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POVZETEK 
 

Požari povzročajo velike škode, ki bi jih bilo mogoče  zmanjšati  s prilagoditvami rabe 
prostora v požarno ogroženih območjih. V Sloveniji se požarna ogroženost obravnava 
ločeno za naravno okolje (predvsem gozdove) in urbano okolje. Tak pristop je v kulturni 
krajini, za katero je značilen preplet naravnih in urbanih sestavin, manj 
primeren. Glavni namen tega diplomskega dela je bilo ugotoviti,  kakšna je povezava 
med rabo prostora in požarno ogroženostjo ter predlagati pristop upravljanja požarno 
ogroženih območij, ki bi temeljil na upoštevanju in prilagajanju rabe prostora. Analize in 
predlogi so bili pripravljeni za območje Krasa, ki je po eni strani v Sloveniji med najbolj 
požarno ogroženimi, poleg tega pa ima tudi značilno kulturno krajino. Z analizo 
literature in drugih virov sem najprej predstavila stanje na področju požarne 
ogroženosti v Sloveniji in na Krasu. Sledila je opredelitev razmerja med požarno 
ogroženostjo in rabo prostora na izbranem območju. Pri tem sem izvedla intervjuje s 
strokovnjaki in upravljalci. Prostorske dejavnike požarne ogroženosti sem na testnih 
primerih  4 kraških naselij (Hruševica, Sežana, Lokev, Brestovica pri Komnu)  določila s 
terenskimi ogledi in analizo kartografskih podatkov. Analize so pokazale, da se 
smernice po zgoščanju poselitve ne upoštevajo dovolj, saj kljub možnostim 
zapolnjevanja struktur znotraj naselij, prihaja tudi do poseljevanja na robnih predelih 
zazidalnih površin. Nepremišljeno umeščanje objektov v neposredno bližino požarno 
ogroženega gozda ter na drugi strani širjenje gozdnih območij proti naseljem, večata 
požarno ogroženost. Zaraščanje kmetijskih zemljišč je tudi posledica tega, da pogoji za 
vključevanje v ukrepe z rejo drobnice ne ustrezajo območju Krasa. Zato se kmetije v 
premajhnem številu odločajo za to dejavnost, ki bi bila sicer proti zaraščanju najbolj 
učinkovita. Na osnovi ugotovitev sem predlagala usmeritve za  boljše upravljanje rabe 
in alternativne predloge za izvajanje sanacij pogorišč v naravnem okolju.   

Ključne besede: požari, požarno ogrožena območja, prostorsko načrtovanje, raba 
prostora, Kras. 
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SUMARRY 
 
Fires are causing large damages, which could be reduced by land use adaptations 
within fire endangered areas. The problem of fire threat is in Slovenia treated 
separately in natural (mainly forested) and urban environment. Such approach is less 
effective in cultural landscape which is characterized by intertwinement of natural and 
human factors. The main aim of this diploma thesis was therefore to determine the 
interrelation between land use and fire threat and to propose an integrated approach 
for management of fire endangered areas, based on the consideration of land use 
adaptations. The analyses and proposals were prepared for the Karst area, which is 
one of the most fire endangered regions in Slovenia and at the same time 
characterized by typical landscape pattern.  Firstly, based on literature study and other 
sources, I presented the fire threat situation in Slovenia and Karst. What followed was 
defining the relation between land use and fire threat in the selected area, for what I 
carried out the interviews with experts and managers in the area.  Then I defined 
spatial factors of fire threat, using field studies and analysis of cartographic data in 4 
pilot areas (Hruševica, Sežana, Lokev, Brestovica pri Komnu).  The analysis showed 
that existing recommendations for densification of built structure are 
not being considered enough, because new development is occurring on the borders of 
the settlements, in spite of available building lots within the settlements.  
Thoughtless development close to highly fire endangered forest on one 
side and natural process of spreading of forests towards settlements on the other side, 
increase fire threat. Overgrowing of agricultural land is also a consequence 
of agricultural policy measures for extensive farming, which are not suitable for specific 
situation in Karst. That is why farmers don’t decide for small cattle breeding, which 
would be otherwise most efficient against overgrowing.  Based on the findings I 
proposed recommendations and guidelines for land use management and 
alternative options for restorations of fire sites.  

Key words: fires, fire endangered areas, land planning, land use, Karst. 
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1 UVOD 

Požari so v zadnjih letih ena izmed najpogostejših ujm, ki pustoši po predelih južne 
Evrope, zlasti v gozdnatih območjih Sredozemlja. Njihov pojav postaja izrazitejši tudi 
zaradi postopnega zapuščanja podeželja ter opuščanja kmetijstva in njegovih 
tradicionalnih dejavnosti, nezadostnega vzdrževanja gozdov, obstoja obširnih gozdnih 
površin z eno samo vrsto dreves, sajenja neustreznih vrst dreves in odsotnosti 
ustrezne preventivne politike (Poročilo o naravnih nesrečah..., 2006). Poleg uničevanja 
gozdov, požari neposredno ogrožajo varnost ljudi in njihovo lastnino, povzročajo 
ekonomske izgube, prekomerno erozijo tal, negativne vplive na ekosisteme in 
biodiverziteto, uničujejo zgodovinske in kulturne vrednosti ter vplivajo na izgled okolja.  

Tudi v Sloveniji predstavljajo požari enega izmed naravnih pojavov, ki lahko kot 
nesreča pomeni največjo nevarnost za ljudi in okolje. V obdobju od leta 1988 do 2000 
je bilo pri nas 16 508 požarov, od tega 5276 gozdnih in 5131 travniških (Nacionalni 
program..., 2002).  

Preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč se v Sloveniji izvaja 
kot enoten sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Nacionalni program 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sledi temeljnemu cilju, to je zmanjšati 
število nesreč ter preprečiti ali vsaj ublažiti njihove posledice, da bi dosegli 
kakovostnejše in varnejše življenje. Sistem je usmerjen v preventivo, ki je učinkovitejša 
in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. K temeljnim 
nalogam uvrščamo še vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenost, opazovanje, 
obveščanje in alarmiranje, zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic. 

Eden izmed ključnih ukrepov varstva pred požari v naravnem okolju, ki jih ureja 
zakonodaja, je določanje požarne ogroženosti. Ob poznavanju ogroženih območij 
lahko načrtujemo učinkovito preventivo, kot tudi učinkovitejše ukrepanje in sanacije 
degradiranih območij. Prilagajanje rabe prostora v območjih, ogroženih zaradi požarov, 
predstavlja enega izmed načinov preprečevanja pojavljanja teh naravnih nesreč in s 
tem velikih stroškov, ki bremenijo gospodarstvo. Glede na stopnjo ogroženosti prostora 
je mogoče ukrepe optimizirati tako, da se izognemo neustreznim rabam.  

Za požarno najbolj ogroženo območje v naši državi velja submediteransko fitoklimatsko 
območje. Največ gozdnih požarov nastane na sežanskem gozdnogospodarskem 
območju, ki zajema Kras, obalni in priobalni del ter slovensko Istro. Na tem območju je 
90 % vseh, zaradi požara opustošenih gozdnih površin (Nacionalni program..., 2002).  

Diplomsko delo se osredotoča na preventivne ukrepe, ki se jih lahko uresniči na 
prostorski ravni in se jih izvaja na požarno ogroženih območjih. Izbrano območje 
obravnave je pokrajina Kras. Na osnovi analize prostora ter nasvetov in mnenj 
strokovnjakov, bo naloga nakazala možnosti in ukrepe, ki bi lahko pripomogli k 
zmanjšanju požarne ogroženosti tega območja.  
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1.1 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je z analizo rabe prostora v požarno ogroženih območjih 
ugotoviti, do kakšne mere je ta raba ustrezna ter predlagati usmeritve za upravljanje 
rabe v teh območjih.  

Zastavljeni cilji: 

- z analizo prostora prepoznati dejavnike, ki vplivajo na požarno ogroženost 
izbranega območja;  

- identificirati požarno ogrožena območja; 
- oceniti ali se bo (in kako) v prihodnosti ogroženost spremenila; 
- na izbranih območjih ugotoviti ali je raba prostora glede na požarno ogroženost 

ustrezna; 
- nakazati možnosti in predlagati ukrepe za usmerjanje in določanje rabe 

prostora v požarno ogroženih območjih. 
 

 

1.2 Postopek in metode dela 

Pisanje diplomskega dela sem začela s pregledom in analizo dostopne literature ter 
drugih virov, s katerimi sem predstavila stanje na področju požarne ogroženosti v 
Sloveniji in na Krasu.  

V praktičnem delu sem z uporabo standardiziranih intervjujev s strokovnjaki najprej 
opredelila povezavo med rabo prostora in požarno ogroženostjo na izbranem območju. 
Sledila je analiza testnih primerov z vidika povezave med rabo prostora in požarno 
ogroženostjo. Pri tem sem izvedla terenske oglede, analizo kartografskih podatkov o 
rabi kmetijskih zemljišč in o namenski rabi ter analizo sprememb rabe prostora.  

Na osnovi ugotovitev raziskovanja problematike in analize primera dobre prakse iz 
tujine, sem v zaključnem delu oblikovala priporočila in usmeritve za upravljanje rabe v 
požarno ogroženih območjih ter za izvajanje sanacij pogorišč v naravnem okolju.  
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2 PREGLED IN PREDSTAVITEV STANJA NA PODROČJU POŽARNE 
OGROŽENOSTI V SLOVENIJI IN NA KRASU 

 

2.1 Požarna ogroženost 

2.1.1 Kulturna krajina in urbani prostor 

Požari postajajo vse izrazitejši naravni pojav, ki ogroža kulturno krajino, njene naravne 
elemente in grajene sestavine. Povečana stopnja ogroženosti nekaterih območij ter 
zmanjševanje možnosti za učinkovito zaščito pred posledicami požarov, je povezana s 
strukturnimi spremembami kulturne krajine, na katere vpliva tudi neustrezno 
gospodarjenje z naravnimi viri, ki povzroča različne degradacije in zaraščanje območij 
ter širjenje poselitve, ki ni v skladu z naravnimi in kulturnimi kakovostmi prostora 
(Strategija..., 2004).  

Mešanje urbanih območij s požarno ogroženimi gozdovi in travniki, prinaša s seboj 
povečano število incidentov, ki ogrožajo življenje ljudi ali uničujejo lastnino. Kjer je 
industrijski ali kmetijski razvoj znotraj nedotaknjene narave ali blizu nje obdan z 
naravno vegetacijo, je izpostavljen tveganju pred gozdnimi požari, ki imajo potencial, 
da istočasno zajamejo gradbene objekte in vegetacijo. Požari lahko nastanejo znotraj 
stavb, še pogosteje pa se razširijo iz vegetacije in zajamejo domove, farme ali 
industrijske hale (Dimitrov, 2003).  

 

2.1.2 Požarna ogroženost naravnega okolja 

Dejanska požarna ogroženost (Slika 1) se spreminja v času in prostoru, predvsem v 
povezavi z vremenskimi pogoji v preteklih dneh, tednih, lahko tudi mesecih in v danem 
trenutku (Jakša, 2006). Odvisna je od klimatskih razmer, predvsem pa od trenutnega 
vremena in razvojne stopnje rastlinstva. Glede na klimatske razmere je požarna 
ogroženost naravnega okolja potencialno največja v vročih in suhih obdobjih v poletnih 
mesecih. Pozimi so klimatske razmere manj ugodne za pojavljanje požarov, saj so 
temperature nižje, in če ni snežne odeje, je v zmrznjenih tleh še vedno nekaj vlage. 
Zgodaj spomladi so temperature ob močnejšem soncu že višje, v naravi pa prevladuje 
suho, odmrlo rastlinstvo. Če ob tem upoštevamo tudi delo človeka v naravi, je požarna 
ogroženost največja ravno zgodaj spomladi (Pečenko, 1994).  

V Sloveniji se stopnje (indeksi) požarne ogroženosti naravnega okolja vsakodnevno 
izračunavajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Hidrometeorološki zavod 
Slovenije) za sedem regij. Pri tem se uporablja petstopenjska lestvica požarne 
ogroženosti naravnega okolja (Tabela 1).  
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Tabela 1: Stopnje požarne ogroženosti (www.arso.gov.si) 

OZNAKA 
STOPNJE  

POŽARNA OGROŽENOST  

1 – zelo   
majhna  

Možnost za nastanek požara ne obstaja, verjetnost vžiga je minimalna. V 
kolikor izbruhne požar se zelo počasi širi ali pa ugasne. Zelo malo 
gorljivega materiala je zajetega v požaru, v glavnem je to zgornji sloj 
podrasti.  

2 - majhna  Požar lahko nastane pri stalnem ognju kot je ogenj pri kampiranju, širjenje 
je počasno, na odprtem prostoru pa srednje hitro. Ponavadi nastanejo 
manjši površinski požari s slabim ognjem, v glavnem zagori samo listje. 
Požar se da hitro omejiti.  

3 - srednja  Vžigalica že lahko povzroči požar. V gozdu je širjenje požara srednje 
hitro, na odprtem prostoru kar hitro. Ogenj gori na površini s srednjim 
plamenom, pri tem zgori nekaj kompaktnega organskega materiala. 
Kontrola požara ni težka, požar se pogasi s srednje velikimi napori.  

4 - velika  Vžigalica v vsakem primeru povzroči požar. Požar se v gozdu hitro širi. V 
glavnem so to vroči površinski požari, ki ponekod zajamejo tudi krošnje 
dreves. V požaru zgori veliko organskega goriva, kontrola požara je težka, 
za gašenje požara je potrebno vložiti velike napore in veliko sredstev.  

5 - zelo 
velika  

Vzrok za nastanek požara je lahko že iskra, požar se pojavi takoj, širjenje 
je zelo hitro. To je vroč požar, ki se prenese v krošnje dreves tudi na 
širšem območju. V požaru zgori zelo veliko organskega goriva, ogenj 
zajame tudi srednje in debelo gorivo. Požar se razširi tudi na normalno 
vlažna področja. Kontrola požara je izjemno težka, za gašenje požara je 
potrebno vložiti izredno velike napore in vsa razpoložljiva sredstva.  

 

Slika 1: Požarna ogroženost po regijah 16.3.2007 (www.arso.gov.si) 
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Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju Uprava) v sodelovanju z Agencijo 
RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Zavodom 
za gozdove Slovenije (ZGS), ugotavlja in razglaša veliko ali zelo veliko požarno 
ogroženost naravnega okolja za določeno območje ali za celo Slovenijo (Uredba o 
varstvu..., 1995). Pri ugotavljanju stopnje požarne ogroženosti naravnega okolja se 
upošteva vremenske razmere, podnebne značilnosti, strukturo vegetacije v gozdovih in 
na kmetijskih zemljiščih, vegetacijsko obdobje in ureditev prostora.  

V obdobjih razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti, je prepovedano:  

- kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj 
- puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo 

požar. 
 

Na Upravi je bila izdelana tudi karta požarne ogroženosti občin, iz katere lahko vidimo, 
da po obsegu in številu požarov najbolj izstopajo občine submediteranskega dela 
države (Slika 2). 

 

Slika 2: Statistično z nevarnostjo požarov bolj ali manj ogrožene občine (GIS_UJME, 
12.4.2007) 
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2.1.3 Požarna ogroženost gozdov 

V sodelovanju z Upravo je Zavod za gozdove Slovenije izdelal karto potencialne 
požarne ogroženosti gozdov (Slika 3), ki podaja oceno požarne ogroženosti za vsak 
gozdni odsek na podlagi ekspertno določenega modela in podatkov v bazi podatkov 
Popisa gozdov. Rezultat je statična karta požarne ogroženosti gozdov, ki velja za 
dolgoletno povprečje. Služi za določitev prednostnih področij dolgoročnega usmerjanja 
razvoja gozdov za znižanje požarne ogroženosti ter za načrtovanje kratkoročnih 
ukrepov za zmanjšanje požarne ogroženosti. Karta je vključena v informacijski sistem 
GIS UJME na Upravi in je namenjena odločanju o razporedu gasilskih enot od državne 
do regionalne ravni (Kobler, 2001), iz nje pa je razvidno, da so najbolj ogroženi gozdovi 
na Krasu in v submediteranskem delu Slovenije (Obalna, Severno Primorska in 
Notranjska regija).  

 

 

Slika 3: Karta potencialne požarne ogroženosti gozdov v RS 
(http://www.sos112.si/slo/tdocs/naravne_nesrece.pdf) 

 

Po modelu Zavoda za gozdove Slovenije, se gozdovi razvrščajo v štiri stopnje 
potencialne požarne ogroženosti:  

 

1. stopnja: Zelo velika požarna ogroženost gozdov. V to stopnjo se razvrščajo 
gozdovi oziroma območja gozdov, kjer stalna nevarnost gozdnih požarov pomeni 
resno grožnjo njihovemu ekološkemu ravnovesju, varnosti ljudi in premoženja v 
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gozdu in gozdnem prostoru ali predstavlja stalno nevarnost za pospeševanje 
nepovratnih degradacijskih procesov v gozdu in gozdnem prostoru.  

2. stopnja: Velika požarna ogroženost gozdov. V to stopnjo se razvrščajo gozdovi 
oziroma območja gozdov, kjer občasna nevarnost gozdnih požarov pomeni resno 
grožnjo njihovemu ekološkemu ravnovesju, varnosti ljudi in premoženja v gozdu in 
gozdnem prostoru ali predstavlja nevarnost za pospeševanje nepovratnih 
degradacijskih procesov v gozdu in gozdnem prostoru.  

3. stopnja: Srednja požarna ogroženost gozdov. V to stopnjo se razvrščajo gozdovi 
oziroma območja gozdov, kjer nevarnost gozdnih požarov ni stalna ali občasna, 
predstavlja pa resno grožnjo gozdnim ekosistemom.  

