civilna zaščita pa
svetuje prebivalcem Košanske doline, da se zadržujejo v zaprtih prostorih in zaprejo okna, saj je
vdihavanje strupenih plinov lahko nevarno.«

Foto: PGD Pivka

Vir: http://www.pivka.si/povezava.aspx?pid=4462
3.1.3.2.6 Ogroženost prebivalstva, živali, premoženja in kulturne dediščine
Odvisno od vrste objekta (stanovanjski, gospodarski, počitniški, kulturni), ki jih zajame požar,
so ogroženi ljudje, živali, premoženje, ki ga uporabljajo oziroma so v njem, kulturna dediščina
in okolje. Število in vrsta ogroženih je neposredno odvisno od vsakega posameznega
objekta.
3.1.3.2.7 Verjetne posledice nesreče
Posledice požarov v stanovanjskih in gospodarskih objektih:
 ljudje in živali ostanejo brez strehe nad glavo, velika škoda na uničenem premoženju, pa
tudi zelo velika škoda na uničeni kulturni dediščini.
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 V hujših primerih lahko pride tudi do poškodb, psiholoških travm ali celo do smrti ljudi in
pogina živali.
 Neprečiščene odpadne vode lahko v večji meri onesnažijo podzemlje in okolje.
 Prizadeti lahko ostanejo brez prihodka.
3.1.3.2.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
V strnjenih naseljih obstaja možnost prenosa požara na bližnje objekte. Požar lahko povzroči
tudi prekinitev infrastrukturnih povezav (elektrika, telefon).
Možnost nastanka eksplozije ob požaru, posebno na stanovanjskih objektih, ker je v
gospodinjstvih veliko število 10-kg plinskih jeklenk (butan-propan).
- eksplozije neeksplodiranih ubojnih sredstev,
- nastanek ekološke nesreče,
- razširitev požara v naselje,
- razširitev požara na infrastrukturne objekte (daljnovodi, plinovodi...),
- onemogočen dostop do vodnih zajetij in črpališč,
- požar na objektih (stanovanjski, gospodarski),
- požar na objektih in območjih kulturne dediščine,
- prometne nesreče (zaradi širjenja dima, izvajanje intervencije,...).
3.1.3.2.9 Možnost predvidevanja požara
Ker je požar največkrat posledica človekove dejavnosti in po navadi nastane zaradi
napačnega ravnanja človeka, ni mogoče v naprej napovedati kdaj in kje bo do požara prišlo.
3.1.3.2.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče











Zagotoviti je potrebno materialne pogoje za popolnjevanje, opremljanje in
usposabljanje operativnih gasilskih enot, drugih prostovoljnih operativnih sestavov,
pogodbenih organizacij in CZ ter omogočiti hitro, usklajeno in učinkovito ukrepanje
vseh izvajalcev, ki so potrebni za gašenje predvsem pa gasilske javne službe;
Vzpostaviti učinkovit sistem obveščanja in javnega alarmiranja,
Informiranje prebivalstva o požarni zaščiti in preventivnih ukrepih
Pristojni organi in službe morajo zagotoviti dosledno izvajanje protipožarnih
predpisov,
V kolikor je prišlo zaradi posledic požara do poškodb infrastrukturnih objektov in
napeljav (elektrika, vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba), takoj po
opravljeni reševalni intervenciji pristopiti k njihovemu popravilu – usposobitvi;
Skrb, da so proste protipožarne intervencijske poti
Opremljenost poslovnih, stanovanjskih in industrijskih objektov z požarnim redom na
vidnem mestu
Glede na to, da je v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ul. list RS, štev.:
3/2007) za določene vrste objektov potrebno izdelati študije požarne varnosti, ki
vsebujejo preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, NAČRTA ZAŠČITE
IN REŠEVANJA OB POŽARU NA OBJEKTIH ni potrebno izdelati.

3. 1.3.3 POŽAR NA PROMETNIH SREDSTVIH
3. 1.3.3.1 Viri nevarnosti
V večini primerov gre za požare na cestnih vozilih, zelo poredko na železniških prevoznih
sredstvih.
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Pri požarih na vozilih v cestnem prometu lahko, zaradi stanja cest in gostote prometa, pride
do hudih ali celo najhujših posledic tako za udeležence v nesreči kot tudi za okolje.
Požari na ostalih prometnih sredstvih (železniška vozila) so redkejši.
3. 1.3.3.2 Možni vzroki nastanka požara na prometnih sredstvih




najpogostejši vzrok je človek in njegovo napačno ravnanje,
neustrezne ceste po katerih se odvija zelo gost promet,
slabo vzdrževana in stara prometna sredstva.

3. 1.3.3.3 Verjetnost pojavljanja požara na prometnih sredstvih
Veliko število vozil v cestnem prometu in zastarelost vozil pogojuje veliko verjetnost nastanka
požara na cestnih vozilih. Verjetnost nastanka požara na železniških vozilih je relativno
majhna.

na prometnih sredstvih

Vir:http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Porocila/#Pec45dffdb0f9406c978fbdeaadf1fa07_9_15i
T0R0x1
3. 1.3.3.4 Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Vrsto, obliko in stopnjo ogroženosti pogojuje vrsta prometnega sredstva udeleženega v
nesreči.
3.1.3.3.5 Potek in možen obseg požara na prometnih sredstvih
PRIMER POŽARA
Požar se pojavi zaradi nesreče ali napake na elek. instalaciji. Vozilo zagori. S priročnimi
sredstvi poizkusimo požar pogasiti in kličemo 112. Za gašenje požara na motornih vozilih in
tehničnih sredstvih so ustrezno opremljena in usposobljena vsa PGD v občini.
3. 1.3.3.6 Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Obstaja manjša verjetnost, da bi bili neposredno prizadeti ljudje, živali in kulturna dediščina,
ki sicer niso direktno udeleženi v nesreči. Ogroženost teh kategorij je prisotna predvsem pri
nastanku verižnih nesreč (prekinitev dobave vode, nastanek večjega požara v naravnem
okolju, razširitev požara na gradbene objekte,...).
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3. 1.3.3.7 Verjetne posledice požara na prometnih sredstvih
Posledice požara na prometnem sredstvu, ki se giblje po prometnici je težko predvideti lahko nastanejo posledice samo na vozilu, lahko tudi na drugih vozilih udeleženih v prometu
pa tudi na okolju izven prometnice.
Pri požarih na prometnih sredstvih, ki jih požar zajame izven prometnic in se ta ne prenese
na druga sredstva, objekt oziroma v naravno okolje so posledice bistveno manjše.
3. 1.3.3.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Obstaja velika verjetnost nastanka verižne nesreče: trčenje - požar - eksplozija - razlitje
nevarne snovi, razširitev požara na druga sredstva, objekte in naravno okolje.
3. 1.3.3.9 Možnost predvidevanja nesreče
Čas in kraj nastanka požara na prometnem sredstvu ni mogoče v naprej predvideti.
3.1.3.3.10 Predlogi za izvajanje preprečevanja nastanka požara in za izvajanje zaščite,
reševanja in pomoči ter odpravo posledic











VIRI:
1.
2.
3.
4.

Zagotoviti je potrebno materialne pogoje za popolnjevanje, opremljanje in
usposabljanje operativnih gasilskih enot, drugih prostovoljnih operativnih sestavov,
pogodbenih organizacij in CZ ter omogočiti hitro, usklajeno in učinkovito ukrepanje
vseh izvajalcev, ki so potrebni za gašenje predvsem pa gasilske javne službe;
Vzpostaviti celovit in učinkovit sistem medsebojnega obveščanja in javnega
alarmiranja;
Določiti protipožarne intervencijske poti v starih delih strnjenih naseljih;
Zagotoviti ustrezno hidrantno omrežje;
Usposobiti prebivalstvo za požarno zaščito;
V kolikor je prišlo zaradi posledic požara do poškodb infrastrukturnih objektov in
napeljav (elektrika, vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba), takoj po
opravljeni reševalni intervenciji pristopiti k njihovemu popravilu – usposobitvi;
Pristojni organi in službe morajo zagotoviti dosledno izvajanje protipožarnih
predpisov;
Načrta zaščite in reševanja ob požarih na prometnih sredstvih NI POTREBNO
IZDELATI.

Naravne in druge nesreče v RS v letih 2005- 2014,
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana in Postojna,
Računalniški program SPIN,
Ocena požarne ogroženosti v Notranjski regiji,
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3.1.4 NESREČA Z NEVARNO SNOVJO
Velike količine nevarnih snovi, ki so v stalnem porastu in se na območju občine Pivka
uporabljajo, izdelujejo, predelujejo, skladiščijo ali prevažajo po komunikacijah (ceste,
železnica), predstavljajo stalno potencialno nevarnost in enega izmed potencialnih virov
ogrožanja za ljudi, živali, kulturno dediščino, materialne dobrine in okolje.
Zaradi specifike pojavnih oblik, načinov ogrožanja in možnih posledic nesreč ter pogojev in
možnosti ukrepanja, zajema oceno ogroženosti zraka, ozemlja, podzemlje in vodotoke.

3.1.4.1 Viri nevarnosti
V občini Pivka ni drugih večjih delovnih organizacij, razen bencinskega servisa PETROL
Pivka, Postojnska cesta 20a, Pivka, ki pri svojem delu uporabljajo večje količine nevarnih
snovi. Nevarne snovi skladišči podjetje Pivka d.d., Kal 1, Pivka, Javor Pivka d.d.,
Kolodvorska cesta 9, Pivka (lesno predelovalna industrija) in tudi podjetje SITOR Stiskalnice
d.o.o. , Snežniška cesta 19, Pivka za potrebe svojega obratovanja. Poseben problem
predstavljajo nesreče z nevarno snovjo v tranzitu.
Bencinski servis PETROL
Petrol je vodilna slovenska energetska družba, ki Sloveniji zagotavlja strateško oskrbo z
naftnimi proizvodi in drugimi energenti.
Bencinski servis Pivka se nahaja v Pivki ob Postojnski cesti. Objekt bencinskega servisa
obsega stavbo s prodajalno bencinskega servisa in kava barom, pomožne prostore in javne
sanitarije, pretakalno ploščad z nadstrešnico s točilnimi otoki, dva podzemna rezervoarja za
tekoča goriva in UPN, pomožni objekt EKO – PLIN, plato za notranje čiščenje vozil ter
parkirišča.
V sklopu BS Pivka se pojavljajo naslednje eksplozivno in požarno nevarne snovi:
- neosvinčen motorni bencin (QMAX 100 IN QMAX 95) – skupaj 501 m3
- dizelsko gorivo (QMAX DIESEL) – 50 m3
- utekočinjen naftni plin v jeklenkah – maksimalno 300 kg
- 13 m3 podzemni rezervoar za UNP
Podatki so povzeti po oceni ogroženosti za nesreče z nevarnimi snovmi na bencinskem
servisu Pivka (SM-195). Celoten dokument pa je priloga k oceni ogroženosti občine Pivka.
PIVKA d.d.
Pivka d.d. je vrhunski in inovativen ponudnik kvalitetnega in zdravega mesa ter izdelkov
proizvedenih na naraven in okolju prijazen način.
Podjetje je locirano na naslovu Kal 1 pri Pivki in se nahaja ob glavni cesti Kal – Neverke.
Pri svojem delu v podjetju uporabljajo tudi nevarne tekočine in spodnji podatki o teh so bili
občini Pivka posredovani preko elektronske pošte dne 24.10.2014 kot sledi:

