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ZNAČILNOSTI OBMOČJA

A.

A.1. Geografski položajin lega občine
a) površina občine je 98,9 km2:
b) lega (glede na širše ljubljansko območje) Občina Ig leži na J robu dela ljubljanskega
Barja in se dviga v Mokrško in Krimsko hribovje
c) sosednje občine na katere občina meji:
severni del – MO-Ljubljana, V del- Občina Škofljica, J del- Občina Velike Lašče, Z del
- Občina Brezovica, skrajno JZ del - Občina Cerknica.
d) prometna infrastruktura (cestne povezave, letalski preleti, ipd.)
-

P-1

regionalna cesta Ig – Ljubljana
regionalna cesta Ig - Škofljica
regionalna cesta Ig - Podpeč
regionalna cesta Ig – Rakitna
lokalna cesta Ig - Golo – Zapotok
lokalna cesta Ig - Kremenica – Želimlje
lokalna cesta Matena – Ljubljana
lokalna cesta Golo – Suša
lokalna cesta Iška vas - Strahomer - Vrbljene - Tomišelj

Karta občine Ig ; 1:25.000

A.2. Uvod v oceno ogroženosti
Ocena ogroženosti obsega kakovostno in količinsko analizo dosegljivih in znanih
parametrov za ocenjevanje naravnih in drugih danosti v občini Ig, ki bi lahko bile vzrok ali
pogojevale možnosti za nastanek in razvoj pojavov in procesov, ki povzročijo nesreče.
Ocena ogroženosti vsebuje poleg opisa značilnosti nevarnosti in prikaza pričakovanih
posledic, še predlog preventivnih ukrepov za zaščito, predlog za ukrepe zaščite pred
nevarnostmi ko je že prišlo do nesreče, osnovne usmeritve in metode reševanja in pomoči
ter osnovne rešitve za odpravo posledic. Glede na naravne in druge danosti so lokalne
skupnosti, po oceni ogroženosti za posamezne nesreče, razvrščene po stopnjah od 0 do 6,
pri čemer je 6 najvišja stopnja ogroženosti.

A.3. Geološki položaj
Struktura tal s prelomnicami, sestava plasti (npr.značilnosti barjanskega območja, kraškega
terena, kislost zemlje in vse druge značilnosti).
Geološka zgradba Ljubljanskega Barja in njegovega obrobja:
- hriboviti svet južnega in zahodnega dela gradijo triansi, jurski in kredni apnenci in
dolomiti. Osamelci iz barjanske ravnike, kamninsko podlago gradijo apnenci in
dolomiti.
- Iz Ljubljanskega barja se dviguje gričevnati svet, sestavljen iz mezozojskih dolomitev
in apnencev (Krimsko Mokrško hribovje). Hribovje je grudasto.
Značilnosti Barja:
- V globini se nahajajo prodi s peski in meljem ( 20 - 50 m)
- Plast gline s prodom ( 50 - 80 m )
- Na površju plast gline ( polžarice - vsebuje nad 60% vode).
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Intenzivno pogrezanje podlage Barja kaže na veliko seizmično aktivnost v
preteklosti (pogrezanje 5 cm na 100 let).

A.4. Klimatske značilnosti
Nižji del ( kotline) se poleti močno ogrejejo, pozimi pa močno ohladijo. Pozimi je več dni
brez sonca-tla se ne ogrejejo. S tem je možnost nasičenosti s CO2 v kombinaciji z meglo.
Poletja so topla ( povprečna temperatura med 180C in 200C ) .
Zime so vlažne in hladne ( povprečna temperatura 1 0C).
Nadmorska višina 289 m, padavine od 700 mm - 900 mm.

Slika 1: Pred bližajočo se nevihto, Grosuplje 21.julij 2014 (foto Iztok Sinjur)

Slika 2 : odklon povprečne temperature zraka julija 2014 od povprečja 1961 – 1990
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Slika 3: Prikaz porazporeditve padavin, julij 2014

A.5. Seizmičnost ozemlja
Meja med 8. in 9. stopnjo po MSK poteka ob stičišču Barja s hribovitim delom Mokrca in
Krima
P-2

Seizmološka karta RS + izsek občine Ig s 500 letno povratno dobo
potresov (Ribarič 1987)
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a) kakovost gradnje stavb v občini
Skupaj
stanovanjskih
stavb

Enostanovanjske Dvostanovanjske Večstanovanjske Stanovanja v
hiše
hiše
hiše
nestanovanjskih
stavbah

2593
2115
Preglednica : Vir: Surs, 2011

150

293

35

Stanovanjski objekti po letu gradnje
Stavbe grajene pred letom 1919
Stavbe grajene med 1919 - 1945
Stavbe grajene med 1946 - 1960
Stavbe grajene med 1961 - 1970
Stavbe grajene med 1971 - 1980
Stavbe grajene med 1981 - 1990
Stavbe grajene med 1991 - 2000
Stavbe grajene med 2001 - 2005
Stavbe grajene med 2006 - 2010
Stavbe grajene po 2011