4. stopnja: Majhna požarna ogroženost gozdov. V to stopnjo se razvrščajo gozdovi 
oziroma območja gozdov, ki niso razvrščeni v nobeno drugo stopnjo (Pravilnik o 
varstvu gozdov, 2000).  

 
 

Dejavniki, na podlagi katerih so gozdovi razvrščeni v stopnje požarne ogroženosti so 
zlasti: razvojna faza in zgradba gozda, prevladujoča združba, negovanost in gozdna 
higiena ter srednja letna temperatura, srednja letna količina padavin, srednja letna 
relativna vlažnost zraka, moč in pogostost vetra, periodičnost sušnih obdobij, matični 
substrat in vrsta tal, ekspozicija, nadmorska višina, nagib, pogoji gašenja in objekti v 
gozdu (Pravilnik o varstvu gozdov, 2000).  

 

2.1.4 Pričakovane spremembe požarne ogroženosti 

Spreminjanje požarne ogroženosti bo v prihodnje v precejšnji meri odvisno od 
podnebnih sprememb, ki jih povzroča oziroma pospešuje človek in z njimi povezanega 
vremena. Na večanje požarne ogroženosti bodo vplivala pogostejša in intenzivnejša 
sušna obdobja.  

Pričakovati je, da bo zaradi dolgih obdobij suhega in vročega vremena večja možnost 
za večanje v požaru zajete površine predvsem v poletnem času. Požari bodo lahko 
ogrožali naseljena območja, za gašenje bodo potrebni veliki napori in vsa razpoložljiva 
sredstva. V poletnem času bo zaradi pojavljanja močnih neviht med vzroki za nastanek 
požarov, večkrat kot doslej, strela. V dolgem sušnem obdobju bodo kratkotrajne, pa 
čeprav močnejše padavine zaradi velike presušenosti tal le nekoliko zmanjšale 
požarno ogroženost naravnega okolja. Ob prehodnih padavinah se bodo že nastali 
požari le delno pogasili. Vršni požar bo zato lahko prešel v podtalni požar, iz katerega 
bo čez čas ob ugodnih vremenskih razmerah spet prešel v vršni požar (Kajfež-Bogataj 
in sod., 2004).  

V zadnjih letih so bila dolga obdobja toplega in suhega vremena pogosta, kar se je tudi 
kazalo na povečanju števila požarov v naravnem okolju ter požarov na objektih in 
drugih požarov.  

 

2.2 Upravljanje in ukrepi varstva pred požarom 

Z ukrepi varstva pred požarom se zagotavlja požarna varnost in zmanjšuje požarno 
tveganje, zato morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da v največji možni meri 
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preprečijo nastanek požara oziroma, da ob požaru omejijo njegovo širjenje. Za dosego 
osnovnega cilja, to je varovanja ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom, se 
mora ukrepe in dejavnosti varstva pred požarom ustrezno načrtovati, upoštevati ter 
izvajati pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje. 
Ukrepi se delijo na preventivne in aktivne (Zakon o varstvu pred požarom, 1993). 

� Preventivni ukrepi so vsi prostorski, gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski 
ukrepi, ki zmanjšujejo možnost za nastanek požara in ob njegovem nastanku 
zagotavljajo varno evakuacijo ljudi in premoženja ter preprečujejo njegovo širjenje. 

� Aktivni ukrepi so vsi tehnični in organizacijski ukrepi, ki so namenjeni za gašenje 
požara (npr. sistemi, naprave, oprema in postopki za odkrivanje in gašenje požara ter 
odvajanje dima in toplote ob požaru). 

 

2.2.1 Ukrepi varstva naravnega okolja pred požarom 

V naravnem okolju se preventivni ukrepi varstva pred požarom glede na pomen, čas in 
obseg delijo na :  

- splošne ukrepe, ki se stalno izvajajo,  
- biološke ukrepe in 
- dolgoročne sistematične ukrepe (Krušec, 2001). 
 

Splošni stalni ukrepi varovanja naravnega okolja pred požarom so:  

- stalno ocenjevanje požarne ogroženosti naravnega okolja; 
- prepoved kurjenja in uporabe odprtega ognja v naravnem okolju v času 

povečane požarne ogroženosti; 
- prepoved sežiga odpadkov poljščin in požiga travišč; 
- prepoved kurjenja v vetrovnem vremenu;  
- strokovno izvajanje sežiga odpadkov poljščin in vejevja v gozdovih;  
- nadzor in strokovna pomoč gasilcev pri sežigu odpadkov v naravi;  
- prepoved odmetavanja cigaretnih ogorkov in drugih gorečih predmetov v naravi;  
- varno ravnanje z vnetljivimi, strupenimi snovmi in umetnimi gnojili v naravi;  
- spoštovanje opozorilnih oznak, ki opozarjajo in prepovedujejo kurjenje v naravi;  
- seznanjanje prebivalstva z nalogami varstva naravnega okolja pred požari;  
- skrb za nadzor ravnanja otrok z ognjem;  
- opazovanje, obveščanje in alarmiranje o nevarnosti; 
- izvajanje ukrepov priprav za hitro in učinkovito gašenje;  
- nadzor nad izvajanjem požarnovarnostnih ukrepov;  
- inšpekcijski nadzor izvajanja predpisov varstva pred požari v naravi.  

 

Biološki ukrepi varstva pred požarom se nanašajo zlasti na varstvo v gozdovih, kjer je 
potreben strokoven in načrtovan pristop ter določena denarna sredstva. K načrtovanju 
in izvajanju bioloških ukrepov uvrščamo: 

- skrb za ustrezno higieno gozdov (odstranjevanje lahko gorljive suhljadi in 
sekanje vej spodnjih delov krošenj dreves).  

- vzgojo gozdov, ki ustvarjajo sklop gozdnih površin z manjšo požarno 
občutljivostjo (mešani gozdovi listavcev in iglavcev).  
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Dolgoročni preventivni ukrepi varstva gozdov pred požarom obsegajo:  

- izgradnjo vodnih zajetij požarne vode v gozdovih; 
- urejanje in vzdrževanje gozdnih poti; 
- izgradnjo gozdnih presek; 
- izgradnjo gozdnih in požarnih poti; 
- načrtno urejanje prostora in gozdov; 
- odgovorno gospodarjenje z gozdovi; 
- izvajanje nacionalnega programa varstva naravnega okolja pred požarom; 
- nenehno usposabljanje in dvig varnostne kulture uporabnikov naravnega okolja.  
 

Z gozdnimi prometnicami (gozdnimi cestami, protipožarnimi presekami in 
protipožarnimi stezami) je omogočen dostop do požara. Protipožarne preseke so 
namenjene prevoznosti z intervencijskimi vozili, protipožarne steze pa premikom 
gasilskih moštev (Pravilnik o varstvu gozdov, 2000). Gradnja in vzdrževanje 
protipožarne mreže gozdnih prometnic v požarno ogroženem prostoru (1. in 2. stopnja 
požarne ogroženosti) mora biti prostorsko racionalna in v skladu z okoljskimi 
zahtevami, prometnice pa ne smejo vidno razvrednotiti prostora, pospeševati erozijskih 
procesov ali vplivati na stanje voda in odtočni režim. V primeru požara morajo biti 
uporabne in lahko služijo tudi rekreacijskim in turističnim namenom (Prostorski red 
Slovenije, 2004). Pomembno vlogo v varstvu pred požari opravljajo tudi protipožarni 
zidovi. To so suhozidi iz kamna, visoki do enega metra, ki služijo za zaustavitev 
oziroma upočasnitev požarov.  

S Pravilnikom o ukrepih varstva pred požarom v varovalnem progovnem in v 
progovnem pasu železniške proge (Ur.l. RS, št. 37/02), ki se nanaša na vožnje 
železniških vozil z odprtim kuriščem na trda goriva in vožnje vlakov na požarno 
ogroženih odsekih železniške proge, so med drugim določeni tudi ukrepi za 
zagotavljanje urejenosti progovnega in požarnovarnostnega pasu železniške proge.  

V Sloveniji so se leta 2001 v okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega programa 
(SKOP) začeli uvajati kmetijsko okoljski ukrepi. V letih od 2001 do 2003 je bil v tem 
sklopu predviden tudi ukrep »odpravljanje zaraščanja«, na osnovi katerega je bilo za 
očiščene površine, ki so jih kmetovalci kasneje vključili v ukrepe SKOP, možno prejeti 
podporo. Vendar pa so se po vstopu Slovenije v EU te podpore ukinile (Senegačnik, 
2007). Danes so kmetijski ukrepi, ki pomenijo podporo proti zaraščanju le tisti, kjer je 
za pridobitev podpore potrebna vsaj minimalna obdelava površin. Tak primer je ukrep 
ohranjanja ekstenzivnega travinja, kjer gre za izvajanje sonaravnega načina 
kmetovanja, pri čemer se zemljišča lahko kosijo ali pasejo.  

 

2.2.2 Prostorsko ureditveni in načrtovalski ukrepi 

Ukrepi, ki se nanašajo na območja, ogrožena zaradi potencialnih naravnih in drugih 
nesreč, kot so požari v naravnem okolju, določajo prilagajanje prostorskega razvoja v 
teh območjih. Razvoj se mora načrtovati v skladu z omejitvami (Strategija prostorskega 
razvoja Slovenije, 2004); pri načrtovanju rabe prostora v požarno ogroženih območjih 
se potencialno tveganje za požare zmanjšuje s preventivnim načrtovanjem, in sicer, z 
razmeščanjem dejavnosti v prostor izven območij potencialnih nesreč, z ustreznim 
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upravljanjem primarnih dejavnosti v ogroženih območjih, ter z nadzorovanjem 
aktivnosti (procesov in dejavnikov), ki lahko povzročajo požare.  

Za zagotavljanje ustrezne varnosti se na ogroženih območjih določi območja, kjer so 
potrebni zaščitni ukrepi ter območja, kjer se obstoječe, z naravnimi procesi nezdružljive 
dejavnosti dolgoročno umikajo in se prostor prepušča naravi ali drugim manj 
konfliktnim dejavnostim (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).  

Prostorski red Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04) pravi, da se v območjih velike požarne 
ogroženosti gozdov praviloma ne načrtujejo dejavnosti ali prostorske ureditve, ki bi 
pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter za materialne dobrine in naravo.  

Pri načrtovanju in izvajanju prostorskih planskih aktov je potrebno upoštevati 
prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom in zagotoviti pogoje za 
varen umik ljudi, živali in premoženja, potrebne odmike med objekti ali potrebno 
protipožarno ločitev, prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter vire za 
zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Prav tako je potrebno upoštevati požarna 
tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v naseljih in vplive 
obstoječih in novih industrijskih objektov ter tehnoloških procesov (Zakon o varstvu 
pred požarom, 1993).  

Upoštevanje ukrepov varstva pred požarom je nenazadnje tudi temeljna zahteva 
Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04). Ukrepe varstva pred požarom je 
potrebno upoštevati pri projektiranju, gradnji in rekonstrukciji objektov. Naprave, 
napeljave, izdelki, elementi ter sklopi nosilnih konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni in 
izdelani iz materialov, ki zagotavljajo požarno varnost. S Pravilnikom o požarni varnosti 
v stavbah  (Ur. l. RS, št 31/04) so določeni tudi možni načini izpolnjevanja postavljenih 
zahtev.  

  

2.3 Možnosti za izvedbo sanacij pogorišč 

Sanacija posameznih območij naravnih in drugih nesreč je specifična za vsak primer 
posebej. Pri izvajanju intervencijskih ukrepov ob naravnih nesrečah se praviloma 
izvedejo najnujnejši ukrepi. Kot prednostna območja za sanacijo pogorišč v naravnem 
okolju se obravnavajo območja razvrednotenih in poškodovanih varovalnih gozdov, 
gozdov s posebnim namenom, gozdov na območjih ohranjanja narave in varstva 
kulturne dediščine ter gozdov na območjih izjemnih krajin in na drugih območjih z 
visoko stopnjo naravne ohranjenosti (Prostorski red Slovenije, 2004). Pri sanacijah 
gozda je potrebno poškodovane sestoje posekati, pripraviti za obnovo in jih obnoviti. 
Proces je zahteven in dolgotrajen, stroški obnove pa veliki in običajno presegajo 
neposredne ekonomske koristi prodanega posekanega lesa (Jakša, 1997).  

V zadnjih letih sta v Sloveniji nastali dve veliki pogorišči v naravnem okolju: Sela na 
Krasu leta 2003 in Šumka – Železna vrata – Trstelj tri leta kasneje. Pogorišče Šumka – 
Železna vrata – Trstelj velja za drugo največje v Sloveniji do danes in po velikosti 
zaostaja le za požarom pri Selih na Krasu. V nadaljevanju opisan primer sanacije je 
povzet po sanacijskem načrtu za zadnje pogorišče iz leta 2006.  
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2.3.1 Primer sanacije pogorišča Šumka – Železna vrata – Trstelj 

2.3.1.1 Lokacija pogorišča 

Pogorišče se razteza na severnem robu Krasa med Komnom, Škrbino in Branikom, na 
nadmorskih višinah od 270 do 570 metrov. Po prvih podatkih naj bi zavzemalo 950 ha 
površine, od tega 710 ha gozdov (74 %), med katerimi prevladujejo odrasli borovi 
gozdovi s primesjo hrastov in ostalih termofilnih listavcev. Kasnejše meritve so 
pokazale, da je pogorelo 835 ha.   

 

Slika 4: Načrt lokacije pogorišča Šumka-Železna vrata-Trstelj 
(http://www.zgs.gov.si/slo/delovna-podrocja/varstvo-gozdov/pozarno-

varstvo/index.html) 

 

V ekološkem pogledu veliko pogorišče predstavlja ogromno rano v naravnem okolju, ki 
je narava po naravni poti ne zmore sanirati takoj. Zato se brez umetne obnove začnejo 
regresijski procesi, ki pred dobrimi sto leti začeto progresijo vrnejo na začetno stanje, v 
kamnito puščavo. 

 
Manjši del pogorišča je površina gozdov, ki so pogoreli že v letu 2001 v požaru pri 
Komnu in so bili obnovljeni s setvijo lahkih semen listavcev. Celotna dolžina roba 
pogorišča meri 18,71 km.  

V strukturi lastništva prevladujejo zasebni gozdovi z 82%, ostalo so državni in občinski 
gozdovi. Največjo površino, približno 75 % vseh gozdov, je zajel vršni, preostanek pa 
talni požar. Celotno pogorišče se po opisih sestojev razteza na rastišču jesenske 
vilovine s črnim gabrom (Seslerio ostryetum). Prevladujejo slabša rastišča, ki pogosto 
preidejo v kamenišča. Zato je sanacija usmerjena v odpravljanje ekološke škode 
takšnih rastišč.  

Pogorišče se nahaja na širšem vodozbirnem območju Brestoviškega vodovoda, ki 
napaja celoten Kras in ob primanjkljaju tudi Slovensko obalo. Gozd ima ugoden učinek 
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pri uravnavanju odtočnih konic površinskih voda ob kratkotrajnih močnih nalivih, ki na 
območju prevladujejo. Poleg tega uravnava mikroklimo z večanjem vlažnosti zraka in 
blaženjem vetrov. 

 

2.3.1.2 Potek sanacije 

Trajanje sanacije je predvideno za pet let (od 2006 do 2011), kar pa je odvisno 
predvsem od razpoložljivih sredstev, pripravljenosti lastnikov za delo in administrativnih 
ovir (naravovarstvena soglasja za gradbene posege za prometnice na območju 
NATURA 2000, davčne obremenitve lastnikov pri subvencijah ipd.). Zajeta površina 
predstavlja 37 % površine pogorelega gozda, ki ga je potrebno sanirati. Zaradi velike 
površine je potrebno dela obnove usmerjati po prioritetah, odvisno od kakovosti 
rastišča in požganosti vegetacije. 

 

 

Slika 5: Pogled na sanacijo pogorišča 

V prvi fazi sanacijskega načrta je predvidena umetna obnova s sadnjo želoda ali setvijo 
lahkih semen na površinah popolnoma pogorelih gozdov. V drugi fazi pa naj bi se 
preostala površina razdelila na manj prizadeta območja, kjer je mogoča naravna 
obnova in ki je finančno manj zahtevna ter na preostale površine, kjer se je že ali pa se 
bo drevje dokončno posušilo in bo zato potrebna umetna obnova. 

� Sanacija infrastrukturnih objektov zajema gozdne ceste in protipožarne preseke, ki so 
bile ob gašenju požara zaradi prekomerne uporabe poškodovane.  
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� Novogradnja infrastrukturnih objektov vključuje gradnjo 5,94 km gozdnih vlak in 
izvedbo rekonstrukcije na 13,94 km obstoječih vlak. Na samem pogorišču pa je 
potrebno zgostiti tudi omrežje protipožarnih presek. Za optimalno odprtost požarno 
ogroženega naravnega okolja s protipožarno infrastrukturo je potrebno zagotoviti dovolj 
sredstev in poenostaviti postopke pri izgradnji protipožarnih presek. 

� Sanacija pogorelega gozda na boljših rastiščih, ki se nahajajo v ulekninah in 
zaravnicah med hribi, predvideva sadnjo želoda hrastov in bukovega žira. Cilj obnove 
je osnovanje hrastovega gozda s primešano bukvijo in s tem zadržanje relativno 
ugodnega stanja rastišča. Iz tako osnovanih gozdov bi se potem lahko hrasti in bukev 
širili na termofilna rastišča v okolici, ki jih bodo meliolirale tam posejane termofilnejše 
vrste. Pred sadnjo želoda je potrebno odstraniti neuporaben les in ustrezno pripraviti 
tla, čemur sledi zaščita mladja pred divjadjo z mrežo. 