Nevarne tekočine:
- 100 m3 ekstra lahkega kurilnega olja
- 1,5 m3 diesel goriva
- 2x2 m3 amoniaka
in še nekaj snovi, ki zaradi majhnih količin ne spadajo pod uredbo za shranjevanje nevarnih
tekočin:
- propan-butan
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- Natrijev hidroksid (50%)
- Superfloc A-110
- Zetag 8185
- Ferikol
- Kemiklar 200
JAVOR d.d.
Podjetje je v likvidacijskem postopku.
SITOR Stiskalnice d.o.o.
Objekt podjetja se nahaja v naravnem okolju na vzhodni strani kompleksa JAVOR PIVKA
d.d., v oddaljenosti cca 200 m. Površine, ki obdajajo objekt so asfaltirane. Služijo za
manipulacijo vozil.
V požarnem redu podjetja SITOR Stiskalnice d.o.o., Snežniška cesta 19, Pivka , št. BB-PR07/13 z dne 12.02.2013, so navedeni podatki o obremenjenosti območja z vnetljivimi snovmi
kot sledi:
Skladišče olj
- razna olja (olje polar, hidravlična, vrtalna, hladilna olja, itd.)

cca 2.800 l.

Priročno skladišče lakov
- barve, laki, razredčila

cca 500 l.

Plinska postaja
- acetilen, propan, kisik, stargon C 18, argon

cca 850 l.

Proizvodnja
- masti in mastne krpe

cca 50 kg

- jeklenke

2 x kisik
1 x argon
6 x stargon C 18
2 x acetilen

3.1.4.2 Možni vzroki nastanka nesreč z nevarno snovjo
Komunikacijska prepredenost ozemlja in prevoz nevarnih snovi omogočata veliko nevarnost
razlitja nevarnih tekočin, eksplozij, onesnaženja zemlje, zraka in vode. Med ogroženimi
občinami je tudi občina Pivka.
Na območju občine Pivka največjo nevarnost predstavljajo nevarne snovi v tranzitu.

3.1.4.3 Verjetnost pojavljanja nesreče z nevarno snovjo
Največja verjetnost nesreče z nevarno snovjo obstaja v tranzitu, predvsem v cestnem in
železniškem prometu. Tukaj se tudi pojavljajo največje količine nevarnih snovi. Vlakovne in
avtomobilske kompozicije namreč prevažajo hkrati po več deset ton nevarnih snovi. To pa je
več kot jih imajo uskladiščene organizacije, ki jih uporabljajo v svojem tehnološkem procesu.
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Zaradi malomarnosti oziroma nespoštovanje predpisov v proizvodnji pa lahko nastane
nesreča, ki bi imela večje posledice Pivka d.d – klavnica Kal.

3.1.4.4 Vrsta, oblika in stopnja ogroženosti
Največja verjetnost nastanka nesreče z nevarno snovjo je prevoz nevarnih snovi po cesti in
železnici. Tovrstna nesreča bi imela najhujše posledice, če bi se pripetila v naselju oziroma
na vodozbirnem območju. Iztek nevarnih snovi neposredno v vodotoke bi povzročil njihovo
onesnaženje, pomor vodnih bitij ter krajšo oziroma daljšo neuporabnost vode v kmetijstvu.
Zaradi izteka nevarne snovi v okolje bi bilo neposredno ogroženo tudi zemljišče in rastline na
mestu nesreče.
Odvisno od vrste nevarne snovi, ki se prevaža in pa tudi od vremenskih razmer.

3.1.4.5 Potek in možen obseg nesreče
Najbolj verjeten in pogost vzrok nesreče z nevarnimi snovmi so nesreče v cestnem prometu,
v katerih so udeležena vozila cisterne, ki prevažajo nevarne snovi. Nesreči po navadi sledi
iztekanje nevarne snovi v okolje ter v hujših primerih vžig in eksplozija. Obstaja možnost
razširitve požara v naravno okolje.
Železniški nesreči, ki bi imela za posledico iztirjenje vagonov z nevarnimi snovmi, bi lahko
sledil isti potek dogodkov (iztekanje, vžig, eksplozija, požar v okolju, strupen oblak). Obseg
nesreče pa bi bil mnogo večji v primeru, da se zgodi na nedostopnem vodozbirnem območju.
Tedaj bi nesreča dosegla katastrofalne razsežnosti.
Nesreče z nevarnimi snovmi na BS Petrol, ki bi se lahko pojavile v zgoraj navedenih oblikah,
bi lahko dosegle zelo velik obseg in ogrozile tudi širšo okolico.

3.1.4.6 Ogroženost prebivalcev, živali, premoženja in kulturne dediščine
Nesreča z nevarno snovjo v strnjenih naseljih, zaselkih in v industrijskih predelih v
določenem radiju glede na vrsto nesreče ogroža ljudi, živali in premoženje. Ta ogroženost
je odvisna od vrste in količine nevarnih snovi, klimatskih razmer ter drugih dejavnikov glede
na vzrok in nastanek nesreče.

3.1.4.7 Verjetne posledice nesreče
- lahko se zastrupijo ljudje in živali,
- pride do kontaminacije zemljišč in objektov,
- pride do zastrupitev vode in ozračja,
- lahko nastane eksplozija in požar.

3.1.4.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Poleg že navedenih posledic, lahko ob nesreči z nevarno snovjo glede na vrsto nevarne
snovi pričakujemo tudi eksplozije in požare.

3.1.4.9 Možnosti predvidevanja nastanka nesreče z nevarno snovjo
Nesrečo z nevarno snovjo na območju Občine Pivka ob kateri bi bilo potrebno aktiviranje sil
ZRP, je možno pričakovati v cestnem in železniškem prometu.
V občini Pivka je možnost nastanka nesreče z nevarno snovjo v Pivka perutninarstvo d.d.
(klavnica Kal).
Najbližje organizacije, ki so opremljene in usposobljene za tovrstne posege so po uredbi
pogodbene gasilske organizacije:
- Prostovoljno gasilsko društvo Postojna
- Gasilska brigada Koper – za dekontaminacijo
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3.1.4.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
-

oceniti potrebo po izvedbi evakuacije in dekontaminacije;
določiti lokacije za kontaminirane odpadke;
poskrbeti za odvoz kontaminiranih materialov na za to določena mesta;
zagotoviti dosledno izvajanje predpisov, ki določajo pravila ravnanja z nevarnimi
snovmi s strani pristojnih služb;
po zaključeni intervenciji vzpostaviti v delovanje prizadete infrastrukturne objekte in
napeljave (elektrika, vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba).

Skladno z Povzetkom ocene potresne ogroženosti notranjske regije (verzija 2.0) je
območje občine Pivke uvrščeno v razred ogroženosti 3 za nevarne snovi in občini
Pivka ni potrebno izdelati občinskega NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI Z
NEVARNIMI SNOVMI.
VIRI:
–
ocene ogroženosti zaradi nevarnih snovi - URSZR,
–
računalniški program SPIN

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE PIVKA

ažurirana maj 2016

57

3.1.5 SUŠA
3.1.5.1 Viri nevarnosti
Suša je na obravnavanem območju pogost pojav. Osnovni razlog za pojavljanje suše je
pomanjkanje padavin, kar je posledica njihove neenakomerne porazdelitve prek leta in
velikih nihanj letnih možnih padavin.

3.1.5.2 Možni vzroki nastanka nesreče
Vzrok za nastanek suše so klimatski pojavi:
 daljša obdobja brez padavin,
 visoke dnevne temperature,
 pogosta vetrovnost.

3.1.5.3 Verjetnost pojavljanja nesreče
Suša je skoraj vsakoletni pojav v poletnih mesecih. Intenziteta suše je odvisna tudi od
količine padavin v zimskem času.

3.1.5.4 Vrsta, oblika in stopnja ogroženosti
Ogroženost zaradi suše se odraža na naravo posredno pa tudi na ljudi in domače živali.
Daljša sušna obdobja imajo hiter učinek na naravo, ki se začne sušiti.
V kasnejši fazi se ta vpliv izraža v pomanjkanjih pitne vode. Kritična področja zaradi učinka
suše na uporabo pitne vode so območja, ki nimajo vodovodnega omrežja (Šilentabor).
Naravno okolje postane v suši izredno občutljivo za požare. Zaradi posledic suše pride do
velike stopnje požarne ogroženosti.

3.1.5.5 Potek in možen obseg nesreče
Obseg suše je vedno odvisen od dolžine trajanja sušnega obdobja, od količine padavin v
obdobju pred sušo kot tudi od temperaturnih razmer. Zaradi suše so prizadete kmetijske
kulture in pojavlja se povečana požarna ogroženosti naravnega okolja.

3.1.5.6 Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Premoženje in kulturna dediščina zaradi suše niso direktno prizadeti. Živine je na
obravnavanem območju malo. Večji problem se bi pojavil za farme piščancev. V primeru
dolgotrajne suše, predstavljala vodooskrba prebivalstva tudi veliko problem, posebno tam,
kjer ni vodovodnega omrežja (Šilentabor).

3.1.5.7 Verjetne posledice nesreče
Zaradi suše nastaja gospodarska škoda, katere višina je odvisna od dolžine trajanja sušnega
obdobja.

3.1.5.8 Verjetnost nastanka verižnih nesreč
Suša in pomanjkanje vode pomeni veliko dodatno požarno ogroženost naravnega okolja.
Zmanjšani tlak vode v vodovodnem omrežju zmanjšuje možnosti dobave požarne vode.
Zaradi pomanjkanja vode za higienske potrebe, bi se povečala možnost nastanka epidemij.
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3.1.5.9 Možnost predvidevanja nesreče
Krajša ali daljša suša je na našem območju skoraj vsakoletni pojav, ki pa ga ni mogoče
natančno napovedati v naprej.

3.1.5.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
-

zavarovanje in sanacija obstoječih osnovnih vodnih virov;
zagotoviti stalno razpoložljivost vsaj dveh cistern za prevoz pitne vode;
ob dolgotrajni suši, ki ima za posledico hujše motnje v preskrbi s pitno vodo po
potrebi organizacija prevozov in razdeljevanje vode najbolj ogroženim prebivalcem;
skladno z razvojem razmer v naravi, objaviti ustrezen razglas požarne ogroženosti
naravnega okolja;
ob nesreči večjega obsega poskrbeti za popis škode v kmetijstvu.