266
110
186
258
415
688
298
167
212
62

Preglednica 4: Vir: Surs, 2011
b.) komunalne naprave - kanalizacija - čistilne naprave
OBČINA

MID
OBČINE

IME NASELJA

MID NASELJA

NAČIN IZVAJANJA JAVNE
SLUŽBE

10111510
10111587
10111692

ŠT.
PREBIVALCEV V
NASELJU
319
78
180 (CUDV
Draga)
520
24
2164

IG

11026907

BREST
DOBRAVICA
DRAGA

10111226
10111358
24031837

GOLO
GORNJI IG
IG
IŠKA
IŠKA LOKA

10111706
10111714

226
281

Ni kanalizacije
Javna kanalizacija

IŠKA VAS

10111722

407

Javna kanalizacija-v večini

KOT
KREMENICA

10111846
10111862

124
55

Javna kanalizacija
Javna kanalizacija – delno

MATENA
PODGOZD
PODKRAJ
ROGATEC NAD
ŽELIMLJAMI
SARSKO
SELNIK
STAJE
STRAHOMER
SUŠA
ŠKRILJE
TOMIŠELJ

10112109
24032698
24034160
10112591

260
104
127
34

Javna kanalizacija
Ni kanalizacije
Ni kanalizacije
Ni kanalizacije

10112630
10112656
10112796
10112818
24034313
10112907
10112940

64
22
125
157
26
456
329

Ni kanalizacije
Ni kanalizacije
Javna kanalizacija
Javna kanalizacija
Ni kanalizacija
Ni kanalizacija
Javna kanalizacija –delno

VISOKO

10113032

224

Ni kanalizacije, 2xMKČN

VRBLJENE
ZAPOTOK

10113067
10113121

259
315

Javna kanalizacija
Ni kanalizacije

c.) vodovodno omrežje
P-7

VODOVODNO OMREŽJE V OBČINI
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Javna kanalizacija-delno
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A.6. Demografski podatki in prostorske značilnosti
Na skupni površini 98,9 km2, živi 7.135 prebivalcev, kar znaša povprečno 72/ km2. Na
področju občine je 2585 gospodinjstev s povprečno 2,8 člani. Od skupnega števila aktivnih
prebivalcev – 1725, je samozaposlenih v kraju bivanja 339 prebivalcev, ostali pa so v večini
zaposleni v Ljubljani, le manjši delež v drugih, sosednjih občinah.
P- 4

PREGLED- DEMOGRAFSKI PODATKI

P- 6

PREGLED- VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH USTANOV
PREGLED- ZDRAVSTVENIH POSTAJ IN LEKARN

A.7. Razvitost gospodarstva
V občini je največje število zasebnega sektorja. V občini je registriranih 593 podjetij.
Vir. Surs 2018
V izgradnji je nova industrijska cona.

P- 5

PREGLED VEČJIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

P- 5/A

PREGLED - INDUSTRIJSKA CONA

EKOLOŠKI PODATKI
Občina Ig ima zgrajeno novo čistilno napravo, na katero so vezana naselja Ig, Iška loka,
Matena, Brest, Iška vas, Vrbljene, Strahomer, Kot. Vsa ostala naselja v občini imajo zaprte
sisteme greznic z odvažanjem usedline, zato obstoja nevarnost prodiranja fekalij v
podtalnico in nekatera vodna zajetja.
Nevarne snovi (predvsem naftni derivati, ki so vskladiščeni v rezervoarjih bencinskega
servisa Petrol na začetku naselja Ig, na lokalni cesti Ljubljana - Ig. Navedeni rezervoarji so
podzemni-dvoplaščni, zgrajeni v skladu z ustreznim i predpisi, zato predstavljajo relativno
majhen vir ogrožanja.
Ogrožena območja:
Črpališče Brest - (črpanje podtalnice za več naselij, možnost izlitja nevarnih snovi).
Po podatkih zadnjih 10 let, ni bilo nesreče v cestnem prometu, da bi prišlo do nevarnega
izlitja v podtalnico. Leta 2012 je Štab CZ Občine Ig zaznal izlitje odpadnega olja v meteorni
kanal na Baniji 4. Olje je bilo ujeto z lovilci in zato ni prišlo do nevarnega izlitja v podtalnico.
Potrebno je preventivno pregledovati obrate, ki v proizvodnem procesu uporabljajo nevarne
snovi (Silvaprodukt - uporaba barv).