� Sanacija pogorelega gozda na slabših rastiščih in kameniščih predvideva setev lahkih 
semen z zagrinjanjem. Pri sanaciji ni nikakršnih razlik med pogorelimi površinami 
listnatih ali iglastih gozdov. Prevladujejo južne, jugovzhodne in jugozahodne lege, na 
katerih uspevajo vrste, ki dobro prenašajo sušo in velika temperaturna nihanja, tudi 
veliko vročino. Kot edina takšna vrsta se je doslej izkazal črni bor, ki pa je močno 
požarno ogrožen. Zato je predvidena zmes semena črnega bora in listnatih vrst, ki se 
tudi po naravni poti vraščajo med in pod bore: črni gaber, lipovec, maklen in 
koprivovec. Cilj je osnovanje mešanih sestojev, ki bodo odpornejši na požare in hkrati 
tudi na bolezni gozdnega drevja, ki jih je na Krasu vse več.  

 

 

Slika 6: Pogorišče pri Šumki 
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Glede na drevesno sestavo in stopnjo poškodovanosti zaradi vršnega požara je bilo 
prvotno ocenjeno, da bo v okviru sanacije potrebno posekati 80.000 m3 lesa, od tega 
60.000 m3 iglavcev in 20.000 m3 listavcev. Ocenjena neposredna škoda je bila 
884.660,32 evrov, k čemur je potrebno dodati še stroške dolgotrajne obnove. Največji 
strošek obnove predstavlja sadnja, ki naj bi predvidoma stala 1.251.877,82 evrov. 

 

2.4 Analiza in predstavitev stanja na izbranem območju1 

2.4.1 Lega 

Kras je obsežna apneniška planota v jugozahodnem delu Slovenije. Dobro se loči od 
sosedstva, saj se strmo dviguje nad sosednje, pretežno flišne pokrajine, le na 
jugovzhodu je prehod prek suhih dolin v sosednje, prav tako kraške pokrajine 
postopnejši. Onstran državne meje se nadaljuje na italijansko stran, kjer se s strmo 
kraško stopnjo proti jugu spusti do morja in proti zahodu v Furlansko nižino. 

 

Slika 7: Lega matičnega Krasa (http://www.asak.org.yu/karst/kras/krasregion_y.html) 

                                                 

1 Pretežno povzeto po: Perko, D. 1998. Slovenija. Pokrajine in ljudje. Ljubljana, MK. 
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Je izrazito mejna pokrajina, kar se kaže v številnih značilnostih. Leži v bližini morja, 
vendar jo njegovi blažilni vplivi zaradi strme stopnje težje dosegajo. Na severu so blizu 
visoke kraške planote, zato so močni tudi celinski vplivi. Prehodnost med 
sredozemskimi in celinskimi vplivi se kaže v veliki prevetrenosti; v zimskem času je 
pogosta burja. Ob stiku z ravnino ob Soči poteka narodnostna meja med večinoma 
italijanskim prebivalstvom na ravnini in slovenskim na kraški planoti. Kras ima 
pomemben prometni položaj na poti proti Trstu in Kopru, zato je bilo v preteklosti 
razvito furmanstvo, danes pa tod tečeta železnica in avtocesta. 

 

2.4.2 Površje  

Na Krasu prevladuje obsežno uravnano površje, dvignjeno nad sosednje pokrajine. V 
predkraški dobi so čez pokrajino tekle reke, izdolble obsežna podolja in odstranile 
neprepustne kamnine, zato se je začelo zakrasevanje. Nekdanje površinsko tekoče 
reke so oblikovale relief v grobem, kasnejši kraški procesi pa v drobnem.  

Prek Krasa potekajo tri višja slemena, kjer se višine povzpnejo čez 450 m. Najvišje in 
najdaljše je sleme na severnem robu planote, ki se proti severu strmo spusti do 
gričevja iz eocenskega fliša na južnem obrobju Vipavske doline. Kjer so poleg krednih 
skladov tudi paleocenske plasti bolj odpornega apnenca, so vzpetine najvišje: Fajtji hrib 
(432 m), Stol (630 m) in Trstelj (643 m). Sleme jugozahodnega roba Krasa, ki se s 
strmo stopnjo spusti v flišno gričevje zaledja Tržaškega zaliva in Koprskih brd, se 
začne pri Sesljanu (it. Sistiana) in doseže največje višine nad Trstom. Med robnima 
slemenoma se razprostira kraška planota, ki jo tretje podolžno sleme razdeli na večji 
severovzhodni in manjši jugozahodni del. Ta niz hribov in gričev ob sedanji državni 
meji z Italijo se od osamelcev, kot je Grmada (323 m), vleče do Volnika (564 m), kjer se 
zviša in razširi ter nadaljuje z Medvedjakom (476 m), Zidovnikom (575 m) in Starim 
taborom (603 m), nato pa proti jugovzhodu zniža v zakrasel planotast svet okoli 
osamljenega Gradišča (741 m) pri Divači.  

V celoti se Kras znižuje od jugovzhoda proti severozahodu. Severovzhodni del planote 
ima pri Divači nadmorsko višino 435 m, na Križu 333 m, v Dutovljah 318 m, v Komnu 
290 m, v Opatjem selu 172 m in v Doberdobu (it. Doberdo) onstran državne meje le še 
98 m. Kar tri četrtine površja je med 200 in 500 m.  

Kraški procesi so bili odločilni za nastanek številnih površinskih in podzemeljskih 
kraških pojavov. Med najpomembnejše sodijo vrtače in kraške jame, ki so zlasti 
številne na Divaškem Krasu. Najbolj znan je slikovit splet Škocjanskih jam, ki so od leta 
1986 uvrščene v seznam Unescove svetovne dediščine.  

Površinskih voda je malo; zaradi poroznosti tal voda večinoma pronica v podzemlje in 
oblikuje podzemni kraški svet. Ohranjene so le številne lokve, kjer so se z vodo 
oskrbovali ljudje, in kali, kjer so napajali živino.  

 

2.4.3 Podnebne značilnosti 

Kras sodi k submediteranski Sloveniji. Poletja so navadno vroča, sušna in dolga, saj 
vročina traja še daleč v jesen. Najvišje dnevne temperature poleti presegajo tiste ob 
morju, ponoči in pozimi pa se ozračje ohladi in srednje mesečne temperature v januarju 
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padejo pod 0°C. Pogosti vdori hladnega zraka s celine nad toplo morje se tu še 
posebej uveljavijo. Burja, severovzhodni veter, ki piha od jeseni do spomladi, je tu 
dobro znana. Nasprotno pa jugozahodni mornik prinaša na Kras blažilne vplive z morja 
in v času potujočih depresij ogreje ozračje.  

Padavin je na Krasu v primerjavi s sosedstvom veliko, letno okoli 1500 mm. Padavine 
so prek leta dokaj enakomerno porazdeljene z viškom v jesenskih mesecih, kar kaže 
na vpliv morja. Drugi višek pa je na prehodu med pomladjo in poletjem, kar kaže na 
vpliv celine. Zima je hladna in razmeroma suha, še bolj suho pa je pozno poletje, 
avgust. Ker poleti večina padavin pade v kratkih nalivih in plohah, deževnica hitro 
odteče v kraško notranjost, zaradi visokih temperatur pa je veliko tudi hitro izhlapi.  

 

2.4.4 Kamnine in prst  

Med kamninami prevladuje korozijsko neodporen kredni apnenec, med prstmi pa tiste, 
ki so se razvile na netopnem ostanku v preteklosti raztopljenega apnenca in dolomita. 
Na apnencu z roženci se je razvila bolj kisla in peščena prst, ki ji domačini pravijo 
kremenica, na čistejših apnencih pa ilovka.  

 

2.4.5 Rastje 

Na Krasu prevladuje gozdna združba črnega gabra z ojstrico. Ta pokriva kraške 
planote v nadmorski višini med 300 in 700 m, na prisojah tudi višje: od kraških 
pašnikov in senožeti do kamenišč in griž. Ob tej združbi se pojavlja še združba gradna 
in domačega kostanja. Na zelo odprtih in burji izpostavljenih predelih pa se uveljavljata 
še cer in velikolistna lipa.  

Med drevesnimi vrstami imajo posebno mesto umetni nasadi črnega bora. Zaradi 
skromnih ekoloških zahtev se je črni bor zelo dobro obnesel kot pionirska vrsta. Vendar 
se je to drevo alpskega pasu na Krasu tako uveljavilo, da starejši borovi gozdovi 
izgubljajo izključno varovalni pomen in pridobivajo lesnopredelovalnega. Zanemariti ne 
gre tudi njegovega estetskega pomena, saj prav temni borovi gozdovi dajejo kraški 
pokrajini značilno podobo.  

 

2.4.6 Kmetijstvo, gozdarstvo, turizem 

Zaradi specifičnih naravnih razmer je Kras uvrščen med območja z omejenimi dejavniki 
za kmetovanje (Razvojni..., 2005). Površje omogoča njive le na dnu vrtač, po suhih 
dolinah in zakraselih uravnavah. Še manj ugodne kot za poljedelstvo so na Krasu 
razmere za živinorejo, saj so pašniki zelo skalnati z borno travno rušo, ki se v vročih in 
suhih poletnih mesecih posuši. Razmere so ugodnejše za rejo drobnice. Značilna je 
izredno neugodna struktura posesti in kmetij.  

Tudi velika gozdnatost kraškega prostora je povezana z naravnimi danostmi, lastniško 
in posestno strukturo ter družbenogospodarskimi dejavniki. Prevladuje zasebna 
gozdna posest, majhen del je državnih gozdov. Delež zasebnih gozdov se je v 
zadnjem desetletju povečal zaradi procesa denacionalizacije, predvsem zaradi 
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vračanja premoženja agrarnim skupnostim. Zasebna gozdna posest je po večini zelo 
razdrobljena, z velikim številom parcel, ki so prostorsko ločene in z velikim številom 
lastnikov. Vse to ne zagotavlja večjega donosa iz gozda, zato lastniki praviloma niso 
zainteresirani za delo v svojem gozdu, še manj pa za neposredna vlaganja. Načrtovani 
posek in gojitvena dela so tako izvedeni le na manjši površini gozdov. Nižjo 
intenzivnost gospodarjenja v gozdovih še dodatno pospešuje slabša odprtost z 
gozdnimi cestami, ob povprečno nižji kakovosti sestojev, pa se znižuje tudi 
ekonomičnost pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov (Gozdnogospodarski načrt 
kraškega..., 2001). 

Številne naravne in kulturne znamenitosti Krasa so temelj za izletniški turizem, ki je na 
tem območju najbolj množična oblika turizma. Kulturni turizem je še v zametkih, a ima 
dobre možnosti razvoja zlasti v Štanjelu, Lipici in Sežani. Naravne danosti pogojujejo 
razvoj raziskovalnega (zlasti v Regijskem parku Škocjanske jame, Vilenica) in šolskega 
turizma (naravoslovne učne poti, jame, Kobilarna Lipica). Razvit je gastronomski in 
vinski turizem, povečuje se kmečki turizem. Neizkoriščene pa so še možnosti za razvoj 
športnega in zdraviliškega turizma. K boljši razpoznavnosti Krasa prispevajo tudi 
kulturne in športne prireditve, razvija se konjeniški turizem pri zasebnikih. Z vidika 
naravnih danosti so tu dobre možnosti za kolesarjenje in pohodništvo, ki je razvito 
zlasti na Trstelju in Kokoški (Razvojni..., 2005) .   

 

2.4.7 Poselitev 

Poselitev na Krasu je odraz naravnih razmer, ki so dovoljevale dokaj redko poseljenost. 
Skoraj skozi vso zgodovino je bilo kmetijstvo vodilni soustvarjalec kulturne krajine. Tudi 
danes se prostor oblikuje usklajeno na osnovi gospodarskih, ekoloških in kulturnih 
meril. Tako je način in kraj poselitve sledil glavnim funkcijam: ohraniti čimveč rodovitne 
zemlje in zaščititi naselje. Temu so vsaka na svoj način sledila kraška naselja, za 
katera je tipična strnjena in gručasta pozidava (Regionalni..., 2006). Vasi so grajene na 
prisojnih južnih pobočjih rahlo valovitega sveta, kar je posledica nekoč, ko je bila 
pokrajina še gola, velike vetrovnosti (Marušič, 1998). Najpogostejše lokacije naselij so 
zaradi lažje dostopnosti obdelovalnih površin na neposrednem obrobju najplodnejših 
tal (Culiberg in sod., 1999).  

Po klasifikaciji središčnih naselij je najvišje uvrščena Sežana, ki šteje 4876 prebivalcev 
(SURS, popis prebivalstva 2002) in ima značaj občinskega središča. Poleg Sežane 
imajo značaj središčnih naselij še kraji: Kostanjevica na Krasu, Divača, Dutovlje, 
Komen, Lokev, Pliskovica, Povir, Senožeče, Štanjel in Tomaj. 

Upravno je območje razdeljeno med štiri občine, ki pa ponekod presegajo okvire 
Kraške planote: Miren-Kostanjevica, Komen, Sežana in Divača.  
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3 METODE DELA  

 

Praktični del diplomskega dela je razdeljen na tri sklope: 

- opredelitev razmerja med rabo prostora in požarno ogroženostjo; 

- analiza testnih primerov z vidika povezave med rabo prostora in požarno 
ogroženostjo; 

- oblikovanje priporočil in usmeritev za upravljanje rabe v požarno ogroženih 
območjih ter izvajanje sanacij. 

 
1. Za opredelitev povezave med požarno ogroženostjo in rabo prostora sem izvedla 
štiri standardizirane intervjuje. Z njimi sem želela pridobiti tudi odgovore na druga 
vprašanja, ki so mi pomagala pri oblikovanju priporočil za upravljanje rabe. 
Strokovnjake sem spraševala o vplivu požarno ogroženih gozdov na naselja, vplivu 
turizma in rekreacije na požarno ogroženost, pristopih k sanacijam pogorišč v 
naravnem okolju, predvidevanjih za prihodnost in rešitvah v zvezi s požarno 
ogroženostjo, vplivih zaraščanja prostora, izvajanju preventivnih ukrepov in vplivih 
poselitve na požarno ogroženost. Za intervjuje sem pripravila vprašanja in potek 
pogovora dokumentirala. Vprašanja sem zastavljala g. Milanu Racetu (vodja Območne 
enote Zavoda za gozdove iz Sežane), g. Mileni Štolfa (KGZ Nova Gorica, Enota za 
kmetijsko svetovanje Sežana), g. Slavku Škulju (urbanist na oddelku za okolje in 
prostor občine Sežana) in g. Blažu Turku (predsednik Prostovoljnega gasilskega 
društva Komen). 
 
2. V drugem sklopu sem na testnih primerih naselij Hruševica, Sežana, Lokev in 
Brestovica pri Komnu ugotavljala ustreznost rabe prostora glede na požarno 
ogroženost.  Pri izbiri naselij sem želela prikazati različnost in zajeti naselja na različnih 
lokacijah obravnavanega prostora. Za analizo sem izbrala tri, po velikosti med seboj 
različna naselja ter eno, ki je bilo v preteklosti zaradi gozdnega požara že ogroženo. V 
tem sklopu sem izvedla terenske oglede in analizo kartografskih podatkov.  
 
Z ogledom stanja testnih primerov naselij sem ugotavljala, kako daleč so naselja 
umeščena od gozda, kakšne so druge rabe v okolici, ali so objekti ob gozdu novejši ali 
ne in na katerih območjih so novejši. Na ta način sem pridobila informacije kdaj in v 
katerih smereh so se naselja širila ter ocenila, kolikšen del je v nevarni bližini gozda 
posamezne stopnje požarne ogroženosti.  
 
Iz izdelanih kart požarne ogroženosti gozdov za izbrana naselja (prekritje DOF načrtov 
iz leta 2006 s karto požarno ogroženega gozda iz leta 2000) sem na osnovi merila 
ocenjevala oddaljenost poselitve od ogroženega gozda posamezne stopnje in 
identificirala spreminjanje površine gozdnih zemljišč zaradi zaraščanja. S 
preučevanjem kartografskih podatkov o namenski rabi in rabi kmetijskih zemljišč sem 
ugotavljala, kolikšne možnosti so na razpolago za širjenje poselitve v testnih primerih in 
kakšne so kategorije rab kmetijskih zemljišč v okolici pozidanih površin. Ugotavljala 
sem še ali so v naseljih rabe, ki bi lahko večale požarno ogroženost.  
 
3. Na osnovi rezultatov ter z upoštevanjem mnenj drugih strokovnjakov (Direktorat za 
prostor MOP, občinske uprave, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Zavod 
za gozdove), ki sem jih pridobila z obiski in telefonskimi pogovori, sem oblikovala 
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priporočila in usmeritve za upravljanje rabe v požarno ogroženih območjih. Za opisani 
primer pogorišča v naravnem okolju sem predstavila nekatere alternativne možnosti 
obnove iz primera sanacij pogorelih območij na Hrvaškem in ocenila, ali bi bile za 
pogorišče na Šumki primerne. Uporabljena delovna metoda je analiza primera dobre 
prakse.  
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4 REZULTATI 

 

4.1 Opredelitev razmerja med rabo prostora in požarno ogroženostjo 

4.1.1 Kmetijska raba2 

Obdelovanje kmetijskih površin velja za enega ključnih ukrepov varstva pred požari. Po 
besedah Milene Štolfa, opuščanje te dejavnosti ogromno prispeva k večanju požarne 
ogroženosti na Krasu. Po izpisu o rabi kmetijskih zemljišč na tem območju trajni travniki 
in pašniki danes zavzemajo 21,48% površja. Ob tem je 3,06% kmetijskih površin 
poraslih z gozdnim drevjem, drugih zemljišč v zaraščanju pa je 3,15%  (Tabela 2).  