Načrta zaščite in reševanja ob prekinitvi preskrbe s pitno vodo NI POTREBNO IZDELATI.

3.1.6 NESREČA V CESTNEM PROMETU
3.1.6.1 Viri nevarnosti
Območje občine je zelo tranzitno.
Zelo gost promet se odvija tudi po edini cestni povezavi Ljubljana – Postojna – Pivka - Ilirska
Bistrica. Magistralna cesta ne ustrezna veliki gostoti prometa. Prisotnost vseh vrst blaga in
drugi dejavniki pogojujejo možnost nastanka prometnih nesreč z zelo hudimi ali celo
katastrofalnimi posledicami.
Občinske javne ceste v občini Pivka
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Pivka znaša 37.474 m (37,474 km).
Skupna dolžina lokalnih zbirnih cest (LZ) v Občini Pivka znaša 1.672 m (1,672 km).
Skupna dolžina lokalnih krajevnih cest (LK) v Občini Pivka znaša 2.618 m (2,618 km).
Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini Pivka znaša 55.229 m (55,229 km).
Skupna dolžina ostalih javnih poti (JP) v občini Pivka znaša 50.902 m (50,902 km).
Vir: O D L O K o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Pivka in spremembe

3.1.6.2 Možni vzroki nastanka nesreče
- neupoštevanje pravil obnašanja v prometu,
- neprilagojenost hitrosti vožnje stanju in pogojem na cesti, zdrsi vozil
- tehnično neustrezna vozila,
- utrujenost voznika in vožnja pod vplivom alkohola,
- ostali vzroki, ki pogojujejo nastanek prometnih nesreč
- vremenski pogoji

3.1.6.3 Verjetnost pojavljanja nesreče
Ceste v občini so obremenjene in neustrezne za prevoz tolikih količin različnega blaga. To
pogojuje veliko verjetnost nastajanja nesreč v prometu.
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3.1.6.4 Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Prometna nesreča z razlitjem nevarne snovi na kraškem terenu bi ob onesnaženju podtalnih
zalog vode imela hude in dolgotrajne posledice.

3.1.6.5 Potek in možen obseg nesreče - primer nesreče na cesti
Požar se pojavi zaradi nesreče ali napake na elektro instalaciji. Vozilo zagori. S priročnimi
sredstvi poizkusimo požar pogasiti in kličemo 112. Zaradi nesreče tovornega vozila, ki bi
prevažalo nevarne snovi, lahko pride ob nesreči do eksplozije ali požara. Lahko tudi do
vdihavanja nevarnih snovi, zaradi katerih je ogroženo zdravje ljudi.

3.1.6.6 Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Pri nastanku nesreče so ogrožena življenja in zdravje udeležencev v sami nezgodi. V kolikor
ne pride do iztekanja nevarnih snovi in onesnaženja podtalnice oz. vodotokov ali požara v
naravi, je ogrožena samo bližnja okolica kraja nesreče.

3.1.6.7 Verjetne posledice nesreče
Udeležba vozila, ki prevaža nevarne snovi v nesreči pogojuje zelo veliko verjetnost, da pride
do razlitja nevarne snovi, onesnaženje podtalnice, požara in nastajanja strupenih in dušljivih
plinov.

3.1.6.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Zaradi prometne nesreče pride do verižnih nesreč kot so požar, eksplozija.

3.1.6.9 Možnost predvidevanja nesreče
Obstajajo zelo majhne možnosti za predvidevanje oziroma napovedovanje nezgode ali
nesreče v prometu.

3.1.6.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
-

obveščanje javnosti o nesreči in po potrebi posredovanje navodil za ravnanje;
hitro, usklajeno in učinkovito ukrepanje reševalnih služb;
glede na razpoložljive možnosti, razdelati variante obvoznih poti;
v kolikor je prišlo zaradi posledic nesreče do poškodb infrastrukturnih objektov in
napeljav (elektrika, telefonija, vodovod, kanalizacija, prometnice, oskrba), takoj po
opravljeni reševalni intervenciji pristopiti k njihovemu popravilu - usposodobitvi.

3.1.7 NESREČA V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
3.1.7.1 Viri nevarnosti
Obravnavano območje je tranzitno. Poleg tega ima pomembno križišče za Hrvaško in Italijo.
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Vir:http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura/javna-zelezniska-infrastruktura/zelezniskeproge

Vir:http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura/javna-zelezniska-infrastruktura/zelezniskeproge
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2) Glavne proge so:
– E 65 (Rosenbach–) Jesenice–Ljubljana–Pivka (–Rijeka);
– E 67 (Spielfeld Strass–) Šentilj–Maribor–Zidani Most;
– E 69 (Čakovec–) Središče–Pragersko–Zidani Most–Ljubljana–Divača–Koper;
– E 70 (Villa Opicina–) Sežana–Ljubljana–Zidani Most–Dobova (–Savski Marof);
– T 69 Ormož–Murska Sobota–Hodoš (–Zalalövö).
(3) Regionalne proge so:
– Ljubljana Šiška–Kamnik Graben;
– Kranj–Naklo;
– Celje–Velenje;
– Grobelno–Stranje–Rogatec–državna meja (–Djurmanec);
– Stranje–Imeno–državna meja (–Kumrovec);
– Maribor–Prevalje–državna meja (–Bleiburg);
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– Dravograd–Otiški vrh;
– Ljutomer–Gornja Radgona;
– (Čakovec–) državna meja–Lendava;
– Prešnica–Rakitovec–državna meja (–Buzet);
– Jesenice–Nova Gorica–Sežana;
– Cepišče Šempeter–Vrtojba–državna meja–(Gorizia);
– Prvačina–Ajdovščina;
– Cepišče Kreplje–Repentabor–državna meja (–Villa Opicina);
– Ljubljana–Novo mesto–Metlika–državna meja (–Kamanje);
– Sevnica–Trebnje;
– Grosuplje–Kočevje;
– Novo mesto–Straža.

Vir: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200222&stevilka=964
Skozi občino Pivka poteka 14 km dvotirne glavne železniške proge - E70 Ljubljana – Sežana
ter 7 km enotirne glavne železniške proge - E 65 Pivka – Ilirska Bistrica.
Skupaj torej 21 km železniške proge preko občine Pivka.

3.1.7.2 Možni vzroki nastanka nesreče
Kot možni vzroki za nastanek nesreče na železniški progi so:
- tehnični (okvara prometne signalizacije, okvare zapornic, okvare vlakov in okvare
prog)
- človeški faktor (je pogost vzrok predvsem na železniških postajah, ki so bolj prometno
obremenjene)
- naravne in druge nesreče (potres, zemeljski plaz, žledolom)
Kot možen vzrok nastanka železniške nesreče je tudi zaradi trčenja, naleta ali izterjanja
vlaka, požara na vlaku ali v okolici.

3.1.7.3 Verjetnost pojavljanja nesreče
Ocenjujemo, da obstaja velika verjetnost nastanka nesreče, ki bi imela za posledico razlitje
nevarne snovi. Povzročanje požarov ob progi, zaradi iskrenja pa je ob vsakem sušnem
obdobju stalen pojav. Kot možen vzrok za železniško nesrečo je tudi na obstoječih
železniških prehodih, kjer vozilo zapelje čez progo.

3.1.7.4 Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Poznamo dve vrsti ogroženosti:
- zaradi nesreče vlaka
- zaradi tovora – nevarne snovi na vlaku
Oblike ogroženosti:
- trčenje vlakov,
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- nalet vlaka,
- iztirjenje vlaka,
- požar na vlaku,
- požar v okolici železniške proge,
- eksplozija na vlaku,
- poškodbe na železniški progi
Če je stopnja ogroženosti pričakovan obseg škode in drugih posledic nesreče so ugotovitve
naslednje:
- da je varnost potnikov in blaga na železnici zelo velika (približno 24 krat večja kot na cesti),
- da so lahko posledice resnih nesreč in nesreč velike, ker se pelje v enem vlaku povprečno
71 potnikov ali je količina tovora skupaj z vozovi težka 928 ton, oz. je 453 ton samega blaga,
- da se v vagonih prevažajo tudi nevarne snovi, ki lahko ogrožajo železniške objekte in
naprave kot tudi širšo okolico proge.
Vir: Ocena ogroženosti SŽ v RS, verzija 1.1 – ažurirana marec 2015

3.1.7.5 Potek in možen obseg nesreče - primer nesreče na železniški progi
Na železniški progi pod vasjo Gornja Košana je iztiril vlak. Med drugimi se je prevrnilo tudi
nekaj vagonov-cistern z nevarnimi snovmi. Strupena substanca odteka v kraška tla in grozi
da bo onesnažila podtalnico. Iskrenje je povzročilo požar, ogenj in strupen dim ogroža ljudi in
živali v vasi Gornja Košana, ogenj se širi v gozd. Intervencija gasilcev in reševalcev je zelo
otežena zaradi slabe dostopnosti.

3.1.7.6 Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina




ogroženost in posledice zaradi onesnaženja zraka, podtalnice in prekinitve dobave pitne
vode
zaradi požara v naravi je ogrožen predvsem gozd in drugo rastlinje
prečkanje železniške proge na nezavarovanem prehodu

Ocenjujemo, da bi do najhujših posledic prišlo v primeru trčenja potniškega vlaka z vlakom,
ki bi prevažal nevarne snovi. Ocenjuje se, da bi prišlo v tem primeru do požara in razlitja
nevarne snovi v okolje.
Ob železniški progi, ki poteka skozi občino Pivka je verjetno ogroženo približno 2800
prebivalcev, kar predstavlja na celotno prebivalstvo v občini Pivka (na dan 1.7.2015 je bilo
6.054 prebivalcev – vir: Statistični urad RS) 46 %.
Pri oceni tako ogroženih prebivalcev ob železniški progi izhaja iz predpostavke, da bi prišlo
do večje nesreče. Število ogroženih prebivalcev je zelo odvisno od lokacije nesreče ter vrste
nesreče (ali gre za nevarno snov….).
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Železniško omrežje v občini Pivka
VIR: http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=pivka

3.1.7.7 Verjetne posledice nesreče
Velika ekološka škoda v naravi na požganih predelih zaradi požarov ob progi, ki se vsako
leto znova pojavljajo predvsem v sušnem obdobju. Posledice železniške nesreče je uničenje
vozila ter poškodbe ali celo smrt potnikov v vozilu v primeru, ko vozilo zapelje na progo.
Ravno tako pride do hudih posledic ob trčenju vlaka, ki prevaža nevarne snovi.

3.1.7.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Obstaja velika verjetnost nastanka verižne nesreče, katere posledice, bi bile veliko hujše
(požar v naravi, onesnaženje vodnega vira).