Tabela 2: Dejanska raba kmetijskih zemljišč (MKGP, 2005) 3 

RABA TAL  POVRŠINA (ha) DELEŽ (%) 
njive in vrtovi 303,83 0,77 
začasni travniki 37,32 0,09 
vinogradi 670,47 1,69 
intenzivni sadovnjaki 58,26 0,15 
ekstenzivni sadovnjaki 74,83 0,19 
ostali trajni nasadi 0,89 0 
trajni travniki in pašniki 8484,58 21,48 
zemljišča v zaraščanju 1243,58 3,15 
plantaže gozdnega drevja 0,92 0 
drevesa in grmičevje 578,08 1,46 
kmetijske površine porasle z gozdnim drevjem 1208,19 3,06 
gozd 25199,38 63,78 
pozidana in sorodna zemljišča 1620 4,10 
zamočvirjena zemljišča 1,71 0 
suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim 
pokrovom 10,89 0,03 
odprta zemljišča brez ali z nepomembnim rastlinskim 
pokrovom 8,5 0,02 

vode 5,95 0,01 

SKUPAJ 39507,38 100 
 

Spreminjanje travniških in pašnih zemljišč v gozd je v Sloveniji že dolgotrajen proces. 
Na Krasu zaraščanje zajema nekdanje skupne pašnike in tudi področja nekdanjih 
enokosnih travnikov, njive in vrtove z neuporabnim nizkim grmičevjem.  

Po besedah Milena Štolfa, se kmetje na celotnem območju vključujejo v ukrep 
ohranjanja ekstenzivnega travinja. Večina kmetov površine kosi, kar naj bi dolgoročno 

                                                 

2 Navajanje iz intervjuja v prilogi A2 
3 Podatki o rabi tal in gozdnatosti Krasa (v nadaljevanju) so bili izpisani iz baz podatkov ZGS na osnovi približka 
geografske definicije obravnavanega območja (Perko, 1998).  
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vodilo k večjemu preprečevanju zaraščanja na teh površinah. Vendar pa problem 
ostaja pri živinoreji. Ker je maloštevilna, se travniške površine kosi »samo za lepše«, 
pravi Milena Štolfa. Pašniki se še vedno zaraščajo z grmovnimi in drevesnimi vrstami, 
površine se spreminjajo v gozd, zato je požarna ogroženost čedalje večja. Danes je 
prisotne še nekaj drobnice, vendar jo v zadnjem času dodatno ogrožajo volkovi. Na 
Krasu so tri velike črede drobnice, kar je glede na zaskrbljujoče stanje v naravi odločno 
premalo: velik trop je pri Štorjah, Dolenji vasi in v Tomaju, število rejcev drobnice pa 
stagnira. Približno dva ali trije kmetje so v petih letih na novo pričeli s to dejavnostjo, 
ostali pa so isti, le da povečujejo trope.  

Vzrok, da se kmetje na tem območju v večjem številu ne odločajo za rejo drobnice tiči 
tudi v pogojih pri kmetijskih podporah, ki ne ustrezajo temu območju; na Krasu so 
namreč pašne površine delno zaraščene z grmovno in drevesno vegetacijo, česar se 
ne upošteva, zato kmetje izgubljajo subvencije. Društvo rejcev drobnice krasa in Istre 
se že od leta 2005 zavzema, da bi pašne površine tako kot v sosednji Italiji imeli za 
drevesno-pašno rabo. Tam enakim pašnim površinam pripadajo vse subvencije, poleg 
tega pa se denarne podpore izvajajo tudi za protipožarno pašo v gozdovih.  

Oviro za rejo drobnice predstavljajo tudi novi pogoji pri ukrepu Ekološko kmetovanje, 
saj bodo zahtevane velike obremenitve kmetijskih površin (GVŽ/ha), ki so za manj 
kvalitetne pašnike, kakršni so na Krasu, previsoke. Kamnite in z borno travno rušo 
poraščene absolutne pašne površine se namreč ne morejo meriti s pašniki drugod po 
Sloveniji. Zato pri velikih obremenitvah živali ne bi imele kaj jesti, pravi Milena Štolfa. 
Kmetje se tako zavzemajo, da bi bili pri nižjih obremenitvah upravičeni do podpor, ki bi 
bile nižje od tistih, kot veljajo pri ekološkem kmetovanju.  

Za preprečevanje zaraščanja in požarov velikih razsežnosti je po mnenju Milene Štolfa 
paša goveda, zlasti pa drobnice, najprimernejša, saj predvsem v sušnem obdobju 
drobnica objé tudi nekaj grmovja. K čiščenju površin lahko pripomore tudi konjereja. Če 
bi bile kmetijske površine popašene in vzdrževane, do tako obsežnih požarov, kot so 
se zgodili, gotovo ne bi prišlo, še doda. 

 

4.1.2 Gozdovi 

Po izpisu iz baze podatkov Zavoda za gozdove, zavzema gozd na Krasu 22.397,02 ha, 
kar predstavlja 56,7% gozdnatost (Tabela 3). Požarno najbolj ogrožena so topla in 
suha rastišča, na katera so bili običajno sajeni tudi borovi gozdovi. Ti so požarom 
najpogosteje izpostavljeni in na tem območju zavzemajo okrog 30% gozdov.  

 

Tabela 3: Gozdnatost obravnavanega območja 

 Površina (ha) Delež (%) 

Gozdovi 22.397,02 56,7 

Negozdne površine 17.110,36 43,3 

Celotna površina obravnavanega območja 39.507,38 100 
 

Model potencialne požarne ogroženosti gozdov gozdove v Sloveniji razvršča v štiri 
stopnje ogroženosti. Na Krasu so vsi uvrščeni v prve tri najvišje stopnje. Potencialna 
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požarna ogroženost gozdov je prikazana na karti v prilogi C. Iz nje lahko vidimo, da so 
požarno ogroženi gozdovi relativno enakomerno razpršeni v prostoru in med naselji. 
Gozdovi zelo velike in veliko požarne ogroženosti zavzemajo skoraj 55% površja 
celotnega obravnavanega območja.  

Gozdovi, ki so požarno ogroženi, predstavljajo tudi potencialno požarno nevarnost za 
infrastrukturo in naselja v prostoru. Največja površina gozdov na Krasu pripada prvi 
stopnji požarne ogroženosti (zelo velika požarna ogroženost) in zavzema 73% gozdne 
površine na Krasu ali 41% celotnega obravnavanega območja. 24% gozdnih površin je 
uvrščenih v drugo stopnjo potencialne požarne ogroženosti (velika požarna 
ogroženost), kar je 13% obravnavanega območja. V tretjo stopnjo (srednja požarna 
ogroženost) pa spada 3% vseh gozdov, ki se nahajajo na severnem robu Krasa, kjer je 
flišno območje.  

 

 

Slika 8: Gozdna cesta v borovem gozdu in kamniti zidovi 

 

Zadostna odprtost požarno ogroženih gozdov in celotne kraške krajine ter 
prepredenost krajine s protipožarnimi presekami, je eden ključnih protipožarnih 
ukrepov v naravnem okolju. Na Krasu, po besedah Milana Raceta, pokritost s 
presekami ni zadostna.4 Pri zadnjem velikem požaru Šumka – Železna vrata – Trstelj 
se je tudi pokazalo, da bi morale poleg dovoza gasilskih enot, gasilne opreme in 
gasilnih sredstev preprečevati ali vsaj upočasniti širjenje požarov, vendar bi morale biti 
za to veliko širše in očiščene vsega gorljivega materiala. Na letni ravni je obseg 
vzdrževalnih del protipožarnih presek in gozdnih cest (slednje na Krasu opravljajo tudi 
funkcijo protipožarnih presek) odvisen od odobrenih sredstev za ta namen, prednost za 
vzdrževanje pa imajo zaraščene preseke na požarno najbolj ogroženih območjih.  

                                                 

4 Navajanje iz intervjuja v prilogi A1 
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V preteklosti je bilo na Krasu zgrajenih tudi veliko kamnitih zidov, ki so imeli predvsem 
funkcijo razmejevanja posesti in paše živine (Slika 8). Ko prostor še ni bil zaraščen, so 
bili pri zaustavljanju požarov učinkoviti, danes pa zanje še redko predstavljajo oviro.5 
Ohranja se jih še tam, kjer je velika požarna ogroženost in kjer še opravljajo funkcijo 
preprečevanja in zmanjšanja hitrosti predvsem talnih požarov. Vzdrževanje zidov pa je 
kljub njihovemu zmanjšanemu protipožarnemu pomenu pomembno, saj ohranjajo 
izgled tradicionalne kraške krajine, predstavljajo pa tudi življenjski prostor nekaterim 
specializiranim živalskim vrstam.  

 

4.1.3 Infrastruktura 

Infrastrukturni objekti v manjši meri povečujejo požarno ogroženost. Glavne tranzitne 
ceste, Ljubljana - Trst, Divača – Sežana in Sežana – Nova Gorica ter ostale državne in 
lokalne cestne povezave, so po celotnem območju Krasa dobro prepredene (Slika 9). V 
Divači je središče visokonapetostnega elektrodistribucijskega sistema, kjer je razdelilna 
transformatorska postaja za elektrovode na večjem delu obravnavanega območja 
(Slika 10). Na tej infrastrukturi pristojne službe redno spremljajo stanje in opravljajo 
vzdrževalna dela.  

 

 

Slika 9: Prometna mreža (NVATLAS) 

 

Večji vpliv na požarno ogroženost imajo železniške proge, ob katerih požari nastajajo 
zaradi odpadanja žarečih delov zavornih oblog in iskrenja pri vožnjah vlakov. 

                                                 

5 Navajanje iz intervjuja v prilogi A3  
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Nevarnost predstavljajo tudi prevozi požarno nevarnih in eksplozivnih snovi, ki se 
odvijajo tudi po cestnem omrežju.  

 

  

Slika 10: Elektroenergetsko omrežje 
(http://www.tso.eles.si/modload.php?&c_mod=static&c_menu=1076667700) 

 

Zaradi samovžiga različnih materialov ali kurjenja odloženih snovi požari nastajajo tudi 
na odlagališčih odpadkov. Do uvedbe zbiranja odpadkov so prebivalci številnih naselij 
na Krasu uporabljali nelegalna odlagališča, ki so danes po večini že sanirana ali pa se 
intenzivno sanirajo. Posledično je tudi število požarov na teh lokacijah močno upadlo. 
Zdajšnja mesta za zbiranje odpadkov so ustrezno urejena. Samovžigi, ki se občasno 
pripetijo v poletnem času, so hitro obvladljivi6.  

 

4.1.4 Turizem in rekreacija 

Po besedah Milana Raceta, potencialni vpliv turizma in rekreacije na pojavljanje 
požarov obstaja; z večanjem gostote obiskovalcev se za to veča tudi možnost. Vendar 
pa izkušnje kažejo, da posebnih problemov s tem ni, kljub temu, da je Kras dobro 
prepreden s potmi in obiskovalcem v celoti izpostavljen - poleg kolesarstva in drugih 
oblik rekreacije, je med drugim zanimiv na primer tudi zaradi nabiranja plodov, 
predvsem špargljev, gob, kostanja. Večje koncentracije obiskovalcev se lahko 
pojavljajo okrog večjih naseljih, drugje pa ne.7  

Ker je človek najpogostejši povzročitelji požarov, je po mnenju Slavka Škulja vpliv 
turizma in rekreacije na pojavljanje požarov velik, saj se z večanjem števila 
obiskovalcev večajo možnosti, da nekdo bodisi odvrže cigaretni ogorek, kuri na 
neprimernem mestu ali ne upošteva pravil, ki so določena v požarno ogroženem 

                                                 

6 Navajanje iz intervjujev v prilogah A3 in A4 
7 Navajanje iz intervjuja v prilogi A1 
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obdobju.8 Ravno nasprotno pa, glede na besede Blaža Turka, turizem in rekreacija 
bistvenega vpliva na požare, zaradi vse večje osveščenosti med ljudmi, nimata. Z 
opažanjem požarov v naravi lahko celo pripomoreta k hitrejšemu obveščanju.9   

 

4.1.5 Naselja 

Po mnenju Slavka Škulja8, razpršenost kraških naselij v prostoru ugodno vpliva na 
njihovo požarno varnost, saj omogoča dobro poznavanje območja posameznega 
naselja, medsebojno povezanost naselij, izvore vode, in tudi rabo ostalega okoliškega 
prostora. Naselja so dobro dostopna, bolj problematična je le struktura, saj so ulice 
predvsem v starih jedrih ozke. 

Zaradi značilne strnjenosti naselij z novogradnjami na obrobjih vasi, se na Krasu 
razpršena pozidava v večji meri ni uveljavila. Pojavlja se le v primerih znotraj območij 
poselitve obstoječih naselij. Za taka naselja je značilno širjenje novih stavb izven 
strnjenih jeder na bližnje površine, ki imajo mejo bodoče rasti določeno, kar pa na širšo 
požarno ogroženost ne vpliva, pravi Slavko Škulj. Po drugi svetovni vojni je namreč, 
tako kot drugod na slovenskem podeželju, prevladala gradnja poenotenih 
stanovanjskih hiš na obrobju nekdanjih naselij, ki je veliko bolj razpršena in manj 
organizirana v primerjavi s staro.  

Po besedah Škulja, se mora glede na zahteve Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije poseljevanje na Krasu usmerjati v območja, ki so na razpolago za pozidavo, 
v obnavljanje stavbnega fonda, ki je tudi še na razpolago in v zapolnjevanje struktur, ki 
so znotraj obstoječih naselij še možne za pozidavo.  

Ker je zaradi današnjih zahtev po prostornem bivališču usmerjanje gradnje v 
obnavljanje stavbnega fonda in zapolnjevanje struktur v neskladju s strnjenostjo naselij 
in ozkimi ulicami, ki so za ta prostor značilne, se bodo novogradnje najverjetneje še 
naprej širile izven obstoječe poselitve na območja, ki so za to določena.  

Iz prostorskih planov občin je razvidno, da so možnosti širjenja naselij še relativno 
velike. Nova poselitev se usmerja predvsem v poselitvena območja večjih naselij, kot 
so na primer Sežana, Lokev, Dutovlje, Komen, Divača, medtem ko je v manjših 
naseljih širitev predvidena v ožjem obsegu. Če podrobneje pogledamo že vas Divči (36 
prebivalcev) v bližini Komna, lahko vidimo, da imajo območja stanovanj, določena 
zahodno in severozahodno od naselja, še veliko možnosti za umeščanje poselitve 
(Slika 11). Večjega pritiska na usmerjanje novogradenj v zapolnjevanje struktur znotraj 
naselja v tem primeru ni. V splošnem obstajajo večje ali manjše možnosti za širitev tudi 
v vseh ostalih naseljih.   

 

                                                 

8 Navajanje iz intervjuja v prilogi A3 
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Slika 11: Primer namenske rabe prostora v naselju Divči (PISO) 

 

Glede na število požarov v naseljih iz preteklih dveh let lahko sklepamo, da požarna 
ogroženost v njih samih ni velika (Tabela 4). Požari so nastajali zaradi kuhanja, vžiga 
saj v dimnikih, okvar električnih aparatov in podobnih vzrokov. Tudi industrijskih 
obratov, ki bi lahko dodatno povečevali požarno ogroženost, je malo. Večji del 
industrije je prisoten v vzhodnem in osrednjem delu pokrajine, v zahodnem delu pa 
industrije ni.  

 

Tabela 4: Število požarov v naseljih po občinah za leti 2005 in 2006 (Aplikacija SPIN, 
URSZR) 

Občina*                                       Leto        2005 2006 

Miren-Kostanjevica 2 3 

Komen 1 1 

Sežana 2 0 

Divača 2 2 
* velikost občin presega obravnavano območje 

 

Opuščanja obdelovanja, sprva najbolj oddaljenih kmetijskih zemljišč, danes pa delno 
tudi zemljišč v bližini naselij ter posledično zaraščanje prostora, se kažejo v vse večjem 
približevanju gozdnega roba naseljenim območjem. Možnost prenosa požara iz 
naravnega v urbano okolje obstaja zlasti v poletnih mesecih ob velikih požarih v naravi 
in vetrovnem vremenu.  
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Zaradi obsežnih površin, ki jih pokriva gozd, so vsa naselja na Krasu ponekod bolj, 
drugje manj, vendar vsaj iz ene strani obdana z gozdom, ki je uvrščen bodisi v prvo ali 
drugo stopnjo potencialne požarne ogroženosti. Po besedah Milana Raceta10 je vpliv 
požarno ogroženih gozdov na ogroženost naselij na Krasu velik. Bližje kot je gozd in 
večja kot je stopnja potencialne požarne ogroženosti gozda, večja je tudi nevarnost 
ogroženosti naselij. Prav zato se ogroženost poskuša zmanjševati na različne načine. 
Za območja gozda v neposredni bližini naselij se v planskih aktih lahko predvidi drugo 
rabo in tako poveča razdaljo med naselji in gozdom. Na drugi strani pa obstaja 
možnost zamenjave požarno ogrožene drevesne vrste z manj ogroženo. Potencialno 
največjo nevarnost ogrožanja naselij ali posameznih hiš predstavlja bor, ki se ga lahko 
zamenja z listavci. Naselja ali deli naselij, ki so na matičnem Krasu v neposrednem 
stiku z borom, so predvsem novejši. Za zagotavljanje njihove varnosti, bi moral biti 
odmik objektov vsaj eno ali dve drevesni višini stran od gozda, vendar se tega ne 
upošteva, pravi Milan Race. 

V občini Komen, po besedah Blaža Turka11, požari v naravi relativno pogosto ogrožajo 
naselja, saj so se v zadnjih petih letih zgodili trije taki primeri: požar pri Jablanici je 
ogrožal dve vasi, požar pri Brestovici tudi več vasi, zadnji velik požar pa se je vasem 
približal, a ni bil nevaren. Posebno ogrožene so koče in podobni objekti, ki so 
postavljeni sredi gozda.  

Stopnja požarne ogroženosti gozda, ki obdaja posamezno naselje na Krasu, je 
razvidna iz karte potencialne požarne ogroženosti gozdov v prilogi C. Prikazana je v 
spodnji tabeli, skupaj s številom prebivalcev v posameznem naselju.  

 

Tabela 5: Naselja, stopnja požarne ogroženosti gozda ob naselju ter število 
prebivalcev v posameznem naselju na obravnavanem območju 

NASELJE I. II. I. in II. Št. prebivalcev                     
(vir: popis prebivalstva 2002) 

1. Brestovica pri Komnu �   204 

2. Brje pri Komnu �   97 

3. Coljava �   48 

4. Divči �   36 

5. Gabrovica pri Komnu �   125 

6. Gorjansko �   271 

7. Hruševica   � 127 

8. Ivanji Grad �   82 

9. Klanec pri Komnu �   48 

10. Kobdilj �   194 

11. Kobjeglava �   190 
se nadaljuje 

                                                 

10 Navajanje iz intervjuja v prilogi A1 
11 Navajanje iz intervjuja v prilogi A4 
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nadaljevanje 

12. Komen   � 604 

13. Lukovec �   48 

14. Mali Dol �   48 

15. Nadrožica �   8 

16. Preserje pri Komnu  �  48 

17. Rubije  �  40 

18. Sveto �   205 

19. Šibelji �   11 

20. Škofi �   7 

21. Škrbina   � 147 

22. Štanjel �   340 

23. Tomačevica  �  160 

24. Tupelče �   59 

25. Vale �   21 

26. Volčji Grad �   99 

27. Zagrajec �   23 

28. Avber   � 89 

29. Brestovica pri Povirju �   51 

30. Brje pri Koprivi �   23 

31. Dane pri Sežani   � 400 

32. Dobravlje   � 88 

33. Dol pri Vogljah   � 87 

34. Dutovlje   � 517 

35. Filipčje Brdo �   21 

36. Godnje �   83 

37. Gorenje pri Divači  �  124 

38. Gradnje   � 11 

39. Grahovo Brdo �   28 

40. Kazlje   � 168 

41. Kopriva �   168 

42. Kosovelje �   44 

43. Krajna vas  �  118 

44. Kregolišče �   13 

45. Kreplje   � 152 

46. Križ �   500 

47. Lipica  �  93 
se nadaljuje 
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nadaljevanje 

48. Lokev �   708 

49. Majcni   � 73 

50. Merče �   119 

51. Orlek �   169 

52. Plešivica �   51 

53. Pliskovica �   219 

54. Podbreže �   40 

55. Ponikve   � 116 

56. Povir �   333 

57. Prelože pri Lokvi   � 81 

58. Senadolice �   13 

59. Sežana �   4876 

60. Skopo �   241 

61. Šepulje �   80 

62. Šmarje pri Sežani  �  260 

63. Štorje �   317 

64. Tomaj   � 345 

65. Tublje pri Komnu �   44 

66. Utovlje   � 37 

67. Veliki Dol �   156 

68. Voglje �   72 

69. Vrhovlje �   90 

70. Žirje �   94 

71. Betanja �   10 

72. Brežec pri Divači   � 26 

73. Dane pri Divači  �  66 

74. Divača   � 1333 

75. Dolenja vas �   159 

76. Dolnje Ležeče �   204 

77. Goriče pri Famljah �   36 

78. Gradišče pri Divači   � 17 

79. Kačiče-Pared �   107 

80. Matavun   � 57 

81. Naklo   � 67 

82. Senadole   � 64 

83. Škocjan   � 7 

84. Hudi log  �  23 
se nadaljuje 
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nadaljevanje 

85. Korita na Krasu  �  46 

86. Kostanjevica na Krasu   � 317 

87. Lipa �   92 

88. Lokvica   � 82 

89. Nova vas  �  57 

90. Novelo   � 54 

91. Opatje Selo  �  377 

92. Sela na Krasu   � 156 

93. Temnica   � 151 

94. Vojščica �   222 

SKUPAJ 54 12 28 18.332 

 

Raba prostora in dejanska oddaljenost oziroma bližina gozdnih površin od poseljenih 
območij je v nadaljevanju natančneje prikazana na štirih primerih. Izbrala sem tri po 
velikosti različna naselja, umeščena ob gozd najvišje stopnje potencialne požarne 
ogroženosti ter eno, ki je bilo v preteklosti zaradi gozdnega požara že ogroženo.  
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4.2 Prikaz in določitev prostorskih dejavnikov požarne ogroženosti na 
testnih primerih  

 

4.2.1 Hruševica 

Gručasta vas v vzhodnem delu Komenskega Krasa leži v okolici močno zakraselega 
sveta s številnimi vrtačami (Krajevni leksikon Slovenije, 1995). Na vzhodni in 
jugovzhodni strani naselja se razprostira gozd, uvrščen v najvišjo stopnjo potencialne 
požarne ogroženosti (Slika 15). 

Analize so pokazale, da se je vas v zadnjih petintridesetih letih v manjši meri širila po 
večini na vzhodno stran, to je v smeri gozda. Na severovzhodnem območju naselja se 
danes gradijo nove stanovanjske hiše, ki nastajajo tik ob gozdu ali največ trideset 
metrov stran (Slike 12, 13 in 14), ostali vzhodni robni predeli naselja pa so od gozda 
oddaljeni od trideset do sto metrov. V nevarni bližini gozda je približno petina naselja. V 
vasi je prisotna le kovinarska (kovaška) obrt.   

V okolici vasi je še nekaj manjših gozdnih zaplat druge stopnje ogroženosti. Kmetijska 
zemljišča obdajajo območje stanovanj iz severne, zahodne, južne in deloma vzhodne 
strani. Prevladujejo travniki, vinogradi, nekaj je tudi njiv. Po namenski rabi so 
predvidene le majhne širitve naselja proti zahodu in severu. 

 

         

Slika 12: Lokacija bodoče stanovanjske hiše v neposredni bližini požarno ogroženega 
gozda 
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Sliki 13 in 14: Novogradnji na severovzhodnem robu vasi ob požarno ogroženem 
gozdu 
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Slika 15: Naselje Hruševica ob požarno ogroženem gozdu 
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4.2.2 Sežana 

Sežana leži ob cesti in železnici med Ljubljano in Trstom, od katere se tu odcepi proga 
proti Novi Gorici, v neposredni bližini državne meje z Italijo. Mesto je s severne strani 
obdano s hriboma Tabor (484 m) in Lenivec (464 m), na vzhodni strani pa z Malo (489 
m) in Veliko planino (551 m) ter Zidovnikom (575 m). Najstarejši del mesta sestavljajo 
nekdanja vaška jedra Gradišče ob vznožju Tabora, Britof, Vas in Vidmaršče pod 
Planino. Novejše soseske so začele nastajati pod Planino, Taborom in Lenivcem ter ob 
glavni cesti skozi mesto (Krajevni leksikon Slovenije, 1995). Individualna stanovanjska 
gradnja se je preko železnice razširila v začetku šestdesetih let. Gostejša stanovanjska 
gradnja se je začela tudi pod Taborom, zazidava pod Zidovnikom pa je nastala v 
osemdesetih letih, ko se je razširila tudi ranžirna postaja na jugu mesta. 

V zadnjih letih je bila širitev mesta najbolj dinamična v smeri proti zahodu, kjer so  
proizvodne dejavnosti (proizvodno poslovna cona) in mešana raba. Razvite so 
kovinska, kemijska industrija in elektroindustrija, od obrti pa kovinarstvo, predelava 
plastičnih mas in lesne dejavnosti, ki imajo potencial večanja požarne ogroženosti. Na 
severozahodu mesta je speljana trasa avtoceste, ob južnem delu proizvodno poslovne 
cone pa poteka železniška proga. Obe transportni povezavi predstavljata koridor, zato 
neposredne požarne nevarnosti za naravno okolje ni. Večje širitve proizvodnih 
dejavnosti so z namensko rabo predvidene proti zahodu, v območju med železniško in 
avtocestno povezavo ter na južni strani železniške proge. 

 

 

Slika 16: Bolnišnica pod Taborom ob požarno ogroženem gozdu 
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Po prostorskih planih se vzhodno od mešanih rab nadaljujejo stanovanja višje gostote, 
ostala stanovanjska raba pa je umeščena naprej proti jugovzhodu. Več stanovanjskih 
območij je načrtovanih na južnih in jugozahodnih predelih ureditvenega območja 
mesta. Severozahodni del nad avtocestno traso je predviden za mešano rabo.  

Celoten gozd, ki obdaja Sežano, je uvrščen v najvišjo stopnjo potencialne požarne 
ogroženosti. Na jugozahodni in zahodni strani mesta ga je manj, vendar je iz karte 
ogroženosti (Slika 19) vidna precejšnja zaraščenost območja. Na jugovzhodni in 
vzhodni strani sta urbani in strnjeni gozdni prostor v neposrednem stiku. Razdalja med 
njima je v večini primerov samo nekaj metrov. Podobno je na severnem predelu mesta 
pod hribom Tabor (Slika 16).  

 

 

Slika 17: Poselitev pod Zidovnikom 

 

V novejšem poselitvenem območju pod Zidovnikom (Sliki 17 in 18) na jugovzhodni 
strani mesta, kakor tudi na območju pod Malo Planino so torej stanovanjske hiše od 
požarno ogroženega gozda oddaljene le nekaj metrov.  

Individualne stanovanjske hiše, ki so od novega naselja umeščene proti zahodu, 
omejuje bolj premišljeno načrtovana cestna infrastruktura, ki predstavlja razmejitev 
med gozdom in poseljenim prostorom in prispeva k boljši varnosti.  
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Slika 18: Novejši del mesta ob požarno ogroženem gozdu  

 

 

Na skrajno severovzhodnem delu mesta, ob glavni vpadnici iz Ljubljanske smeri je 
nekaj kmetijskih zemljišč, med katerimi prevladujejo predvsem travniki, vinogradi in 
njive. Proti jugu in zahodu so manjše travnate zaplate, vendar je večina bivalnega 
okolja v nevarni bližini gozdov.  

Gozdovi ob obiskanih poteh v neposredni okolici Sežane opravljajo pomembno 
rekreacijsko funkcijo; kjer so speljane sprehajalne poti, ki so množično obiskane, imajo 
prvo stopnjo poudarjenosti. Zato je gozd tudi iz tega vidika lahko požarno ranljivejši in 
predstavlja večjo požarno nevarnost za poseljeni prostor.  
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 Slika 19: Sežana in požarna ogroženost gozda  
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4.2.3 Lokev 

Večinoma urbanizirano naselje Lokev (708 prebivalcev), ki leži ob cesti Divača-
Bazovica, je sestavljeno iz dveh večjih delov: starejšega Zgornjega dela ali Britofa in 
Dulanje vasi ob cesti proti Lipici. Na severu ga obdajajo hrib Klemenka (570 m), na 
jugu pa hribi Golac (688 m), Veliko Gradišče (741 m) in Obrovnik (700 m) (Krajevni 
leksikon Slovenije, 1995).  

Iz karte ogroženosti na sliki 23 lahko vidimo, da se precej razpotegnjeno naselje na 
severnih predelih stika s požarno ogroženimi sklenjenimi gozdnimi površinami (1. 
stopnja ogroženosti), ki se raztezajo po hribu Klemenka. Tu poteka tudi protipožarna 
preseka. Zaradi zaraščanja z gozdom so nekateri objekti umeščeni med gozdne 
površine, skoraj celoten severni rob poseljenega prostora je od gozda odmaknjen manj 
kot 30 m. V nevarni bližini gozda je večina severne strani naselja.  

 

Slika 20: Stanovanjske hiše v nevarni bližini gozda 

 

 

Južno od poseljenega prostora prevladujejo kmetijske travnate površine, ki segajo do 
bolj odmaknjenih požarno ogroženih gozdnih površin druge stopnje na jugu. Manjši del 
zemljišč je njiv in vrtov.  

V zadnjih nekaj desetletjih se je Lokev predvsem zaradi ugodne lege (državna meja, 
bližina avtocestnih povezav) prostorsko precej razširila v smeri proti severovzhodu, 
vzhodu in severozahodu. Med drugim so se razvile tudi kovinarska obrt in lesne 
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dejavnosti. Urbanistična zasnova je z namensko rabo stanovanjska območja 
predvidela na jugu.  

 

Slika 21: Poselitev ob cesti v smeri Lipice 

  

 

Slika 22: Zgornji del Lokve 
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Slika 23: Požarno ogrožen gozd v bližini Lokve
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4.2.4 Brestovica pri Komnu 

Brestovica pri Komnu je razloženo obmejno naselje z gručastim jedrom. Leži v 
zahodnem delu Krasa, v dnu Brestoviškega dola. Sestavljajo ga zaselki Dolenja 
Brestovica, Gorenja Brestovica, Klariči, Mohorni in Možci. Na severu omejuje podolje 
strma Reber (Govec, 289 m), na južni strani pa več nižjih vzpetin (Krajevni leksikon 
Slovenije, 1995). V nadaljevanju je podrobneje obravnavana Dolenja Brestovica.  

 

 

Slika 24: Dolenja Brestovica 

 

Po rabi kmetijskih zemljišč je na južni strani zaselka nekaj vinogradov oz. sadovnjakov, 
nekoliko več njiv in vrtov, še južneje od njih pa prevladujejo travniki in zemljišča v 
zaraščanju. Tu je oddaljenost med požarno ogroženim gozdom in zaselkom od 
šestdeset do sto metrov.  

Na severni strani Dolenje Brestovice se razrašča opustošen gozd, ki se je prostorsko 
razširil proti jugu, zato je pozidani prostor v stiku z gozdnim. Namenska raba je sicer 
predvidela razdaljo med gozdom in poseljenim prostorom petdeset metrov ali več, 
vendar je širjenje  gozda razdaljo zmanjšalo iz vseh strani.  

V velikem požaru leta 2003, ki se je razširil iz Italije in ogrožal vasi Sela na Krasu, 
Vojščico, Novo vas, Korita in Hudi Log, je bila neposredno ogrožena tudi Dolenja 
Brestovica. Posledice požara tik nad naseljem so danes še dobro vidne (Slike 24, 26 in 
27). 
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Slika 25: Brestovica pri Komnu in požarno ogrožen gozd. Levi zaselek je Dolenja Brestovica 
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Zaselek se v zadnjih letih navzven ni širil. Možnosti za širitev Dolenje Brestovice so 
manjše in so predvidene predvsem na severni strani. Od obrti so prisotne le 
kovinarstvo in lesne dejavnosti.  

 

 

 

Sliki 26 in 27: Dolenja Brestovica in v ozadju v požaru pogorelo pobočje  
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4.3 Priporočila in usmeritve za upravljanje rabe v požarno ogroženih 
območjih in za izvajanje sanacij 

 

4.3.1 Možnosti in ukrepi za upravljanje rabe prostora  

V tujini je zaslediti več primerov varnostnih ukrepov, ki določajo čiščenje okolice 
poseljenega prostora in ki bi jih bilo smiselno izvajati, da bi zmanjšali požarno 
ogroženost naselij na Krasu. Eden izmed njih (IFSTA, 2003) v poenostavitvi določa 
naslednje: v neposredni okolici objektov (Slika 28) bi morali vzdrževati negorljivo 
območje iz betona, peska, z rožami ipd. (A), sledile naj bi čiste površine brez dreves 
(B~ 3m), nato območje, kjer bi se drevesa razredčila na razdaljo treh metrov med 
krošnjami, očistile veje dreves na eno tretjino drevesne višine in vzdrževala nizka trava 
(največ 7cm) brez gorljivih lesenih ostankov (C~ 6m). Na naslednjih metrih (D ~ 21m) 
bi morala biti drevesa prav tako razredčena in očiščena spodnjih vej, rastlinje pri tleh 
pa bi bilo lahko visoko največ 30 cm.  

Standardi še določajo večanje razdalj na območjih, kjer so objekti umeščeni nad 
gozdno vegetacijo, v odvisnosti od naklona: 

� pri 10 -20% naklonu naj bi bile posamezne razdalje:  B~5m, C~8m in D ~ 24m, 

� pri 20-30 % naklonu pa B~6m, C~9m in D ~ 30m.  

 

Slika 28: Standardni odmiki za čiščenje rastja na ravninah z do 10% naklonom (IFSTA, 
2003: 469)  
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Da bi zmanjšali požarno ogroženost, pa bi bilo že pri načrtovanju rabe prostora 
smotrno vzpostaviti en korak nazaj. Na osnovi rezultatov naloge zato predlagam 
zmanjšanje verjetnosti prenosa požarov v naselja tako, da bi med poselitveno in 
gozdno rabo velike požarne ogroženosti zagotovili razmike vsaj 50m. Pri tem bi lahko 
upoštevali različne stopnje ogroženosti gozda in bi za območja:  

 � srednje požarne ogroženosti gozdov zagotovili razmik min. 40m od naselij; 

 � velike požarne ogroženosti gozdov zagotovili razmik min. 50m od naselij; 

 � zelo velike požarne ogroženosti gozdov zagotovili razmik min. 60m od naselij, 
skladno s prostorskimi možnostmi in omejitvami.  