3.1.7.9 Možnost predvidevanja nesreče
Nesrečo na železniški progi, kjer bi prišlo do razlitja nevarne snovi, ni mogoče napovedati ocenjujemo, da obstaja verjetnost.
Požari ob železniški progi nastajajo praktično ob vsakem sušnem obdobju in so lahko
pričakovani.

3.1.7.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
V načrtu zaščite in reševanja ob železniški nesreči občina Pivka razčleni obveščanje ob
železniški nesreči in predvidi izvajanje zaščitnih ukrepov za prebivalce v primeru nesreče pri
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prevozu nevarnega blaga. Ocene možnih posledic železniške nesreče z nevarnim blagom so
zajete v regijski oceni ogroženosti in regijskem načrtu ZR ob železniški nesreči.
- hitro, usklajeno in učinkovito ukrepanje reševalnih služb;
- po potrebi pomoč pri zagotovitev nadomestnih prevozov za potnike in tovor;
- v kolikor je prišlo zaradi posledic nesreče do poškodb infrastrukturnih objektov in
napeljav (elektrika, vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba), takoj po
opravljeni reševalni intervenciji pristopiti k njihovemu popravilu.

Vir: http://www.sos112.si/slo/tdocs/ocena_ogrozenosti_zelezniska.pdf
Državna ocena ogroženosti ob železniški nesreči - marec 2015
Skladno z Povzetkom ZAKLJUČKA OCEN OGROŽENOSTI V NOTRANJSKI REGIJI (avgust
2014) je območje občine Pivka uvrščeno v razred ogroženosti 4 (zelo velika stopnja
ogroženosti) in občina Pivka mora izdelati občinski NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OB ŽELEZNIŠKI NESREČI .
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3.1.8 OCENA NEVARNOSTI OB LETALSKI NESREČI
3.1.8.1 Viri nevarnosti
Letala so ena izmed najvarnejših prevoznih sredstev. Glede na število prevoženih
kilometrov je verjetnost, da bo potnik umrl v letalski nesreči stokrat manjša od
verjetnosti, da ga bo smrt doletela v avtomobilu.
Na območju Notranjske regije imamo dve aktivni športni letališči in sicer letališče
Postojna in letališče Gaberk pri Divači na katerih se ob ugodnih vremenskih
razmerah vzletajo in pristajajo manjša motorna in jadralna letala. Na obeh letališčih
se šolajo jadralni in motorni piloti za športno letenje. Letala iz teh letališč ob sušnem
obdobju izvajajo nadzor nad kurjenjem in nastankom požara v naravi.




Letališče Postojna se nahaja pri vasi Rakitnik v Občini Postojna.
Letališče Gaberk se nahaja približno 2 kilometra vzhodno od Divače in sicer na levi
strani ceste Divača-Dolnje Ležeče-Famlje.
Na vzletišču ni možnosti sprejemanja in skladiščenja blaga.

Območje notranjske regije dnevno preleti več deset komercialnih letal in več vojaških letal
NATA, ki vršijo nadzor zračnega prostora nad slovenskim ozemljem. Možnost nesreče z
zračnimi plovili pogojuje tudi vojaško vadišče Poček, na katerem se urijo letalske in
helikopterske enote SV občasno tudi enote NATA.

3.1.8.2 Možni vzroki nastanka nesreče
Glavni vzroki nesreč zrakoplovov so predvsem:




tehnični in drugi vzroki (napaka motorja ali konstrukcije zrakoplova, izguba nadzora
nad zrakoplovom, napaka kontrole zračnega prometa, človeški dejavnik)
naravne in druge nesreče (neugodne vremenske razmere, požar, nesreče pri prevozu
nevarnega blaga, potres) in
teroristični napadi in druge oblike množičnega nasilja.

3.1.8.3. Verjetnost pojavljanja nesreče
Letala so ena od najvarnejših prevoznih sredstev, kljub temu obstaja možnost, da se zgodi
prometna nesreča.
Kar 95 odstotkov letalskih nesreč se zgodi pri vzletanju in pristajanju letal, torej na območju
letališke cone. V naši občini nimamo letališča, torej verjetnost, da se zgodi letalska nesreča
na območju naše občine iz omenjenega razloga je majhna. Lahko pa pričakujemo
strmoglavljenje letala na naseljeno območje.
Med žrtve letalskih nesreč ne sodijo samo potniki letal in posadka, ampak tudi ljudje na
območju, kamor pade letalo. Posledice nesreče, neposredne in posredne, lahko prizadenejo
tudi svojce žrtev, člane reševalnih ekip, okolje, infrastrukturo in podobno.
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Slika 21: Značilnosti letalske nesreče

Glavni vzroki letalskih nesreč so:
- tehnični in drugi vzroki ( napaka motorja ali konstrukcije letala, izguba nadzora,
pomanjkljiva kontrola letenja, človeški dejavniki in drugo),
- naravne in druge nesreče (neugodne vremenske razmere, požar, nesreče pri prevozu
- nevarnega blaga) in
- teroristični napadi in druge oblike množičnega nasilja.

3.1.8.4. Vrsta, oblika in stopnja ogroženosti
Vrste letalskih nesreč lahko delimo v groben na:
- nesreče letal v zraku,
- nesreče pri pristanku in vzletu letal.
Vzrok je verjetno v značilnosti letalske nesreče, ki:
- se pogosto spremeni v popolno katastrofo – 100 odstotkov mrtvih,
- povzroča stres pri reševalcih,
- zapušča za sabo hudo poškodovana trupla, kar povzroča težave pri
identifikaciji trupel.
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Ogroženost prebivalcev v občini Pivka, živali, premoženja, okolja je možna zaradi
padajočega zrakoplova na naseljena območja. Pojavijo se lahko tudi verižne nesreče –
eksplozija, požar, onesnaženje okolja.
Značilnosti letalske nesreče
-

se običajno zgodi brez opozorila, nenadno in nepričakovano,
pogosto so žrtve nesreče vsi potniki in člani posadke,
lahko se pripeti na krajih, ki niso takoj dostopni,
žrtve so lahko tudi prebivalci, kadar letalo pade na naseljeno območje,
zmanjša zaupanje v varnost letalskega prevoza,
povzroča občutek krivde preživelih in jezo.

3.1.8.5 Potek in možen obseg nesreče
Poteka nesreče ni mogoče opisati na splošno, saj je odvisen od številnih vzrokov ter morebiti
različnih odzivov pilotov.
Zaradi številnih zračnih poti preko slovenskega zračnega prostora lahko na celotnem ozemlju
RS pričakujemo tako nesreče zrakoplovov manjšega kot tudi večjega obsega.

3.1.8.6 Ogroženost prebivalstva, živali, premoženja in kulturne dediščine
Zavedati se moramo, da možne žrtve letalskih nesreč niso samo potniki letal in posadka,
temveč tudi ljudje na zemlji, na območju, kamor pade letalo. Posledice nesreče, neposredne
in posredne, pa se raztezajo tudi širše, na svojce žrtev, člane reševalnih ekip, okolje,
infrastrukturo ipd.
Ob nesreči zrakoplova z nevarno snovjo, so ogrožena tudi podtalnica, kmetijske, gozdne in
vodne površine.
Kljub temu pa se približno 95 odstotkov letalskih nesreč vendarle pripeti na letališčih ali v
njihovi bližini, pri vzletih in pristankih letal. Letališča morajo imeti izdelane svoje načrte, ki
zagotavljajo takojšen odziv na vse vrste nevarnosti in druge neobičajne razmere, da bi tako
zmanjšali možnost in obseg osebne ali druge škode na letališču.

3.1.8.7 Verjetne posledice nesreče
Najhujše posledice nesreče zrakoplova za ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in
okolje nastanejo:
- ob padcu večjega zrakoplova na naseljeno območje;
- ob padcu zrakoplova v naravo v času visoke požarne ogroženosti:
- ob padcu zrakoplova z nevarnim tovorom
Zavedati se moramo, da možne žrtve letalske nesreče niso samo potniki v letalu, ampak tudi
ljudje na zemlji, kamor pade letalo. Posledice padca letala so odvisne od kraja
strmoglavljenja in so posredne in neposredne.
Ne glede na navedeno ocenjujemo, da zaradi dnevnih preletov območja občine Pivka
komercialnih, športnih, vojaških letal in helikopterjev obstaja realna možnost padca zračnega
plovila na ozemlje občine.

3.1.8.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Ob nesrečah zrakoplovov lahko pričakujemo vrsto verižnih nesreč in sicer: eksplozije, požar
v okolju ali na objektu, nekontrolirano odtekanje nevarnih snovi v okolje.
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V občini Pivka predstavlja potencialno nevarnost ob padcu zrakoplova tudi bencinski servis
PETROL.

3.1.8.9 Možnost predvidevanje nesreče
Nesreče zrakoplova ni možno natančno določiti niti časovno niti krajevno. Jo je pa moč
predvidevati ali pričakovati.