Predlagane vrednosti so minimalne in bi lahko bile tudi večje, saj so v času velikih 
požarov v naravi, kakršni so se zgodili v preteklih letih, možni požarni preskoki tudi sto 
metrov in več. V manjših naseljih, kjer se kmetijske površine še obdelujejo in kjer je 
prisotna kmetijska populacija, bi gozdne rabe s poselitvenimi lahko razmejili s pasom 
njiv ali pašnikov, sicer pa s travnatimi kmetijskimi površinami. Na teh mestih bi bilo 
možno tudi načrtovanje cestnih povezav, ki bi imele funkcijo varovanja in ki bi bile za 
prostor uporabne.  

Smotrno bi bilo izvajati tudi nekatere druge ukrepe:  

- Tehnični ukrepi v naseljih, kot je raba negorljivih ograj, streh, fasad, pa tudi 
posodabljanje zastarelih in slabo pretočnih vodnih omrežij, večanje gostote 
hidrantnega omrežja ipd., z upoštevanjem razmerja med stroški in koristjo.   

- Dosledneje bi morali upoštevati usmeritve Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije, po katerih se nova poselitev v čim večji meri usmerja v zapolnjevanje 
struktur, ki so še možne za pozidavo znotraj naselij in obnavljanje stavbnega fonda. 
Gradilo naj bi se tako gosto kot dopuščajo omejitve. Alternativo predstavlja tudi 
navezovanje novih objektov na stare v obliki vrstnih hiš, kar je tudi finančno 
ugodnejše.   

- Ker glavno zavoro za večjo kmetijsko aktivnost na Krasu predstavlja predvsem 
neugodna agrarna struktura, ki se kaže v veliki razdrobljenosti posestev in slabi 
sociodemografski strukturi kmetijske delovne sile, je pri ohranjanju in razvijanju 
kmetijske dejavnosti nujna pomoč države, ki bi morala prebivalce in lastnike 
ogroženih območij z ustreznimi podporami spodbujati pri kmetovanju. Uvesti bi 
morali poseben ukrep v okviru kmetijsko okoljskih ukrepov in tako omogočiti 
denarne podpore za protipožarno pašo. Zaradi slabih naravnih razmer za rejo živali 
bi bile subvencije najverjetneje edini način, s katerim bi zanimanje kmetov za 
kmetijsko dejavnost povečali. Z izvajanjem ekstenzivnega pašništva bi morali začeti 
na več manjših območjih in tam, kjer bi se s strani kmetov pokazalo zanimanje za 
to dejavnost.  

- S povečevanjem deleža avtohtonega listnatega drevja (hrast, bukev idr.) in 
zmanjševanjem deleža borovega gozda bi lahko dosegli večjo odpornost gozdov 
pred požari.  

- V skladu z okoljskimi omejitvami je v območjih najbolj ogroženih gozdov, ki so 
slabše dostopna, kot je obsežnejši gozdni predel od Brestovice pri Komnu do 
Velikega Dola, potrebno zgostiti mrežo protipožarnih prometnic.  
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- Še naprej bi morali nadaljevati z ozaveščanjem prebivalcev in obiskovalcev o 
požarni nevarnosti nasploh. Povečati bi morali tudi zavedanje ljudi o tveganjih pri 
načrtovanju individualnih gradenj v bližini požarno ogroženega gozda.  

- Možno rekreacijsko alternativo, ki ne bi večala požarne nevarnosti v naravi, bi lahko 
predstavljali ustrezno urejeni tematski parki in številne športne aktivnosti (plavanje, 
tenis, družabni športi ipd.) znotraj urejenih urbanih površin.  

 

4.3.2 Predlog alternativne možnosti sanacij pogorišča v naravnem okolju 

Ponovna obnova gozda ni edini ukrep za obnovo v požaru pogorelih gozdnih površin. 
Kot kaže opisani primer iz tujine (International..., 2001), je možno iskati tudi druge 
ustrezne pristope, ki bi hkrati prinašali določene koristi. 

Na Hrvaškem so bile pred leti oblikovane sanacijske rešitve za več različnih lokacij v 
okolici Dubrovnika. Na pogorelih terasastih površinah so predlagali sadnjo oljčnih 
nasadov, gradnjo novih dostopnih poti. Nekatere terase so bile načrtovane kot vodni 
rezervoarji, v katerih se zbira deževnica. Na degradiranih površinah so predlagali 
pridelovanje kmetijskih izdelkov, ki bi upoštevali okoljsko in kulturno identiteto. Zlasti 
oljke in vinogradi naj bi veljali za kulturi, ki tolerirata daljša sušna obdobja in hkrati 
dajeta visoko kvalitetne sadove. Med vrstami sadja pa naj bi se priporočali mandlji in 
fige. Za vinograde so bila izbrana območja na bolj blagih naklonih, v predelih, kjer je 
ohranjena zemlja, pa je bila predvidena pridelava zelenjave. Na takih lokacijah, ki imajo 
dobre možnosti za proizvodnjo različnih vrst sadja in zelenjave, se lahko načrtuje tudi 
razvijanje kmečkega turizma. 

Ena izmed predlaganih obnovitvenih rešitev je bila tudi izgradnja igrišča za golf na 
območju z majhnimi vzpetinami, ki bi postalo atraktivno za razvijanje rekreacije in 
turizma.  

Še ena možnost sanacije pa je gojenje zdravilnih in aromatičnih rastlin, kot so 
Lavandula, Salvia, Rosmarinus, Origanum, Mentha, Thymus in druge.  

Za sanacije je bila predlagana tudi raba nekaterih požarno odpornejših vrst: Quercus 
pubescens, Cupressus sempervirens, Ceratonia siliqua, Ficus, Pinus pinea, Pinus 
nigra, Fraxinus, Celtis australis, Punica Granatum. 

Sanacijski pristopi, ki poleg gozda vključujejo tudi možnosti drugih rab prostora, lahko 
torej lastnikom pogorelih zemljišč prinašajo koristi pri prodaji kmetijskih pridelkov, 
priložnostih za razvoj turizma ipd. Še pomembneje pa je, da lahko z obnovitvenimi 
ukrepi načrtovanja raznolikih rab v prostoru prispevamo k varovanju biodiverzitete in k 
večanju odpornosti prostora pred požari. Po požaru obnovljene gozdne površine so 
namreč zelo ranljive.   

Poleg omenjenih koristi, ki jih prinašajo alternativne možnosti, pa ima tudi ponovna 
obnova gozdov svoje prednosti. Na pogorišču Šumka – Železna vrata – Trstelj se 
pomen prisotnosti gozda kaže predvsem v uravnavanju odtočnih konic površinskih 
voda ob močnejših padavinah ter večanju vlažnosti zraka in blaženju vetrov. 
Nenazadnje so za sanacijo zelo primerni, saj po naravni poti postopoma izboljšujejo 
rastišča.  
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Na pogorišču na Šumki prevladujejo slabša rastišča z majhno proizvodno 
sposobnostjo, ki pogosto preidejo v kamenišča, območje je hribovito in se nahaja na 
širšem vodozbirnem področju. Zato bi bilo zaradi plitvih in močno kamnitih tal gojenje 
drugih vrst, z namenom pridobivanja določenih dobrin, manj donosno.  

V splošnem, bi za umeščanje na to območje poleg omenjenih požarno odpornejših 
drevesnih vrst, kot so črni bor (Pinus nigra), puhasti hrast (Quercus pubescens), 
koprivovec (Celtis australis) in drugi, ki se pri sanacijah na Krasu že uporabljajo, v 
upoštev lahko prišle tudi druge vrste. Nekatere njihove lastnosti in možnosti za koristno 
uporabo so v nadaljevanju povzete po literaturi (Brus, 2004; Chevallier, 1998).  

Cipresa (Cupressus sempervirens) je značilno sredozemsko drevo, ki dobro prenaša 
vročino in sušo, ter je odporna proti močnemu vetru, zato bi bila lahko primerna tudi za 
bolj izpostavljene lege pogorišča. Ima zelo uporaben les, iz poganjkov se lahko 
pridobiva cipresovo olje. Pinja (Pinus pinea) se zadovolji z revnimi tlemi, potrebuje 
veliko toplote in je odporna proti suši in vročini. Ker slabše prenaša mraz in veter, bi jo 
morali umeščati v bolj zavetrne lege pogorišča. Rožičevec (Ceratonia siliqua) bi bil za 
sanacijo najverjetneje manj primeren, saj ne uspeva pri nizkih zimskih temperaturah.  

Prav tako tu ne bi uspevali oljčni nasadi, slabše možnosti so tudi za gojenje vinske trte,                                                                                                                                                                                                      
ki je za Kras sicer značilna, vendar zahteva globoka tla, ki jih na pogorišču ni. 

Primerne bi lahko bile nekatere izmed sadnih vrst, ki so manj zahtevne in uspevajo tudi 
v sušnem obdobju: Mandljevec (Prunus dulcis) je dobro prilagojen na sušo in je 
prezimno trden, za zelo skromnega velja tudi Smokvovec (Ficus), ki ima najraje sončne 
lege na skalovitih in kamnitih tleh. Za rast potrebuje malo vode in prenese precejšnjo 
sušo, zato je primeren prav za gojenje na degradiranih kraških tleh. Ti dve sadni vrsti bi 
lahko umeščali na južne in ravninske lege pogorišča, kjer je več zemlje. 

Dobri pogoji obstajajo za uspevanje različnih vrst zelišč in dišavnic, ki ne potrebujejo 
globokih tal in ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Žajbelj (Salvia) že sedaj dobro 
uspeva na kraških gmajnah, kjer je bil na nekaterih območjih pred leti načrtno posajen 
in ni posebno zahtevna vrsta. Lahko bi uspeval na hribovitih predelih pogorišča, vendar 
bi ga kasneje najverjetneje preraslo drugo rastlinje. Žajbelj ima podobno kot Sivka 
(Lavandula) in Timijan (Thymus) najraje sončna rastišča. Tudi Rožmarin (Rosmarinus) 
potrebuje toplo in razmeroma suho podnebje ter zavetrne lege, in bi bil lahko primeren 
za rast na južnih legah pogorišča. Majaron (Origanum) in Meta (Mentha) zahtevata tla, 
bogata s hranilnimi snovmi, kar je za umeščanje na pogorišče neprimerno.  

Igrišča za golf ne bi prišla v upoštev. Njihovo umeščanje že zaradi ekoloških vidikov ne 
bi bilo sprejemljivo, saj so tla na tem območju propustna, z vzdrževanjem zelenih 
površin s pesticidi in gnojili pa bi vplivali na onesnaženost podzemnih voda. Površje je 
tudi preveč hribovito.  
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5 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI  

Požari povzročajo velike škode v naravnem okolju, hkrati pa neposredno ogrožajo tudi 
urbano okolje. Da bi v požarno ogroženih območjih preprečili ali vsaj zmanjšali 
posledice požarov, so potrebni učinkoviti preventivni in sanacijski ukrepi.  

Po ugotovitvah iz intervjuja se kmetje na celotnem območju Krasa vključujejo v 
kmetijsko-okoljski ukrep ohranjanje ekstenzivnega travinja s košnjo, kar je spodbudno 
in pripomore k preprečevanju zaraščanja travinja. Vendar pa je reja drobnice na pašnih 
površinah skromna, saj so na območju Krasa le tri velike črede. Pogoji za izdajo 
podpor kmetom niso prilagojeni naravnim razmeram na Krasu, zato kmetje do njih niso 
upravičeni. Kljub temu, da se zavzemajo za spremembe na tem področju, se do danes 
razmere še niso spremenile na bolje. Tako ostaja pri problemu zaraščenosti kmetijskih 
zemljišč na potezi predvsem kmetijska politika, saj bi bilo, glede na to, da se kmetje 
zaradi finančnih podpor v velikem številu vključeni v ukrep s košnjo, realno pričakovati, 
da bi se ob ustreznih podporah vključevali tudi v ukrepe s pašo in s tem prispevali k 
zmanjšanju požarne ogroženosti krajine.  

Rezultati opredelitve razmerja med rabo prostora in požarno ogroženostjo so pokazali, 
da so vplivi izvajanja turizma in rekreacije na požarno ogroženost Krasa manjši, kljub 
temu, da je območje zaradi številnih naravnih in kulturnih znamenitosti v celoti 
izpostavljeno obiskovalcem. Ugotovitve pridobljene z intervjuji potrjuje tudi pregled 
števila požarov v gozdovih (priloga B). Zaradi gozdnih obiskovalcev se je na območju 
Krasa v preteklih štirih letih zgodilo le pet požarov, kar je glede na pričakovanja precej 
manj in kaže na relativno dobro osveščenost. Ker je vzroke požarov težko odkriti, jih 
ostane večina neraziskanih, to pa bi lahko tudi pomenilo, da je prispevek obiskovalcev 
gozda pri nastajanju požarov precej večji. Prav tako odlagališča odpadkov ne 
predstavljajo večjega vpliva na požarno ogroženost, kakor tudi ne cestne povezave in 
elektrovodi. Na drugi strani pa so železniške proge najpogostejši znani povzročitelj 
požarov v gozdovih, kar si je moč razlagati tudi z neupoštevanjem ukrepov o urejenosti 
progovnih in požarnovarnostnih pasov. 

Iz pregleda in analize literature ter drugih virov je razvidno, da je v požarno ogroženih 
gozdovih protipožarno varstvo usmerjeno predvsem v vzdrževanje in izgradnjo 
tehničnih ovir za preprečevanje širjenja požarov, vendar so vlaganja omejena z 
razpoložljivimi sredstvi. Problem premajhne gostote protipožarnih presek v gozdovih je 
na širšem območju Krasa tako še velik, saj jih po ugotovitvah iz intervjuja glede na 
optimalne razmere primanjkuje okrog 40%.  

Gozdovi na Krasu so od naselij različno oddaljeni, po ocenah od nič do nekaj sto 
metrov. Iz karte potencialne požarne ogroženosti gozdov je bilo za to območje 
ugotovljeno, da 54 od 94 naselij obdaja gozd najvišje (zelo velike) stopnje, precej manj, 
12 naselij gozd druge (velike) stopnje požarne ogroženosti, medtem ko se 28 naselij 
nahaja v okolici gozda obeh najvišjih stopenj potencialne požarne ogroženosti. Med 
tistimi, ki so v nevarni bližini gozda in so najbolj ogrožena, so: Brestovica pri Komnu, 
Brje pri Komnu, Ivanji Grad, Klanec pri Komnu, Mali Dol, Nadrožica, Sveto, Šibelji, 
Škofi, Vale, Zagrajec, Brestovica pri Povirju, Grahovo Brdo, Kregolišče, Lokev, Orlek, 
Plešivica, Senadole, Sežana, Skopo, Voglje, Žirje, Betanja, Goriče pri Famljah, Lipa in 
Vojščica.  

Analiza rabe prostora v Dolenji Brestovici, ki je bila zaradi velikega gozdnega požara 
že ogrožena, je pokazala, da se v zadnjih tridesetih letih zaselek skoraj ni širil. Ob 
nekaterih še ohranjenih obdelovalnih površinah in travnikih, se danes opustošen gozd 
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ob poseljenem prostoru razrašča. Na tem območju bi bilo dobro odstranjevati gorljivi 
material in vzdrževati čisto okolico.   

V Hruševici so kmetijska zemljišča okrog pozidanih površin dobro vzdrževana, zato 
zaraščenosti ni veliko. V zadnjih petintridesetih letih se je naselje širilo na večjem delu 
vzhodne strani, vendar še vedno v oddaljenosti od trideset do sto metrov od gozda. Le 
stanovanjski objekti na severovzhodni strani naselja, ki v zadnjih letih nastajajo v 
neposredni bližini požarno ogroženega gozda, so v večji potencialni ogroženosti. Na 
tem območju se je tudi gozd razširil. Požarno ogroženost in možnost za nastanek 
vršnega požara bi lahko zmanjšali z zamenjavo pasu iglavcev (bor) z listavci.   

Največja potencialna nevarnost za prenos požara iz naselja v gozd je med 
obravnavanimi naselji v Sežani, saj je v mestu prisotnih največ rab s potencialom 
večanja požarne ogroženosti. Proizvodna dejavnost na zahodu je sicer umeščena med 
trasi avtoceste in železnice, ki predstavljata koridor, zato ima v tem pogledu z vidika 
požarne ogroženosti raba manj neposrednih elementov ogrožanja naravnega okolja. 
Vendar pa se po namenski rabi predvidevajo obsežne širitve proizvodnih in mešanih 
rab preko avtoceste in železnice, kar pomeni, da se bo potencialni vpliv na požarno 
ogroženost naravnega okolja bistveno povečal. Na drugi strani je mesto skoraj v celoti 
obkroženo s gozdom najvišje stopnje požarne ogroženosti, potencialno nevarnost za 
požare veča tudi rekreacijska funkcija gozda v neposredni okolici. Stanovanjske rabe 
na severnem, vzhodnem in jugovzhodnem predelu mesta z gozdom ustvarjajo številna 
konfliktna območja. S čiščenjem neposredne okolice poseljenega prostora in 
gradbeno-tehničnimi ukrepi na objektih, predvsem pod Taborom, Malo Planino in 
Zidovnikom, bi lahko nekoliko zmanjšali potencialno požarno nevarnost. 

Tudi v Lokvi je z vidika požarne ogroženosti zaradi novejše poselitve v smeri požarno 
ogroženega gozda in zaraščenosti raba manj ustrezna, saj je celotna severna polovica 
naselja v nevarni bližini gozda. Na južni strani Lokve se je ohranilo kar nekaj travniških 
površin, zato bi bilo tudi na severnem območju smiselno vzdrževati pas take rabe, tako 
da bi bil gozd bolj odmaknjen od objektov proti severu.  

Iz vseh analiziranih testnih primerov je razviden trend zaraščanja z gozdom, ki je 
prisoten ne le v urbaniziranih naseljih, kot sta Sežana in Lokev, temveč tudi v Hruševici 
in še posebej v Brestovici pri Komnu. Širjenje gozda v neposredno bližino že obstoječih 
predelov naselij je en faktor, ki veča požarno ogroženost, drugi pa je poseljevanje v 
bližino že obstoječega gozda, zato bi bilo, denimo, samo z omejitvami pri gradnjah, 
nemogoče rešiti problematiko večanja požarne ogroženosti.  

Če upoštevamo problem načrtovanja naselij z vidika požarne ogroženosti, lahko iz 
predstavljenih primerov vidimo, da današnje smernice, ki sicer omejujejo širjenje 
poselitve v krajino in jo usmerjajo v zapolnjevanje struktur, še možnih za pozidavo 
znotraj naselij, niso dovolj upoštevane. Tako prihaja tudi do poseljevanja na robnih 
predelih zazidalnih površin, kljub temu da možnosti za zgoščanje v naseljih še 
obstajajo. Iz novejših poselitev v bližini gozda tudi ni razvidnega razmisleka o 
potencialni nevarnosti požara ali zavedanja o možnih posledicah. Prav tako se širjenje 
predvsem večjih urbaniziranih naselij iz požarnovarnostnega vidika kaže kot 
problematično, saj se na primer v Sežani, ki je že danes v celoti obkrožena s požarno 
ogroženim gozdom, nadaljnje širitve lahko izvajajo le v smeri gozda. Glede na 
pričakovanja, da se bo problem požarne ogroženosti v naslednjih desetletjih krepil tudi 
zaradi klimatskih sprememb, bi bilo pri načrtovanju namenskih rab, ki so danes z vidika 
požarne ogroženosti manj ustrezne, potrebno upoštevati potencialno ogroženost gozda 
in gozd ločiti od naselij tako, da bi zagotovili varen odmik, ki bi preprečeval širjenje 
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ognja na objekte in obratno. Sicer se bo število konfliktnih območij med gozdom in 
naselji še naprej povečevalo, saj se bodo širitvene možnosti naselij v bodoče 
prilagajale naraščajočim potrebam po bivalnem prostoru.  

Pregled pisnih virov kakor tudi rezultati intervjujev so pokazali, da se posledice, ki jih 
veliki gozdni požari povzročajo v naravnem okolju, na Krasu sanirajo z umetno obnovo 
gozdov. Pri tem se v čim večji meri poskušajo uvajati avtohtoni listavci, saj je bor 
požarno zelo ogrožena vrsta. Iščejo se tudi nove drevesne vrste, ki bi bile odporne na 
klimatske spremembe in bolezni. Z analizo primera alternativnih možnosti sanacij 
pogorelih gozdnih površin iz tujine je bilo ugotovljeno, da ponovna obnova gozda ni 
edini možni ukrep za obnavljanje pogorelih gozdnih območij. Drugačni sanacijski 
pristopi, ki gradijo na upoštevanju socialno-ekonomskega stanja, ekološke integritete 
širšega območja in koristi za lastnike zemljišč, lahko predstavljajo prednost. Na 
pogorišču Šumka – Železna vrata – Trstelj, kjer prevladujejo plitva in močno kamnita 
tla, bi bilo gojenje nekaterih sadnih vrst, zelišč ali dišavnic sicer manj donosno, vendar 
bi s takim ukrepom lahko povečali odpornost prostora pred požari.  

Iz predstavljenih rezultatov je razvidno, da sedanji pristopi k upravljanju požarno 
ogroženih območij ločeno obravnavajo naravni (predvsem gozdni) prostor in poseljeni 
prostor, pri čemer je izrazit poudarek na prvem. Tak način upravljanja ni zelo učinkovit 
za tip rabe prostora, kakršen je značilen za Slovenijo in tudi za Kras, kjer se izrazito 
prepletajo naravne sestavine prostora s kulturno krajino in razpršeno poselitvijo. Z 
diplomskim delom sem na primeru skušala prikazati celovitejšo obravnavo 
problematike, ki upošteva vse dejavnosti in tipe prostora ter s tem prispevati k 
učinkovitejšim preventivnim in sanacijskim ukrepom. 

 

 

 

 



 

 51 

6 VIRI 

 

� Brus, R. 2004. Drevesne vrste na Slovenskem. Ljubljana. Mladinska knjiga. 

� Chevallier, A. 1998. Enciklopedija zdravilnih rastlin. Ljubljana. DZS.  

� Culiberg, M. in sod. 1999. KRAS: pokrajina, življenje, ljudje. Ljubljana, Inštitut za 
raziskovanje krasa ZRC SAZU.  

� Dimitrov, T. 2003. Firesmart – Varstvo vaše občine pred gozdnimi požari. Ujma, 
17/18: 341-343. 

� Gozdnogospodarski načrt kraškega gozdnogospodarskega območja 2001-2010. 
2001. Sežana, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana. 

� IFSTA. 2003. Wildland, Fire Fighting for Structural Firefighters. Oklahoma State 
University: 469-471 str. 

� Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije. NVatlas. 2004. 

http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp (22. jun. 2007) 

� International Workshop. Revitalisation of the fire damaged areas in the  Dubrovnik- 
Neretva Country, April 16 – 23, 2001. Dubrovnik, Croatia. 

� Jakša, J. 2006. Gozdni požari. Gozdarski vestnik, 64, 9: 393-408. 

� Jakša, J. 1997. Obseg gozdnih požarov v Sloveniji. Ujma, 11: 63-69. 

� Kajfež-Bogataj, L. in sod. 2004. Scenarij podnebnih sprememb kot temelj za oceno 
ogroženosti z vremensko pogojenimi naravnimi nesrečami v prihodnosti. 

http://www.sos112.si/slo/tdocs/crp_scenariji.pdf (16. feb. 2007) 

� Kobler, A. 2001. Prostorski model požarne ogroženosti gozdov. Zbornik gozdarstva 
in lesarstva, 66: 65-93. 

� Krajevni leksikon Slovenije. 1995. Ljubljana, DZS. 

� Krušec, I. 2001. Osnove varstva pred požarom. Ljubljana, Gasilska zveza 
Slovenije: 284-287 str.   

� Marušič J. 1998. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. 5 Primorske 
regije. Kras. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor RS. Urad RS za prostorsko 
planiranje: 85 str. 

� Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ur. l. RS št. 
44/02. 

� Pečenko, A. 1994. Določanje stopenj požarne ogroženosti naravnega okolja v 
Sloveniji. Ujma, 8: 193-196. 



 

 52 

� Perko, D. 1998. Slovenija. Pokrajine in ljudje. Ljubljana, Geografski inštitut ZRC 
SAZU, MK: 234-244 str. 

� Poročilo o naravnih nesrečah (požarih, sušah in poplavah) – vidiki regionalnega 
razvoja,  (2005/2193(INI)). 2006. Odbor za regionalni razvoj.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-0147+0+DOC+PDF+V0//SL (12. jul. 2007) 

� Poročilo o požaru Šumka – Železna vrata – Trstelj. 2006. Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna enota Sežana, Sežana.  

http://www.zgs.gov.si/slo/delovna-podrocja/varstvo-gozdov/pozarno-
varstvo/index.html (11. maj 2007) 

� Pravilnik o požarni varnosti v stavbah. Ur.l. RS št. 31/04. 

� Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v varovalnem progovnem in v progovnem 
pasu železniške proge. Ur.l. RS št. 37/02. 

� Pravilnik o varstvu gozdov. Ur.l. RS št. 92/00. 

� Prostorski informacijski sistem občin (PISO).  

www.geoprostor.net/PISO/ (27. avg. 2007) 

� Prostorski red Slovenije. 2004. Ur. l. RS št. 122. 

� Raba kmetijskih zemljišč. 2005. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
(izpis iz baze podatkov ZGS). 

� Razvojni program podeželja občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana. 2005. 
Sežana, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov: 48 str.  

� Regionalni inovativni program razvoja podeželja za območje zgornje Vipavske 
doline in Komenskega Krasa. 2006. Razvoja agencija ROD in KGZ Nova Gorica: 
14 str.  

� Sanacijski načrt pogorišča Šumka – Železna vrata – Trstelj. 2006. Sežana, Zavod 
za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana. 

� Senegačnik, A. 2007. Odgovori na vprašanja v zvezi s programom razvoja 
podeželja 2004-2006. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

� Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Ur. l. RS št. 76-3397/04.  

� Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Ur.l.RS št. 62/95. 

� Zakon o graditvi objektov. Ur.l. RS št. 102/04. 

� Zakon o varstvu pred požarom. Ur.l. RS št. 71/93, 3/07.  

 



 

 i 

PRILOGE 

Priloga A1 

Intervju z  Milanom Racetom, Zavod za gozdove, Območna enota Sežana, 8.8.2007 

1. Na Krasu so naselja umeščena med gozdne površine. Kako po vašem mnenju 
oddaljenost požarno ogroženih gozdov posamezne stopnje od naselij vpliva na 
požarno ogroženost naselij? 

Vpliv je zelo velik. Bližje kot je gozd in večja kot je stopnja ogroženosti gozda, večja je 
tudi nevarnost ogroženosti naselij, to je nesporno jasno. Sicer nimamo kakšnih 
analitičnih podatkov katera naselja so potencialno ogrožena (govorimo po občutku), pri 
pripravi planskih aktov občin pa se to skuša urediti na tak način, da bi za območja 
gozda v neposredni bližini naselij predvideli neko drugo rabo z namenom zmanjšanja 
požarne nevarnosti. Gozd bi umaknili iz neposredne bližine naselij vsaj za nekaj 
drevesnih višin stran. Po drugi strani pa bi poskušali tudi uspešno zamenjati drevesno 
vrsto; manjše možnosti so, da bi prišlo do vršnih požarov pri listavcih kot če je to bor. 
Ta predstavlja potencialno zelo veliko nevarnost da ogrozi naselje ali posamezno hišo. 
Kar nekaj je naselij na matičnem Krasu, ki je v neposrednem stiku z borom. To velja 
predvsem za nova naselja, stara naselja in jedra niti ne. Novejši deli so običajno v 
neposrednem stiku z borom. Varnostni odmik objektov bi moral biti vsaj eno ali dve 
drevesni višini stran od gozda, vendar se to ne upošteva. Ko šele pride do zavedanja 
nevarnosti, pa ljudje dajejo razne vloge, da bi bor odstranili, posekali, kar se pa tako 
enostavno ne da. Ker če je od tiste meje naprej, kjer je od območja pozidave zarisano, 
da bo gozd, tam gozd mora biti. V upoštev pride tako le zamenjava drevesne vrste – 
tak primer, kjer se je to že zgodilo, so Voglje. Tam smo odstranili bližino bora, sicer je 
bil ta gozd že odrasel in zato se je lahko ukrepalo z zamenjavo drevesne vrste - 
uvajanje listavcev. Območja okrog naselij je treba nameniti kmetijski rabi; če pa tam ni 
moč orati, pride v upoštev samo še paša, niti košnja...Tudi mlad listnati gozd v bližini 
naselij je potencialno zelo nevaren. V sušnih obdobjih so listi na pol suhi, kar ravno 
tako lahko zgori. Če so pa drevesa zrasla velika, ker je bližina krošenj ali vej do tal 
večja, potem ni te nevarnosti, da bi prišlo do preskoka.  

2. Ali turizem in rekreacija vplivata na pojavljanje požarov in če da kako?  

Potencialno ja, seveda lahko. Večja kot je gostota obiskovalcev, več je možnosti, da je 
kdo nepazljiv. Kurjenja v naravi ni, razen ob kakšnih prilikah kot so kresovi (in še tam 
se lokacija zavaruje). Iz izkušenj, ki jih imamo, posebnih problemov s tem ni, predvsem 
ne, da bi ljudje zavestno to počeli. Sicer je Kras v celoti izpostavljen obiskovalcem; za 
ene je zanimiv zaradi kolesarskih poti, ker ni zahtevno prevozen in s potmi precej 
prepreden, del je zanimiv zaradi nabiranja plodov, predvsem špargljev (turistični obiski 
so vezani tudi z neko koristjo), del je vezan na gobe, kostanje, nekaj pa je tudi 
rekreacije. Z izjemo kakšnih manjših, bolj zaprtih oaz, je Kras dobro prepreden s potmi, 
večjih kompleksov, ki bi bili težko dostopni ni. Večja koncentracija obiskovalcev je 
morda okrog večjih naselij, drugje pa ne.  

3. Kako se pri izbiri načina sanacije pogorišč odločate kakšen postopek boste 
izbrali? Bi bila v primeru pogorišča na Šumki možna še kakšna druga varianta 
sanacije? 

Izdelamo tudi varianto, ker poskušamo spremljati kako narava odreagira. Način in 
pristop je pa približno določen. Osnovni princip je, da se naredi strokovno podlago, to 
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je načrt sanacije, ampak koraki so znani. Najprej je potrebno posekati tisto, kar je 
pogorelo, odvisno od stopnje pogorelosti (posamezna drevesa, skupine ali celi 
kompleksi ali pa samo spodaj ožgana drevesa s še živimi krošnjami). Temu primerna je 
potem intenzivnost poseka. S sečnjo se sočasno pripravi tla za sadnjo ali setev 
semena. Možno je tudi, da se to pusti naravni poti. Večletne izkušnje na pogoriščih 
nam kažejo, da se narava zelo različno obnaša, odvisno od lokalnih dogodkov – koliko 
je bila prej podrast prisotna. Travnati sloj se zelo hitro obnovi. In če takoj ne odreagiraš, 
semena ne pridejo v stik z zemljo. Na pogorišču Šumka pri Komnu je bilo prisotnega 
zelo malo travnatega sloja in je zemlja neposredno vidna, zato prihaja do naleta lahkih 
semen iz bližnjih dreves ali oddaljenih sestojev (semena letijo tudi več kilometrov 
daleč). Po naravni poti je zraslo veliko več mladih drevesc, sadik, kot smo pričakovali. 
Varianta je v tem smislu, katere dele bomo posejali, katere pogozdili, glede na kvaliteto  
glede na kvaliteto rastišč - globine tal: na boljših globljih tleh izvedemo sadnjo, na 
ostalih pa setev semena, ki je tudi cenejša. Spremljamo pa tudi kaj narava sama da. 
Lastniki morajo skrbet, država subvencionira. Obnašamo se zelo racionalno, saj so to 
zelo velike površine. Obnova veliko stane, sanacija traja več let. Ko sem včeraj obiskal 
pogorišče sem bil presenečen, kako velik del je že ozelenel z robinjo. Res je to 
drevesna vrsta, ki je zelo agresivna in iz naravovarstvenega vidika oz. avtohtonosti ni 
prav dobrodošla, vendar je kljub temu dobrodošla, ker bi sicer tam prišlo do pojava 
robide. Z določeno stopnjo tolerance jo bomo enostavno vključili v obnovo tega 
kompleksa. Drugo pa je, katere drevesne vrste se uporabi. Tu poskušamo, da ne bi 
pospeševali deleža bora, ampak avtohtone listavce: hraste, potem je tu koprivivec (ta 
je bil na Krasu nekoč precej prisoten in se tudi kaže kot primerna vrsta za te kraje), 
javor, ki je malo prisoten na Krasu, se tudi kaže kot zelo dober. Iskati poskušamo nove 
drevesne vrste, ki bi bile odporne na klimatske spremembe in daljša sušna obdobja, pa 
tudi nove bolezni. Danes so težave s sušenjem cera, ki je bil pred leti brez škodljivca, 
zdaj pa ga suši gliva, gaber uničuje rak, bor tri glivične bolezni, zato nas resno skrbi, 
katera drevesna vrsta bi znala najbolje roditi in zdržati ekstreme, ki se kažejo. Na 
pogoriščih je ekstrem še večji (visoke temperature, v najhujši vročini tudi do 50 stopinj), 
kjer majhne drevesne vrste redko vzdržijo.  

4. Ali menite, da se bo požarna ogroženost gozdov v prihodnjih letih spremenila? 
Kako in zakaj?  

Glede na to, da se napovedujejo tudi podnebne spremembe, pričakujemo, da se bo še 
povečala. Podaljšala se bodo sušna obdobja, predvsem poletna sezona bo daljša, kar 
se kaže že zadnjih par let. Vsaka tri leta se pojavi en velik požar (pri velikem številu 
malih požarov je velika možnost da bo eden večji) in tudi statistika ter podnebne 
spremembe kažejo na to, da se bo nevarnost skoraj zagotovo še povečala, ker se bo 
obdobje velike požarne ogroženosti podaljševalo. Takrat so velike možnosti, da se 
zgodi kakšen velik požar.  

Kje vidite rešitve za zmanjšanje požarne ogroženosti gozdov? 