3.1.8.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
Od zaščitnih ukrepov se ob nesreči zrakoplova izvajajo naslednji ukrepi:
 prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
Občine morajo v svojem načrtu bolj podrobno opredeliti kako bo potekala evakuacija, kdo bo
rušil neuporabne objekte, kdo bo odstranjeval ruševine, določiti deponije za ruševine in
predvideti postopke za nastanitev ljudi v primerne objekte
 RKB zaščita
Občine morajo v svojih načrtih bolj podrobno opredeliti kako bo potekalo obveščanje o
nevarnostih v zvezi nevarnimi snovmi, kateri zaščitni ukrepi se bodo izvajali in na kakšen
način
 evakuacija
Občine morajo v svojih načrtih še prav posebno podrobno opredeliti kje bodo lokacije
evakuacijskih zbirališč, kako bo potekala in kdo vse sodeluje pri evakuaciji ljudi in živali iz
neuporabnih objektov in ogroženih območij, postopek evidentiranja prebivalcev, ki se jih
evakuira, postopek razporejanja ogroženih v nastanitvene enote in postopek sprejema,
nastanitve in oskrbe ogroženih
 sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev
Za nastanitev evakuiranih prebivalcev z ogroženih območij poskrbi prizadeta občina, ki tudi
izvede evakuacijo.
Občine morajo v svojem načrtu bolj natančno opredeliti kdo zbira podatke o ljudeh, ki so bili
evakuirani, kdo odloča o nastanitvenih zmogljivostih, kje in kako se bo pridobilo dovoljenje za
postavitev začasnih bivališč, kako in kdo je odgovoren za oskrbo v nastanitvenih enotah,
postopek zbiranja in razdeljevanja humanitarne pomoči in na kakšen način bo potekal nadzor
preskrbe z življenjskimi sredstvi.
 zaščita kulturne dediščine
 ukrepi v skladu z občinskim Načrtom zaščite in reševanja ob nesreči
zrakoplova
Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe, ki jih preživeli potniki in ogroženi prebivalci
izvajajo za preprečevanje in ublažitev posledic nesreče zrakoplova za njihovo zdravje in
življenje ter varnost njihovega premoženja.
Od nalog zaščite, reševanja in pomoči se ob nesreči zrakoplova v občini Pivka izvajajo
naslednje:
iskanje pogrešanega zrakoplova in oseb
Občine v svojih načrtih zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova oziroma delih načrtov bolj
podrobno opredelijo katere sile bodo uporabile za iskanje pogrešanega zrakoplova in v
kakšnem številu.
- gašenje in reševanje ob požarih
V občinskih načrtih zaščite in reševanja mora biti bolj podrobno opredeljeno kako bo
potekalo obveščanje o požarih, organizacija reševanja iz visokih zgradb in ob nesreči z
nevarno snovjo ter katere enote so namenjene za oskrbo s pitno vodo.
- prva pomoč in nujna medicinska pomoč
Občine v svojem načrtu natančno opredelijo kako poteka prijava poškodbe, kako poteka prva
(laična pomoč), razdelati morajo napotitev v zdravstveno ustanovo, doreči z zdravstvenimi
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ustanovami kako bo potekal zdravniški pregled, triaža in specialistična pomoč, kdo bo izvajal
higiensko proti epidemične ukrepe in oskrbo z zdravili, sanitetnim materialom in opremo.
- reševanje iz ruševin
Občine morajo v svojem načrtu bolj podrobno opredeliti organizacijo reševanja zasutih iz
ruševin in organizacijo reševanja iz visokih zgradb.
- pomoč ogroženim in prizadetim svojcem oziroma prebivalcem
Občine v svojih načrtih opredelijo katere strokovne službe bodo organizirale psihološko
pomoč, oceniti potrebno število strokovnjakov ter jih evidentirati. Občine lahko organizirajo
informacijske centre.
- reševanje na vodi in iz vode,
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje
Občine morajo v svojih načrtih bolj podrobno opredeliti katere javne službe bodo za kaj
zadolžene in katere druge organizacije s področja infrastrukture bodo ob nesreči zrakoplova
tudi vključene v zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. Treba je načrtovati postopke
sodelovanja med občino, javnimi službami in drugimi organizacijami.
- iskanje pogrešanega zrakoplova in oseb (zrakoplov v sili)

Vse slovenske občine so po ogroženosti nesreče zaradi zrakoplova uvrščene najmanj v
razred ogroženosti 3, saj zaradi preletov letal čez ves slovenski prostor obstaja verjetnost
nesreče zrakoplova večjega obsega.

V skladu z državno oceno ogroženosti ob nesreči zrakoplova štev.: 84211/2013-40 z dne 16.12.2013 in v skladu z regijsko oceno ogroženosti ob
nesreči zrakoplova štev.: 842-11/2015-1-DGZR z dne 28.07.2015, občina Pivka
za primer nesreče zrakoplova izdela le POSAMEZNE DELE NAČRTA ZAŠČITE
IN REŠEVANJA.

VIRI:
OCENA OGROŽENOSTI OBČINE PIVKA

ažurirana maj 2016

71

1. Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova (dopolnjena verzija 4.1 –
september 2010 in ažurirano 5/2014)

2. Ocena ogroženosti ob nesreči zrakoplova v notranjski regiji (štev.: 842-11/2015-1DGZR z dne 28.07.2015

3. Internet
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3.1.9 NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA (NUS)
3.1.9.1 Viri nevarnosti
Neeksplodirana ubojna sredstva so posledica vojn in vojaških aktivnosti. Veliko vojaških in
vojnih aktivnosti je bilo na tem območju v I. in v II. svetovni vojni ter nenazadnje v vojni za
osvoboditev Slovenije, ko je bilo na tem območju postavljenih več minskih polj.
Na območju pivške občine dodatno predstavljajo nevarnost obstoječa in opuščena vojaška
vadišča in poligon za uničevanje NUS.
Občasno naletimo na NUS pri obnovi starih hiš, kmetje pri zemeljskih delih ter drugi ljudje pri
različnih dejavnostih in opravilih.

3.1.9.2 Možni vzroki za nastanek nesreče
Najdba NUS je vezana predvsem z različnimi posegi v prostor:
- zemeljska dela pri vseh izkopih ob pripravljalnih gradbenih delih,
- kmetijska, sadjarska in vrtnarska zemeljska dela,
- posegi na infrastrukturi (adaptacije poti, cest, vzdrževalno adaptacijska dela na železnici,
elektrogospodarskih objektih, vodovodnem omrežju, plinifikaciji, telefoniji),
- ob hudourniškem obnašanju vodotokov kadar prihaja do spreminjanja brežin,
- ob vseh posegih vodnogospodarskega podjetja pri regulaciji vodotokov,
- ob sprehodih in obiskih v gozdovih, planinah, jamah ipd.,
- ob posegih občanov na svojih parcelah, posestvih oz. zemljiščih,
- ob obisku jamarjev v jamah in breznih ter
- ob potapljanju v rekah in jezerih.
Ob vseh navedenih možnih najdbah NUS, lahko pride do nepravilnega rokovanja z njimi, kar
predstavlja veliko verjetnost za njihovo aktiviranje. Požari v naravnem okolju zaradi toplote
lahko še dodatno sprožijo nekontrolirano eksplozijo NUS.

3.1.9.3 Verjetnost pojavljanja nesreče
Na tem območju obstaja velika verjetnost in možnost ponavljanja najdbe NUS ter s tem
ogrožanje varnosti ljudi in materialnih dobrin.

3.1.9.4 Vrsta, oblika in stopnja ogroženosti
Na območju regije lahko opredelimo bolj ogrožene občine kot so: Postojna, Pivka in Ilirska
Bistrica. Omenjene občine imajo vojaška vadišča.
V primeru najdbe NUS so ogroženi vsi prebivalci ter stanovanjski, gospodarski in industrijski
objekti na neposrednem območju najdbe NUS.
Opredelitev stopnje ogroženosti glede na vrsto NUS in območje je težje. Na celotnem
območju lahko najdemo ročne bombe, minometne izstrelke in granate.

3.1.9.5 Potek in možen obseg nesreče
Ob strokovnem rokovanju in ob upoštevanju vseh pravil in postopkov pripadnikov enot za
varstvo pred NUS je majhna verjetnost oz. skoraj ni možnosti, da bi do nesreče prišlo. Večjo
verjetnost in možnost nastanka nesreče povzročajo zbiralci NUS. Nesreči botruje
nestrokovnost, radovednost, nestrpnost in razburjenje. Prav tako predstavlja veliko verjetnost
za nesrečo radovednost otrok. Obseg takšne vrste nesreče je po navadi omejen na lokalno
eksplozijo s tragično smrtjo osebe.
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3.1.9.6 Ogrožanje prebivalcev, živali, premoženja in kulturne dediščine
Najdbe v strnjenih naseljih ogrožajo v določenem radiu določeno število ljudi. Ogroženost je
odvisna od velikosti, stanja in vrste NUS, vendar lahko ob pravilnem in strokovnem
odstranjevanju izničimo možnost nastanka nesreče s sredstvi NUS. V preteklih letih ni bilo
tovrstne nesreče.
Od leta 2010 – 2015 je bilo najdenih in uničenih naslednje število NUS za občino Pivka:
 Minsko – eksplozivna sredstva - 28
 Strelivo – 6
 Letalske bombe – 3
 Raketa – 1
Vir: URSZR Izpostava Postojna po e pošti – maj 2016

3.1.9.7 Verjetne posledice nesreče
Ob nepravilnem rokovanju z NUS lahko eksplodirajo in zanetijo požare, porušijo objekte ter
povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

3.1.9.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Ocenjuje se, da je verjetnost nastanka verižne nesreče zaradi nesreče z NUS zelo majhna.
Lahko pa v posebnih okoliščinah povzroči požar z vsemi možnimi posledicami.

3.1.9.9 Možnost predvidevanja nesreče
Nastanka nesreče ni mogoče predvideti v naprej.

3.1.9.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče



hitra in varna odstranitev vseh najdenih ubojnih sredstev na kopnem
ustrezno zavarovanje NUS

Za izvajanje varstva pred NUS je v Sloveniji organizirana državna enota za varstvo pred
NUS, ki je organizirana v sedem oddelkov (eden izmed oddelkov je v Postojni).
Zelo pomembno je, da so z nevarnostmi in posledicami nesreč z neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi seznanjeni otroci. Že premik neeksplodiranega ubojnega sredstva lahko povzroči
eksplozijo in hude telesne poškodbe (izgubo vida, sluha, raztrganine udov, hude notranje
poškodbe in drugo), celo smrt.

Nosilec načrtovanja za primer najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva je
regija, zato Občini Pivka Načrta zaščite in reševanja za to vrsto nesreče NI
POTREBNO IZDELATI.
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VIRI:
1.
2.
3.
4.

Letni bilteni
Poročila in statistični podatki o izvedenih akcijah varstva pred NUS
Računalniški program SPIN
Regijska ocena ogroženosti - povzetek
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3.1.10 NEURJE - VIHAR - MOČAN VETER
3.1.10.1 Viri nevarnosti
Na obravnavanem območju je zelo izrazita BURJA, ki je mrzel (prinaša ohladitve), suh in
sunkovit veter iz severovzhodne smeri in je v posameznih sunkih lahko zelo močan. Največjo
hitrost dosega burja pod kraškim robom. Proti morju oslabi, vendar posamezni sunki pogosto
dosegajo hitrosti nad 100 km/h. Ob takih sunkih odkriva strehe, lomi drevesa in veje,
prevrača in premika vse predmete, ki so ji izpostavljeni in niso dobro pritrjeni.
Je zelo pogost pojav poletnih in jesenskih neviht. Spremljajo jo strele in močni sunkoviti
vetrovi različnih smeri, ki velikokrat zapihajo tudi z viharno močjo.
Viri nevarnosti so predvsem padajoča drevesa in veje, strešna kritina ter ostali predmeti in po
zimi snežni nanosi.

3.1.10.2 Možni vzroki nastanka nesreče
Vzrok nastanka nesreče so atmosferski pojavi na katere ni mogoče vplivati.

3.1.10.3 Verjetnost pojavljanja nesreče
Verjetnost pojavljanja močnih vetrov različnih smeri ter poletnih in jesenskih neviht je dokaj
velika.

3.1.10.4 Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Zaradi sile viharnega vetra so ogroženi predvsem manj stabilni objekti. Leteči predmeti pa
lahko povzročijo tudi poškodbe ljudi, živali in premoženje.

3.1.10.5 Potek in možen obseg nesreče
Nastanek nevihte - viharnega vetra je po navadi kratkotrajen in opustoši na manjših
območjih.
Nevihte, ki jih po navadi spremljajo močne padavine in strele, poškodujejo strehe, trgajo
električne in telefonske napeljave, nanašajo material na ceste in ulice, uničuje kmetijske
kulture.

3.1.10.6 Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Pojav viharnega vetra sicer ne ogroža neposredno ljudi in živali, vendar velikokrat prihaja do
poškodb zaradi udara strele, ali pa zaradi udarcev letečih predmetov, ki jih veter premetava
naokrog.
Na predvidoma ožjem prizadetem območju je ogroženo predvsem premoženje (strehe,
avtomobili na prostem, poljščine, drevje...) pa tudi manj trdni objekti kulturne dediščine.
Močna burja in močno sneženje – februar 2015
Dne 06.02.2015 je bilo za naše območje napovedano močno sneženje in močna burja (vir:
Državna meteorološka služba RS (meteo.si – ARSO - četrtek, 5. februar 2015, ob 11. uri),
zato je bil s strani župana izdan sklep o zaprtju OŠ Pivka s podružničnima šolama v Šmihelu
in v Zagorju, OŠ Košana, Vrtca Pivka in Vrtca Košana. Izdan je bil rdeči alarm.
Izdano je bilo tudi opozorilo s strani Štaba CZ Občine Pivka.
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NUNJO OBVESTILO!
Štab Civilne zaščite Občine Pivka, Osnovna šola Pivka in Osnovna šola Košana
obveščata, da zaradi napovedanih izjemnih vremenskih razmer jutri, v petek,
06.02.2015 pouk v obeh šolah odpade, ravno tako na podružničnih šolah v Šmihelu in
v Zagorju.
Prav tako bosta zaprta tudi Vrtec Pivka in Vrtec Košana.
Tako v šoli kot v vrtcu bo organizirano in zagotovljeno varstvo, kot tudi prehrana.
Šolski prevozi se ne bodo izvajali in v skladu z navodilom ministrstva morajo starši za
prevoz otrok, ki potrebujejo nujno varstvo poskrbeti sami.
Hvala za razumevanje!

3.1.10.7 Verjetne posledice nesreče
Nevihte, ki so navadno kratkotrajne, povzročajo :
 poškodbe oziroma v hujših primerih smrt ljudi in živali,
 gmotno škodo na premoženju in poljščinah,
 prekinitve električne oskrbe in telefonskih povezav in
 motnje v prometu.

3.1.10.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Obstaja verjetnost nastanka verižne nesreče in sicer:
- udar strele in potrgani električni vodi, lahko povzročijo požare na objektih ali v
naravnem okolju
- poplavljanja kleti in pritličnih stanovanj, zaradi zamašenih odtočnih in kanalizacijskih
jaškov

3.1.10.9 Možnost predvidevanja nesreče
Možno je napovedati razvoj vremenske situacije, ki lahko privede do nastanka nesreče
(vremenska opozorila).

3.1.10.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
-

-

obveščanje javnosti o bližajočem se neurju, močnem vetru in po potrebi posredovanje
navodil za ravnanje
obveščanje javnosti o posledicah neurja in močnega vetra in po potrebi posredovanje
navodil za ravnanje
v kolikor je prišlo zaradi posledic neurja in močnega vetra do poškodb infrastrukturnih
napeljav (elektrika, vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba) takoj
pristopiti k njihovemu popravilu
dati v pripravljenost enote za zaščito in reševanje
ob nesreči večjega obsega poskrbeti za popis škode.
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3.1.11 TOČA
3.1.11.1 Viri nevarnosti
Poškodbe, ki jih povzroči neurje s točo in sodro, ki se pojavi po navadi skupaj z močnimi
sunki vetra.
Pojavljajo se lahko spolzka vozišča in zamašeni odtočni kanali in žlebovi.

3.1.11.2 Možni vzroki nastanka toče
Toča nastane zaradi spleta atmosferskih dogajanj.

3.1.11.3 Verjetnost pojavljanja toče
Na območju Pivke se toča in sodra pojavljata ob neurjih ter nevihtah poleti in zgodaj jeseni
(julija, avgusta in septembra), navadno v času najbolj bujne vegetacije.

3.1.11.4 Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Toča ogroža predvsem kmetijske kulture in poljske pridelke (v odvisnosti od intenzivnosti
padavin in debeline toče, so lahko poljske kulture in pridelki tudi popolnoma uničeni) in vpliva
na prometno varnost. Poškoduje lahko tudi avtomobile in strešno kritino.

3.1.11.5 Potek in možen obseg nesreče
Pojav toče je po navadi kratkotrajen (nekaj minut) in lokalno omejen.

3.1.11.6 Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Ogrožene so poljske površine, posredno in v manjši meri so ogroženi ljudje, živali in kulturna
dediščina. Močna toča neposredno ogroža udeležence v prometu, kjer ni možne zaščite.

3.1.11.7 Verjetne posledice nesreče
Uničen pridelek, poškodovana vozila, manjše poškodbe na objektih.

3.1.11.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Obstaja majhna verjetnost nastanka verižne nesreče (prometne nesreče).

3.1.11.9 Možnost predvidevanja toče
Glede na specifične vremenske pogoje v katerih se razvije toča, je možno pojav toče v
dokajšnji meri napovedati v naprej.

3.1.11.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
-

obveščanje javnosti o nevarnosti neurja s točo in po potrebi posredovanje navodil za
ravnanje,
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-

ob nesreči večjega obsega poskrbeti za popis škode.

3.1.12 UDAR STRELE
3.1.12.1 Viri nevarnosti
Strela predstavlja nevarnost zaradi izredno visoka napetost in zaradi toplotnih učinkov
(izredno visoke temperature).

3.1.12.2 Možni vzroki nastanka strele
Strela nastane kot atmosferska razelektritev.

3.1.12.3 Verjetnost pojavljanja udara strele
Poletne in jesenske nevihte redno spremljajo strele.

3.1.12.4 Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Strela lahko poškoduje ali ubije ljudi in živali, poškoduje objekte, uniči električne in telefonske
instalacije in naprave, povzroči požare.

3.1.12.5 Potek in možen obseg nesreče
Udar strele se zgodi v trenutku. V kolikor ne nastane verižna nesreča so posledice omejene
na posamezne ljudi, živali in objekte.

3.1.12.6 Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Ogroženost je lokalno omejena, ogroženi pa so tako ljudje kot tudi živali, premoženje in
kulturna dediščina.

3.1.12.7 Verjetne posledice udara strele
Strela lahko poškoduje ali ubije ljudi in živali, poškoduje objekte, uniči električne in telefonske
instalacije in naprave, povzroči požare.

3.1.12.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Pri udaru strele se zelo pogosto pojavi požar - na objektih ali v naravi, manj verjetno je da
pride do nesreče z nevarnimi snovmi.

3.1.12.9 Možnost predvidevanja udara strele
Udara strele ni mogoče niti časovno niti krajevno napovedati v naprej. Ocenjuje se da so v
večji nevarnosti objekti, ki izstopajo iz okolice in niso zaščiteni s strelovodom.

3.1.12.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
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-

obveščanje javnosti o nevarnosti neurja s strelo in po potrebi posredovanje navodil za
ravnanje,
ob nesreči takoj aktivirati sile za ZRP.

3.1.13 ŽLED
3.1.13.1 Viri nevarnosti
Žled se lahko pojavi predvsem pozimi in zgodaj spomladi. Viri nevarnosti so spolzko vozišče,
lomljenje in padajoče drevje, prekinjeni električni vodi, prekinjena dobava vode.

3.1.13.2 Možni vzroki nastanka nesreče
Žled je vremenski pojav, ki nastane, ko se v hladni polovici dež pri prehodu skozi spodnje,
zaradi toplotnega obrata hladnejše plasti zraka, ohladi pod ledišče, a ne zamrzne. Šele
potem, ko se podhlajena kapljica dotakne zamrzlih tal, drevja ali drugih predmetov, primrzne
na podlago in postopoma lahko nastane težak ledeni oklep.

3.1.13.3 Verjetnost pojavljanja nesreče
Žled se pogosto pojavlja na nadmorski višini med 500 in 1000 m, v območju katerih leži tudi
naša občina. Glavni krivec za nastanek leda na teh nadmorskih višinah je plast toplega
zraka.

3.1.13.4 Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Žled ogroža z mrazom in težo ledu, ki se nabere na različnih površinah in povzroča
poškodbe in lomljenje. Ob pojavu je zelo zmanjšana tudi prometna varnost.

3.1.13.5 Potek in možen obseg nesreče
Nastanek žledu predvidevamo le lokalno in največ za nekaj dni.

3.1.13.6 Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Obstaja možnost neposrednega in posrednega ogrožanja ljudi in živali, zaradi motenj v
prometu in preskrbi z elektriko, kurjavo in izpada telefonskih zvez.

Žled – od 30.01.2014 do 07.02.2014
Zaradi izrednih vremenskih razmer – žledoloma, ki je zajel območje Občine Pivka (z izjemo
dela Košanske in Šmihelske doline) se je občinski Štab CZ sestajal na izrednih sejah in
sprejemal odločitve, napotke za prebivalce in spremljal dogajanje na terenu.

3.1.13.7 Verjetne posledice nesreče
Velika gmotna škoda v sadovnjakih in gozdovih. Materialna škoda na javni infrastrukturi
(električne in telefonske napeljave), podrto drevje, neprevozne ceste, motena oskrba s pitno
vodo. Padajoče ledene sveče, motena oskrba z elektriko.

3.1.13.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Zaradi žleda lahko pride do prekinitve dobave električne energije, prekinitev cestnega
prometa (poledica, ovire-polomljeno drevje na cestah) in prekinitev železniškega prometa.
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3.1.13.9 Možnost predvidevanja nesreče
Nastanek žleda je težko mikro lokacijsko v naprej napovedati.

3.1.13.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
-

obveščanje javnosti o nevarnosti nastanka žledu in po potrebi posredovanje navodil
za ravnanje;
v kolikor je prišlo zaradi posledic žledu do poškodb prosto zračnih infrastrukturnih
napeljav (elektrika, telefonija), takoj pristopiti k njihovemu popravilu.
takojšen pristop k zagotovitvi prevoznosti cest
čiščenje pločnikov, odstranjevanje lednih sveč

3.1.14 POZEBA
3.1.14.1 Viri nevarnosti
Nizke temperature in slana.

3.1.14.2 Možni vzroki nastanka nesreče
Pojavlja se zgodaj spomladi.

3.1.14.3 Verjetnost pojavljanja nesreče
Pojavlja se predvsem v nižje ležečih zaprtih dolinah.

3.1.14.4 Vrsta, oblika in stopnja ogroženosti
Pozeba ogroža nasade sadnega drevja, poljščine.

3.1.14.5 Potek in možen obseg nesreče
Slana in nizka temperatura lahko preko noči uniči celotno letino sadja na določenem
območju.

3.1.14.6 Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Pozeba ogroža predvsem kmetijske pridelke, zaradi zmanjšane prometne varnosti v manjši
meri tudi ljudi.