Rešitve so v dveh stvareh. Eno je povečat in izboljšat preventivo na vseh področjih – 
pripravljat protipožarne objekte, osveščati ljudi, na drugi strani pa tudi usposobit vse 
skupine prostovoljnih in gasilskih enot, ki lahko v dobrem odzivnem času hitro pogasijo 
manjše požare. Preprečiti je treba, da ne pride do večjih požarov, ker je potem težko 
obvladljiv in so posledice veliko težje. Obvladljivost prostora, primerna organizacija (v 
ozadju so seveda tudi sredstva). Zadeva se odvija v pravo smer – organizacijsko, 
finančno in kadrovsko; obuja se program Kras, kjer se določena sredstva usmerja prav 
za požarno varstvo na Krasu. Iščejo se rešitve. Uvaja se opazovanje prostora s 
kamerami, tako da bo poskrbljeno za nadzor (Planina nad Sežano). Ukrepat je potrebo 
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tudi kjer so potencialni povzročitelji največji – to je železnica. Na kritičnih točkah, kjer je 
naklon malo večji in se zavira, nastaja veliko majhnih požarov: na progah Divača-
Koper, Postojna-Divača, Sežana-Nova Gorica. Na kritičnih odsekih bi morali zgraditi 
primerno infrastrukturo, da bi se najbolj izpostavljeno območje zadržalo v okvirih. Od 
Divače do Rodika bomo v okviru sanacije požara pri Divači zgradili protipožarne poti v 
bližini železniške proge, da bo omogočen hiter dostop gasilskim enotam. Kjer pa so 
tereni bolj strmi (proti Črnemu Kalu, Hrastovljam), se poti ne da gradit in bo potrebno 
graditi zidove. Ukrepi se izboljšujejo, mislim da se bodo še. Razmere pa so lahko še 
vedno nepredvidljive; ko se zgodi kombinacija dogodkov, tudi zaradi strele, ki se 
pogosto pojavlja v zaprtih predelih, prej ko se pride do tja in če je še lokacija z veliko 
sušnostjo in vetrovi z burjo, lahko hitro nastane požar velike razsežnosti, ki ga zelo 
težko ustaviš z razpoložljivimi gasilskimi enotami na tem območju. Tudi presek ni 
dovolj; približno 60 % pokritosti imamo glede na potrebe. To pa skrbi država preko 
subvencij za izgradnjo teh poti, celotne postopke za izgradnjo spremljamo pa mi. Je pa 
to dinamika denarja, ki je stalna v proračunu in manjša kot bi hoteli za optimalne 
razmere. V naslednjih petnajstih letih naj bi dosegli potrebno odprtost.  
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Priloga A2  

Intervju z Mileno Štolfa, Kmetijsko svetovalna služba Sežana, 23.7.2007. 

1. Obdelovanje kmetijskih površin spada med protipožarne ukrepe. V kakšni meri 
po vašem mnenju opuščanje te dejavnosti in posledično zaraščanje prostora 
vplivata na požarno ogroženost okolja na Krasu? Ali to vpliva tudi na požarno 
ogroženost naselij? 

Vpliv je ogromen. Danes je prisotne še nekaj drobnice, vendar jo v zadnjem času 
dodatno ogrožajo volkovi, hkrati pa tudi ministrstvo še ni naredilo veliko, oziroma nič 
glede tega. Društvo rejcev drobnice krasa in Istre se že od leta 2005 zavzema, da bi 
pašne površine drugače upoštevali glede subvencij (okolica Štorij ipd. ). Smatrajo 
namreč, da je grmičevje gozd in da so površine preveč zaraščene, čeprav predvsem v 
sušnem obdobju drobnica objé tudi nekaj grmovja, pod katerim je tudi trava. Iz aero 
posnetkov pa to ni bilo vidno, zato so kmetje izgubljali subvencije. Na ministrstvo so bili 
poslani tudi dopisi, obljubljeno pa je bilo, da se bodo zahteve upoštevale. Dr. Vidrih iz 
Biotehniške fakultete bo v ta namen izdelal študijo, da bi dokazal, da površine tudi ne 
prenesejo take obremenitve, ki je bila predlagana za ekološko kmetovanje (sedaj je bilo 
0,2 GVŽ, predlagali pa so 0,5 GVŽ) in da bi površine tako kot v Italiji imeli za drevesno-
pašno rabo. Na Krasu ni tipičnih pašnikov, saj je prisotno grmovje in se zato drugače 
upošteva. Tla so plitka, veliko je kamenja, zato se kmetje zavzemajo, da bi tudi za to 
dobili nekaj subvencij (seveda ne toliko kot za travnike ali čiste pašnike) in s tem bi se 
jih več odločilo za rejo drobnice. Danes gozdne površine segajo že do vasi in zato je tu 
požarna ogroženost ogromna. Če bi bile površine popašene in obdelane, do tako 
obsežnih požarov, kot so se zgodili, gotovo ne bi prišlo. K temu bi veliko prispevali 
drobnica in govedo, predvsem drobnica, saj koze objedo grmovje, poleg tega pa 
dodatno gnojijo površine. To predstavlja edino prednost, da ne bi prišlo do požarov, ne 
pa nevarnosti, da bi bilo vse objedeno. K čiščenju površin nekaj pripomore tudi 
konjereja.   

2. Ali se kmetje vključujejo v ukrepe za omejitev zaraščanja? V kolikšni meri se 
vključujejo? Na katerih območjih? 

Kmetje so predvsem aktivni pri tem, ko se borijo, da bi njihove zahteve na ministrstvu 
upoštevali. V začetku maja so bili predstavniki iz ministrstva na ogledih na terenu; v 
Pliskovici so si ogledali travnike, melioracije, kjer naj bi bili najboljši travniki na Krasu in 
so se prepričali kako plitka so tla in kako malo trave je. Ogledali so si tudi travnike pri 
Štorjah, kjer je grmovje zaraščeno in travnike, kjer se živali pasejo – tu površine niso 
bile tako zaraščene. Živali bi moralo biti veliko več; danes je velik trop pri Štorjah, 
Dolenji vasi in v Tomaju, to pa je tudi praktično vse. V zadnjih letih se število rejcev ne 
povečuje. Mogoče sta dva ali trije kmetje v petih letih na novo pričela s to dejavnostjo, 
ostali pa so isti, le da povečujejo trope. Kmetijska politika zahteva velike obremenitve, 
ki jih kraški pašniki ne prenesejo (ovca je 0,15 GVŽ, oni pa se zavzemajo za 5 GVŽ), z 
velikimi obremenitvami pa živali ne bi imele kaj jesti. Sicer pa se v ukrepe s košnjo 
kmetje vključujejo na celem območju Krasa, predvsem odkar obstajajo subvencije. 
Vendar kdor nima živali in samo kosi, kosi samo za lepše. Če pa ni živali, pašniki ne 
bodo obdelani.  

3. Kateri ukrepi v kmetijstvu bi lahko zmanjšali verjetnost pojavljanja požarov na 
Krasu? Kako bi lahko povečali zanimanje lastnikov zemljišč za kmetovanje in s 
tem zmanjšali požarno ogroženost? 
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Samo paša. Zanimanje bi povečali predvsem s spodbujanjem s strani države. 
Omogočati bi morali subvencije za protipožarno pašo, kjer bi pašnike drugače 
obravnavali. Obstajati bi moral poseben ukrep pod kmetijsko okoljskimi ukrepi (poleg 
npr. ohranjanje ekstenzivnega travinja, naravna reja, integrirano vinogradništvo). Kmet 
bi na primer lahko eno leto zagradil 100 ha in uveljavljal 20 % površine, naslednje leto 
pa 30%. Ministrstvo je kot rečeno obljubilo, da se bo za to zavzemalo, vendar je najprej 
potrebno izvesti omenjeno študijo, da bi dokazali, da to območje ne prenese take 
obremenitve...za to se zavzema Društvo rejcev drobnice krasa in Istre, Svetovalna 
služba, Zbornica.  

4. Kako menite, da bo v prihodnje, se bo zaraščanje še naprej nadaljevalo? 

Kaže da ja, k temu pa pripomorejo tudi zveri in divjad, ki uničujejo trope.  
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Priloga A3 

Intervju s Slavkom Škuljem, oddelek za okolje in prostor občine Sežana, 23.7.2007. 
   

1. Kako razpršenost kraških naselij v prostoru vpliva na njihovo požarno 
varnost? 

To je kontrolirana razpršenost, ki ne veča požarne ogroženosti, ravno obratno. Ker 
poznamo popolnoma jasno sliko lokacije posameznega naselja, njihovo medsebojno 
povezanost, izvore vode, in tudi rabo ostalega prostora kot so gozdovi, kakšni so ipd., 
tako da se te stvari ve in se temu primerno da postaviti v bran. Kako pa je na odprtih 
površinah zdajšnjega relativno hitrega zaraščanja Krasa – tam so pa ukrepi, s katerimi 
tudi gasilske brigade izvajajo protipožarno varstvo. Primer iz lanskega leta je precej 
zgovoren. Sicer so bile tam tudi neugodne vremenske prilike (suša, veter), vendar 
poseki in ostali ukrepi niso delovali tako kot bi morali. Narava je bila močnejša. Tu pa je 
še drug problem - Kras z zdajšnjo rabo zemljišč: travniki in pašniki izginjajo, zato smo 
podvrženi zelo hitremu zaraščanju. Tu bi bilo potrebno ukrepati. Kljub temu, da 
dejavnosti ni, ne bi smeli dovoljevati zaraščanja. Subvencije sicer so, vendar jih ne 
izrabljamo. Sproti bi morali sekati tisto, kar zraste. Podoba Krasa se je v zadnjih letih 
drastično spremenila: v preteklosti je bil gol in požarno ni bil ogrožen, travišča se je 
dalo precej hitro kontrolirati. Zaradi kamnitih zidov se požar iz travišča na travišče ni 
prenašal, razen če je bil prisoten veter. Danes, ko je vse zaraščeno in zapiha veter, 
zidovi ne pomagajo veliko.  

2. Strategija prostorskega razvoja Slovenije zaradi razpršene naseljenosti 
zahteva usmerjanje nadaljnje gradnje v zgoščevanje že poseljenih območij. Kako 
bi ta ukrep lahko vplival na požarno ogroženost naselij na Krasu? 

Razpršena gradnja za Kras ni značilna. Pomembno je to, da se za naselja taka kot so, 
ne bo dovolila širitev, dokler se ne bo pozidalo tisto kar je na razpolago, dokler se ne 
bo obnovilo stavbni fond, ki je tudi še na razpolago za obnovitev, in dokler se ne bo 
zapolnilo tiste strukture, ki je še možna za pozidavo znotraj obstoječega naselja. Teh 
strokovnih meril urbanističnega načrtovanja iz zakona pa se je treba tako ali tako 
držati, saj ne moremo rušiti neke lokalne tipike v urbani zasnovi naselij. Primeri 
razpršene gradnje se nam dogajajo, vendar znotraj območij poselitve. Imamo 
obstoječo vas, ki ima neko mejo bodoče rasti, kjer se nekontrolirana rast dogaja po 
'obročjih', ki so strnjene ob naselju in niso predvidene za gradnjo. To počenjajo 
posamezniki, vendar to ne tangira širše požarne ogroženosti, ker se to še vedno 
dogaja na lokaciji nekega obstoječega naselja. Razpršena poselitev se v neki iks 
lokaciji ne bi mogla zgoditi, ker tudi po Zakonu o urejanju prostora ni dovoljeno graditi 
kar zunaj predvidenih območij. 

3. Se pri umeščanju novogradenj pri zazidalnih načrtih ali v primeru načrtovanja 
novih naselij upošteva požarno ogroženost prostora? 

Mora se. To je že normativno določeno z zakonom, in urbanizem mora to predvideti in 
načrtovati. Predvsem če se gradi v nekem območju, ki je že toliko zaraščeno, da to 
zelenje poskušaš vklopiti kot kvaliteto novega bivalnega ali proizvodnega prostora. Ko 
se pa načrtujejo industrijska in ostala območja, je to absolutno potrebno delati. Pri 
izdelavi lokacijskih načrtov za Sežana Z – 30, 35ha bodoče dejavnosti, ki bo imela 
določen program in toliko m2 pozidanih površin, ki računa na toliko dnevnega obiska - 
to so vse potencialni elementi požarne ogroženosti, ki jih moramo upoštevati (z 
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razmestitvijo hidrantnih mest, evakuacijskih poti ipd.). Nadgradnja vsega tega so tudi 
požarni načrti pri vsaki posamezni graditvi. Tako kot se stvar rešuje na makro nivoju, jo 
je treba reševati na mikro nivoju. Tudi v conah, ki so predvidene v Sežanski občini za 
gradnjo (trgovsko-poslovna cona Sežana-Zahod, Logistični center Luke Koper Sežana-
Jug, poslovna cona občine Sežana, v Dutovljah manjša poslovna cona, pa obrtno-
poslovna v Lokvi), bo že s prostorskimi akti ustrezno poskrbljeno, da ne bodo 
predstavljale požarne ogroženosti za okolje. Daleč od tega. Tako da se v tem 
segmentu to skrbi, pomembna je le kultura in osveščenosti ljudi, ker so ti generatorji 
požarov.  

4. Ali turizem in rekreacija vplivata na požarno ogroženost in če da kako? Kaj pa 
odlagališča odpadkov? 

Ta pa bistveno vplivata, ker generirata obiskovalce, ki so glavni povzročitelji požarov 
(to se vidi tudi na Obali). Obiskovalci s svojo brezvestnostjo povzročajo požare (ali 
odvržejo cigaretni ogorek ali kurijo na neprimernem mestu ali ne upoštevajo pravil, ki 
so določena v požarno ogroženem obdobju). To bi moralo biti bolj primerno 
sankcionirano. Pri nas civilna odgovornost zakonsko ni ustrezno urejena. Seveda tudi 
odlagališča odpadkov na to vplivajo, prav zato so pa urejena pod posebnimi režimi in 
pogoji. Divjih odlagališč pa skorajda ni več, ker se zelo intenzivno sanirajo, večinoma 
so že sanirana. Z ekološkimi otoki in točkami zbiranja odpadkov tega skoraj ni več. Pa 
tudi ljudje odpadkov ne kurijo več. Danes je embalaže veliko in veliko je mest za 
odlaganje. Tudi za nevarne odpadke je ustrezno poskrbljeno.  
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Priloga A4 

Intervju z Blažem Turkom, PGD Komen, 25.7.2007 

1. Kako pogosto požari v naravi ogrožajo naselja na Krasu? 

V občini Komen kar pogosto. V zadnjih petih letih smo imeli tri take požare: požar pri 
Jablanici je ogrožal dve vasi, požar pri Brestovici spet več vasi, zadnji požar pa vasi ni 
tako ogrožal. Približal se jim je, vendar glede na razvoj požara ni bilo tako kritično 
(požarno zelo ogrožene so koče in podobni domovi, ki so postavljeni sredi gozda). Pri 
tem je primerna oddaljenost gozdov od naselij zelo pomembna. Po požaru pri Jablanici 
in kasneje pri Brestovici smo o tem naredili analizo in sklicali vse občane ter skupaj z 
Zavodom za gozdove pripravili preventivno akcijo, da bi domačini poskušali počistiti 
okolico naselij vsaj na 50 m. To bi moral biti pas nizke, pokošene trave brez drevja. 
Vemo pa, da hočemo vsi imeti kakšno drevo poleg hiše, da je senca in lepša idila in to 
prinaša dodatno ogroženost za samo naselje. Precej je vasi, ki so potencialno 
ogrožene in je ogenj do njih že prišel, recimo Škofi, Kregolišče, kjer je za vasjo borov 
gozd.  

2. Ali turizem in rekreacija vplivata na pojavljanje požarov in če da kako? Kaj pa 
odlagališča odpadkov? 

Mislim, da bistveno ne. Ljudje so vedno bolj osveščeni in tudi društvo samo pripravlja 
preventivne akcije s pošiljanjem okrožnic. Glede na razvoj zadnjih požarov se tudi malo 
bojijo, tako da beležimo tudi hitro javljanje požarov, mogoče nam tudi turisti pomagajo, 
ker so na terenu in pride do informacije o požaru bistveno prej. Ti dve aktivnosti vidim 
kot pozitivni. Tudi pri odlagališčih odpadkov se vse spreminja: včasih so zelo vplivala 
na pojavljanje požarov, danes pa je osveščenost ljudi bistveno drugačna, pa tudi divjih 
odlagališč skoraj ni več, ker se na njihova mesta ne sme več vozit odpadkov, tako da je 
ta procent požarov upadel tudi za 80%. Tako da divja odlagališča niso več tak problem.  

3. Kakšne ukrepe bi bilo po vašem mnenju potrebno izvesti, da bi se požarom v 
največji možni meri lahko izognili? 

Z gradnjo protipožarnih presek in prevoznih poti bi bistveno pripomogli k boljšemu 
dostopu večjih vozil za gašenje požarov, saj tam požar presečemo, postavimo vozila, 
če so obračališča in podobno. Pri tem imamo krajšo razdaljo in požar prej zaustavimo. 
Bolj pa bi morala za to skrbeti država. Na področju zadnjega požara imamo na primer 
samo eno cesto, kar je, glede na 100 ha, ki jih je zajel požar, katastrofa. Stanje se bo 
sedaj sicer malo izboljšalo, ker so področje v okviru sanacije uredili (dobljena sredstva, 
sečnja). Problem bo sedaj na meji z Italijo, od Brestovice do Velikega Dola, kjer ne 
vem, če imamo štiri poti. Druga zadeva pa je vplivanje na zaraščenost - na Krasu se je 
požar pred 30 leti ustavil pri zidovih, danes pa zid sploh ne predstavlja ovire pri 
zaustavljanju požarov, razen tistih pomladanskih, ko je vlaga še potleh.  
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Priloga B 

Pregled gozdnih požarov na Krasu za obdobje od 2003 do 2006 (ZGS, OE Sežana) 

 

� število požarov, pogorele površine in povzročena škoda: 

 

� vzroki požarov: 

  

Vzroki požarov

17; 13%

6; 5%

31; 24%

5; 4%18; 14%

52; 40%

Namerni požig Kmetijska opravila Komunikacije

Obiskovalci gozda Naravni vzrok Neznani vzrok
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETO 2003 2004 2005 2006 

ŠTEVILO POŽAROV 51 18 25 35 

POVRŠINA (ha) 1243,7647 14,044 60,4506 1042,863 

ŠKODA (EUR) 

 

480144,42 

 

4168,02 

 

13317,04 

 

924550,26 
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Priloga C 

Karta potencialne požarne ogroženosti gozdov na Krasu 

 
 
 
 
 
 