3.1.14.7 Verjetne posledice nesreče
Uničeno cvetje sadnega drevja (jabolka, hruške, slive, in drugo) in nezaščitena zgodnja
zelenjavo.

3.1.14.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Verjetnost nastanka verižne nesreče je zelo majhna, razen v primeru prometne nesreče z
udeležbo nevarnih snovi.
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3.1.14.9 Možnost predvidevanja nesreče
Pojav je možno napovedati v naprej in ga preprečiti z ustrezno zaščito rastlinja.

3.1.14.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
-

ob nesreči večjega obsega poskrbeti za popis škode v kmetijstvu.

3.1.15. VISOKI SNEG
3.1.15.1 Viri nevarnosti
Visok sneg na našem območju ni ravno pogost pojav.

3. 1.15.2 Možni vzroki nastanka visokega snega
Pojavlja se v hudih zimah z obilico snega.

3.1.15.3 Verjetnost pojavljanja visokega snega
Verjetnost , da se pojavi ni izključena.

3.1.15.4 Potek in možen obseg nesreče
Visok sneg se pojavlja lahko povsod, predvsem pa v višje ležečih vaseh.

3.1.15.5 Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Visok sneg ogroža promet in v manjši meri tudi ljudi.

3.1.15.6 Verjetne posledice visokega snega
Visok sneg povzroča lomljenje dreves in vej.

3.1.15.7 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Pojavljajo se zastoji v prometu, tako železniškem kot cestnem, prihaja do prekinitev.

3.1.15.8 Možnost predvidevanja visokega snega
Napoved je možna v naprej.

3.1.15.9 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
-

zagotoviti ustrezno število pogodbenikov za čiščenje snega;
izdelati seznam gradbene in druge mehanizacije za odstranjevanje snega;
takojšen pristop k zagotovitvi prevoznosti cest;
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-

ob nesreči večjega obsega poskrbeti za popis škode na sadnem in drugem drevju;
prebivalce opozoriti na potrebo čiščenja snega iz objektov.
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3.1.16 ZEMELJSKI PLAZ
3.1.16.1 Viri nevarnosti
Območje občine Pivka ni izrazito plazovito vendar se na posameznih področjih ob močnem
deževju, največkrat zaradi nestrokovnega posega v naravno okolje pojavljajo manjša
plazišča. Ta ogrožajo v manjši meri posamezne komunikacije, stanovanjske in gospodarske
objekte.

3.1.16.2 Možni vzroki nastanka nesreče
Zemeljski plaz se sproži, kadar postane zrahljana vrhnja plast nestabilna. Eden
najpomembnejših vzrokov za to je voda.
Možni vzroki nastanka nesreče so zasutja prometnic, razpoke ali delna porušitev objektov,
podpornih zidov, lomi, prekinitve infrastrukturnih napeljav.

3.1.16.3 Verjetnost pojavljanja plazov
Verjetno bi se pojavili ob daljšem deževnem obdobju in pa na strmih pobočjih zaradi erozije.

3. 1.16.4 Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Pojavljale bi se motnje in zastoji v prometu ter prekinitve infrastrukturnih povezav.

3.1.16.5 Potek in možen obseg nesreče
Zdrsi lokalnega značaja.

3.1.16.6 Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Ob aktiviranju plazov bi bilo ogroženo predvsem premoženje (stanovanjske hiše,
gospodarska poslopja, ceste, njive,...).

3.1.16.7 Verjetne posledice plazu
Moten promet, poškodbe gradbenih objektov, materialna škoda, onesnaženje okolja,
izjemoma tudi poškodovani prebivalci.

3.1.16.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Do nastanka verižne nesreče zaradi zemeljskega plazu bi prišlo v kolikor bi plaz poškodoval
cesto, železniško progo, vodovod, ….Predvsem lahko pride do onesnaženja vodnih virov.

3.1.16.9 Možnost predvidevanja nastanka zemeljskega plazu
Nastanka plazov ne moremo povsem preprečiti. Lahko pa omejimo tiste človekove
dejavnosti, ki povečujejo možnost, da se plaz sproži. S sekanjem gozdov odstranimo tudi
naravno oviro plazovom, ki jo predstavljajo drevesa in grmovje, nestrokovna izgradnja poti.
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3.1.16.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev
oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreče
-

pri izvajanju posegov v prostoru (gradbenih, kmetijskih in drugih) upoštevati sestavo
tal;
obveščanje javnosti o sproženih plazovih in po potrebi posredovanje navodil za
ravnanje;
v kolikor je prišlo zaradi posledic plazu do poškodb infrastrukturnih napeljav (elektrika,
vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba), takoj pristopiti k njihovemu
popravilu - usposobitvi.

Skladno z Povzetkom ZAKLJUČKA OCEN OGROŽENOSTI V NOTRANJSKI REGIJI (avgust
2014) je območje občine Pivka uvrščeno v razred ogroženosti 2 in občini Pivka ni
potrebno izdelati občinski NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB PLAZOVIH .

3.1.17 POSEBNO NEVARNE BOLEZNI PRI ŽIVALIH
3.1.17.1 Viri nevarnosti
Bolezni živali so bolezni, ki jih povzročajo biološki agensi in se neposredno oziroma
posredno prenašajo z okužene oziroma bolne živali na zdravo, lahko pa tudi na ljudi
(zoonoze). Med te bolezni spadajo številne bolezni z zelo različnimi simptomi, velikokrat
specifičnimi glede na virulentnost povzročitelja (sposobnost povzročitelja, da povzroči
bolezen). Znaki bolezni se lahko pojavijo kmalu po okužbi, v nekaj dneh (na primer
influenca), ali pa se bolezen razvija počasi, lahko tudi več mesecev ali let (na primer
tuberkuloza). Med njimi so bolezni, ki so lokalizirane in zajamejo le določen organ ali pa so
generalizirane in je prizadeto vse telo.
Bolezni živali se glede na število obolelih pojavljajo:
1. sporadično – zboli ena oziroma posamezna žival;
2. v obliki izbruha – omejen pojav bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu
prizadetih živali presega običajno stanje na določenem omejenem območju ali pri
skupini posameznikov;
3. enzootsko (enzootija) – bolezen se v različni jakosti stalno pojavlja na določenem
ožjem območju in nima težnje po širjenju;
4. epizootsko (epizootija) – bolezen izbruhne pri večjem številu živali oziroma velikost
prizadetega območja presega običajno stanje in predstavlja tveganje za večji del
populacije živali ter je zato nujno takojšnje ukrepanje;
5. panzootsko (panzootija) – bolezen živali se hitro širi med živalmi na velikem območju
in zajame več celin.
Povzročitelji bolezni živali so: virusi, bakterije, paraziti, glivice, plesni in prioni. Ločujemo med
okužbo in boleznijo. Okužba je posledica stika dovzetne živali s povzročiteljem bolezni. Vir
za večino okužb živali je druga ţival, krma, gnoj, oprema, vektorji itn. Bolezen je le eden od
možnih izidov okužbe, njen razvoj pa je odvisen tako od virulence povzročitelja kot od
dovzetnosti živali. Nevarnost bolezni je, da se lahko pojavljajo množično in se širijo v obliki
izbruhov, epizootij oziroma panzootij.

3.1.17.2 Možni vzroki nastanka nesreče
Pomembna dejavnika, ki poleg značilnosti povzročitelja vplivata na širjenje bolezni, sta okolje
in vedenje živali. Pogoji, ki so pomembni za nastanek bolezni in njihovo širjenje, so:


število dovzetnih živali oziroma rej živali na nekem območju,



geografski dejavniki (stoječe vode..)
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prilagajanje in spremembe povzročiteljev,



dovzetnost živali za okužbo,



trgovanje z živalmi,



podnebje, vreme in okoljske spremembe, kot so globalno segrevanje in posegi v
naravo, ki vplivajo na širjenje nalezljivih bolezni na nova območja (na primer bolezen
modrikastega jezika, afriška prašičja kuga, kuga drobnice),



turizem,



mednarodna potovanja,



nove tehnologije in industrija,



naravne in druge nesreče,



namerno širjenje bolezni živali (biološko orožje).

3.1.17.3 Verjetnost pojavljanja nesreče
V Sloveniji so bile z ukrepi zdravstvenega varstva živali v preteklosti zatrte oziroma uspešno
nadzorovane bolezni živali, ki bi lahko povzročile večjo gospodarsko škodo in bile nevarne
tudi za zdravje ljudi (na primer izbruha slinavke in parkljevke ni bilo vse od leta 1968), saj je
bil izveden uspešen sistem nadzora ter izvajanja predpisanih ukrepov.

3.1.17.4 Vrsta, oblika in stopnja ogroženosti
Večje število živali na nekem območju načeloma pomeni večje tveganje za izbruh in širjenje
bolezni.
Občine so na podlagi števila živali razvrščeni v pet razredov ogroženosti. Najbolj ogrožena je
občina Pivka in sicer s perutnino.
Razvrščanje občin v pet razredov ogroženosti je izvedeno posamično po vrstah živali
(govedo, prašiči, drobnica in perutnina) in so iz leta 2013 (vir: Regijska ocena ogroženosti
maj 2014).

3.1.17.5 Potek in možen obseg nesreče
V Sloveniji in s tem tudi v občini Pivka lahko pričakujemo pojav tistih bolezni, ki so v zadnjem
času prisotne v EU in v bližnjih državah.
Tveganje za vnos bolezni predstavljajo trgovanje in uvoz živali in proizvodov (neposredna
bližina meje z Republiko Hrvaško), mednarodna potovanja in turizem (mesni in mlečni
izdelki, obutev) ter gibanje prosto živečih živali.

3.1.17.6 Ogroženost prebivalstva, živali, premoženja in kulturne dediščine
Ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Pivka je lahko ogroženo zdravje
prebivalcev in pa tudi drugih živali. Odvisno seveda tudi od vrste bolezni, ki se pojavi.
Kulturna dediščina ni ogrožena.
Občina Pivka je v področju Košanske doline najbolj ogrožena za primer pojava nalezljivih
bolezni pri živalih. Na farmah Sušica in Ravenca je dnevno stalno prisotnih približno 60.000
živali (matična reja). Največja koncentracija živali pa je na farmi Kal in Neverke – dnevno
stalno prisotnih približno 300.000 živali (brojlerska reja). V občini Pivka je prisotna tudi reja
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goveda in drobnice. Reja goveda je uvrščena v razred ogroženosti 2, medtem, ko je reja
drobnice uvrščena v razred ogroženosti 4.

3.1.17.7 Verjetne posledice nesreče
Posledice nesreče so pogin živali in izguba proizvodnje. Pojavi se lahko velika gospodarska
škoda.

3.1.17.8 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Ob izrednem odstranjevanju trupel živali (sežig, zakop) pri pojavu posebno nevarnih bolezni
živali je ob upoštevanju veljavnih predpisov, verjetnost nastanka verižne nesreče zelo
majhna.

3.1.17.9 Možnost predvidevanja nesreče
Pojav posebno nevarnih bolezni pri živalih v naši občini je mogoče predvidevat glede na
dogajanje v sami državi in pa v bližnji okolici.

3.1.17.10 Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter preprečitev
oziroma ublažitev in odprava posledic nesreče
Ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali se bodo izvajali ukrepi za preprečevanje, zatiranje
in izkoreninjenje teh bolezni, poleg tega pa tudi ukrepi in naloge za zaščito, reševanje in
pomoč. Odrejanje veterinarskih ukrepov in nadzor nad njihovim izvajanjem opravlja
UVHVVR. Odrejene ukrepe izvajajo uradni veterinarji UVHVVR, veterinarske organizacije in
Nacionalni veterinarski inštitut.
Uspešno preprečevanje in obvladovanje posebno nevarnih bolezni živali temelji na
učinkovitem sistemu spremljanja in usklajenega delovanja veterinarskih ter drugih služb.
Najpomembnejše je hitro in učinkovito ukrepanje ob pojavu bolezni živali, še posebno tistih,
ki se pojavljajo kot epizootije.
Poleg delovanja veterinarskih služb lahko tudi imetniki živali veliko naredijo za preprečevanje
vnosa in širjenja bolezni živali. Imetniki lahko doprinesejo predvsem z naslednjim:
- z zagotavljanjem zdravstveno ustrezne krme in pitne vode za napajanje,
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- z zagotavljanjem in vzdrževanjem predpisanih higienskih razmer v objektih za rejo živali, v
drugih prostorih ter napravah, kjer se zadržujejo živali,
- z zagotavljanjem higiene porodov in molže,
- z zagotavljanjem veterinarskega reda na javnih krajih, kjer se zbirajo živali, v prevoznih
sredstvih za prevoz živali, proizvodov, surovin, živil, odpadkov in krme, v oborah in pašnikih
ter objektih za zbiranje in klanje živali, obdelavo, predelavo in skladiščenje surovin,
proizvodov, živil, odpadkov in krme,
- z zagotavljanjem varnosti živil in veterinarskih pogojev za njihovo proizvodnjo in promet,
- s preprečevanjem vnašanja povzročiteljev bolezni v rejo živali,
- z izvajanjem veterinarskih ukrepov v rejah živali,
- z ravnanjem z živalskimi trupli in drugimi odpadki, odplakami, živalskim blatom in urinom na
predpisan način,
- z zagotavljanjem preventivnega razkuževanja, dezinsekcije in deratizacije v objektih, na
javnih površinah in v prevoznih sredstvih,
- z drugimi nujnimi ukrepi.
S stališča ogroženosti zaradi pojava posebno nevarne bolezni je občina Pivka zelo ogrožena
predvsem zaradi velike koncentracije farm s perutnino v Neverkah.

V skladu z državno oceno ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni
živali štev.: 8420-6/2015-15 z dne 12.8.2015 in v skladu z regijsko oceno
ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni pri živalih štev.: 842-2/2013143-DGZR z dne 27.05.2014, je občina Pivka uvrščena v razred ogroženosti 5
(zelo velika 2). Občina Pivka mora izdelati občinski NAČRT ZAŠČITE IN
REŠEVANJA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI NA PERUTNINI.

4. VIRI




Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/95)
Uprava RS za zaščito in reševanje, http://www.sos112.si.
Občinski prostorski načrt Občine Pivka
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Ocene ogroženosti Notranjske regije
Internet:
- Agencija Republike Slovenije za okolje - Potresna nevarnost Slovenije –
projektni pospešek tal
- Statistični urad Republike Slovenije - Popis prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj
Revija Ujma
Slovenski almanah
Računalniški program SPIN
Načrt zaščite in reševanja ob potresu v Notranjski regiji
Pregled statističnih podatkov o požarih v RS
Pregled naravnih in drugih nesreč
Naravne in druge nesreče v RS v letih 2010-2015,
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana in Postojna,
Podatki o intervencijah PGD ,
Register nevarnih snovi v Sloveniji
kako in s čim gasimo ter rešujemo ob nesrečah z nevarnimi snovmi, dipl. ing.
Zafošnik Alfonz, 1990,
ukrepanje ob nezgodi z nevarno snovjo, Franc Černelič 1992,
Poročila in statistični podatki o izvedenih akcijah varstva pred NUS,
r e s o l u c i j o o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v letih 2009 DO 2015
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5. ZAKJUČKI IN PREDLOGI
Občinski štab za CZ je obravnaval občinsko oceno ogroženosti in sprejel naslednje zaključke
in predloge, ki se jih skupaj z oceno ogroženosti predlaga v sprejem županu Občine Pivka:
Ocena ogroženosti, je izdelana na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 95/07 – ZSPJS in 97/10) ,Navodilom o pripravi
ocen ogroženosti (Uradni list RS,št. 39/95) in ocen ogroženosti Notranjske regije.
Sestavljajo jo povzetki na osnovi kakovostne in količinske analize nevarnosti naravnih in
drugih nesreč, ki lahko nastanejo na območju občine, z oceno možnega poteka in posledic
nesreče, stopnjo zaščite pred nevarnostmi in predlogom preventivnih in drugih ukrepov za
zaščito, reševanje in pomoč, ki bodo služili za razvoj zaščite, reševanja in nudenja pomoči
prizadetim, organizacijo, opremljanje in usposabljanje sil za ZR.
V uvodnem delu od poglavja je izdelana utemeljitev za njeno izdelavo, ter predstavitev
občine glede na geografski položaj, opisane so infrastrukture komunikacij, krajina, naravna
in kulturna dediščina, geomorfološke značilnosti, hidrološke razmere, klimatske značilnosti,
predstavljeno je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, razdelitev naravnih in drugih
nesreč po stopnjah, ki bi lahko prizadele občino z opredelitvijo pojmov.
V nadaljevanju so na podlagi pridobljenih podatkov analizirane posamezne nevarnosti, ki bi
lahko prizadele območje občine s predlogi za ukrepanje. Ti predlogi so naslednji:
1. Glede na potresno oceno ogroženosti regije in občine ter v skladu z regijsko oceno
ogroženosti in regijskim načrtom zaščite in reševanja ob potresu v Notranjski regiji je
za občino Pivka potrebno izdelati Načrt zaščite in reševanja ob rušilnem potresu.
2. Razpoložljivi podatki, analize, ocena ogroženosti Notranjske regije o požarih in
možnost nastanka požarna v občini nam kažejo, da se občina Pivka uvršča med bolj
požarno ogrožena območja v Sloveniji predvsem glede požarov v naravnem okolju.
Zato je potrebno izdelati Načrt zaščite in reševanja za srednje velike požare v
naravnem okolju.
3. Iz ocene nevarnosti nastanka nesreče z nevarno snovjo izhaja, da Občini Pivka ni
potrebno izdelati načrta za zaščito in reševanje ob nesreči z nevarno snovjo. V
kolikor bi do nesreče prišlo se uporablja regijski načrt ZR ob nesreči z nevarno
snovjo. Občinski poveljnik CZ in OŠCZ pri ukrepanju smiselno uporabljajo Načrt
zaščite in reševanja ob potresu predvsem poglavje iz ukrepov zaščite in reševanja in
pomoči »radiološka, kemijska in biološka zaščita«.
4. Glede na oceno nevarnosti in realne možnosti ogroženosti prebivalstva, živali in
materialnih dobrin, zaradi ionizirajočega sevanja kot posledice jedrske nesreče v NEK
in opredelitve v državnem načrtu verzija 3.0 po katerem občina Pivka spada po točki
2.1.4 med ostale regije, izdela DELE NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB
JEDRSKI NESREČI (obveščanje in alarmiranje, izvajanje dolgoročnih zaščitnih
ukrepov ob jedrski nesreči v NEK in nalog ZIR ter zaščitne ukrepe in naloge zaščite in
reševanja ob drugih izrednih dogodkih).
5. Glede na določila regijske ocene nevarnosti pred NUS v Občini Pivka NI
POTREBNO izdelati načrta varstvo pred NUS vendar pa je potrebno seznaniti
prebivalce o postopkih v zvezi z najdbo NUS,
6. Suša je klimatski pojav in iz ocene ogroženosti izhaja, da v Občini Pivka ni
potrebno izdelati načrta zaščite in reševanja ob suši, vendar pa je:
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 Potrebno je dosledno izvajati že sprejete predpise, ki urejajo zaščito vodnih
virov ter vodozbirnih območij, in jih skladno z razvojem razmer in novih
ugotovitev po potrebi dopolnjevati;
 pristopiti k pridobivanju novih vodnih (rezervnih) virov;
 zavarovati in sanirati obstoječe osnovne in alternativne vodne vire;
 redno ažurirati načrt preskrbe s pitno vodo v izrednih razmerah;
 ob dolgotrajni suši, ki ima za posledico hujše motnje v preskrbi s pitno vodo,
po potrebi organizirati prevoz in razdeljevanje vode najbolj ogroženim
prebivalcem in živini;
 skladno z razvojem razmer v naravi, objaviti ustrezen razglas požarne
ogroženosti naravnega okolja;
 ob nesreči večjega obsega poskrbeti za popis škode v kmetijstvu.
7. Za potrebe ocenjevanja škode po vremenskih ujmah je v občini Pivka na podlagi 97.
a člena ZVNDN župan imenoval s sklepom komisijo za ocenjevanje škode, iz vrst
strokovnjakov kmetijske in gradbene stroke. Ravno tako so imenovane iz vrst
strokovnjakov, institucij in pristojnih ministrstev; regijske in državna komisija za
ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.
8. V primeru letalske nesreče na območju občine se bo smiselno uporabil Regijski načrt
zaščite in reševanja ob letalski nesreči. Za Občino Pivke je potrebno izdelati
ukrepe in navodilo za izvajanje nalog ZRP ob letalski nesreči.
9. V primeru vojaškega ogrožanja in terorizma se smiselno uporabljajo že izdelani
občinski načrti in navodila za ZRP.
10. Z ozirom na Oceno ogroženosti Notranjske regije, ki poleg že navedenih potreb po
izdelavi načrtov zaščite in reševanja določa, da je v občini Pivka potrebno izdelati
Načrt ZR v primeru železniške nesreče.
11. Na območju občine Pivka obstajajo večje farme z živalmi, ki bi bila lahko potencialna
žarišča pojavljanja in širjenja kužnih bolezni pri živalih. Obstaja pa tudi večje število
podeželskih kmetij z živinskim fondom, ki je lahko ogrožen. Nevarnost razširitve
okužb predstavlja tudi transport različnih živali po železnici in ceste.
Glede na stopnjo ogroženosti OBČINA Pivka izdela NAČRT OB POJAVU
POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH.
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