A.8. Namen priprave ocene ogroženosti
Ocena ogroženosti obsega kakovostno in količinsko analizo naravnih in drugih danosti za
nastanek in razvoj pojavov in procesov, ki lahko povzročijo nesrečo ter analizo ogroženosti
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geografskih struktur, naselij, tehnoloških sistemov, proizvodnih enot, objektov in drugih
dobrin.
Ocena ogroženosti obsega poleg splošnih značilnosti nevarnosti tudi predlog zaščite pred
nevarnostmi, predlog preventivnih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč ter odpravo
posledic.

A.9. Pregled vrst naravnih in drugih nesreč, pri katerih se
občinaIg uvršča v razdelitev glede na ogroženost
Vrsta naravne / druge nesreče

Stopnja
ogroženosti

Poplave
Potres
Zemeljski plazovi
Požar
Jedrska ali radiološka nesreča
Nesreča zrakoplova
Pojav posebno nevarnih bolezni živali
Nesreča z nevarno snovjo

Vrsta načrta
CELOTNI
CELOTNI
NI POTREBNO
CELOTNI
CELOTNI
DELNI
DELNI
NI POTREBNO

Razlaga pojmov
Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 64/94),
so nesreče opredeljene na naslednji način:
1. Nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in
drugih silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter
premoženje, povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za
njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker
ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne zadostujejo.
2. Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.
Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o
kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša,
neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.
3. Druge nesrečeso nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar,
rudniška nesreča, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska
nesreča in druge ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo
dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje, uporaba orožij ali sredstev za
množično uničevanje ter teroristični napadi s klasičnimi sredstvi in druge oblike
množičnega nasilja.
3.a Krizne razmere so razmere v regionalnem ali širšem varnostnem okolju, ki jih ni mogoče
obvladovati z običajnimi sredstvi in ukrepi, v katerih so zaradi vojaških, ekonomskih,
socialnih in drugih razlogov ogrožene temeljne družbene vrednote in ki se lahko razširijo
tudi čezmejno oziroma neposredno ogrozijo druge države, če z zakonom ni določeno
drugače.
14/ 97

OBČINA Ig

OCENA OGROŽENOSTI – verzija 1.0

3.b Ekološka nesreča je tudi okoljska nesreča po predpisih o varstvu okolja, ki jo povzroči
nenadzorovan ali nepredviden dogodek, ki je nastal zaradi posega v okolje in ki
posledično ogrozi življenje ali zdravje ljudi oziroma kakovost okolja.
4. Industrijska nesreča je dogodek, ki je ušel nadzoru pri opravljanju dejavnosti ali
upravljanju s sredstvi za delo ter ravnanju z nevarnimi snovmi, nafto in njenimi derivati
ter energetskimi plini med proizvodnjo, predelavo, uporabo, skladiščenjem,
pretovarjanjem, prevozom ali odstranjevanjem, katerega posledica je ogrožanje življenja
ali zdravja ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja.
4.a Industrijska nesreča je tudi večja nesreča po predpisih o varstvu okolja, ko pri okoljski
nesreči pride do večje emisije, požara ali eksplozije, pri čemer je prisotna ena ali več
nevarnih snovi.
5. Nevarna snov je vsaka snov v trdnem, plinastem ali tekočem stanju, ki v primeru, če
nenadzorovano prodre v okolje, neposredno ogrozi življenje ali zdravje ljudi in živali
oziroma povzroči uničenje ali škodo na premoženju ter ima škodljive vplive na okolje.
Nevarne snovi so predvsem tiste, ki so strupene, karcinogene, jedke, oksidacijske in
dražljive, radioaktivne, kužne, eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo vžig v stiku z
drugimi snovmi.
Nevarnost nesreče je verjetnost, da se bo zgodila nesreča in prizadela oziroma ogrozila
življenje ali zdravje ljudi in živali ter povzročila uničenje ali škodo na premoženju, kulturni
dediščini in okolju.
Ogroženost je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi, živali, premoženja, kulturne
dediščine in okolja nevarnostim naravnih in drugih nesreč.
Stopnja ogroženosti je pričakovan obseg škode in drugih posledic naravne ali druge
nesreče.
V tej oceni ogroženosti so nevarnosti, nesreče in drugi pojavi (po navodilu za obveščanje o
naravnih in drugih nesrečah - Uradni list RS, številka 54/97) razvrščene v dve skupini po
naslednjih kriterijih:
I. skupina:V tej skupini sozajetenevarnosti, nesreče in drugi pojavi, ki se pojavljajo relativno
pogosto na območju občine Ig. Zaradi posledic, ki nastajajo je potrebno izdelati načrte
ukrepov.
To so :
-

požar v naravnem okolju,
požar na objektih,
požar na prometnih sredstvih,
nesreča z nevarno snovjo-druga ekološka nevarnost ali nesreča,
rušilni potres,
poplava-povodenj

II. skupina:V tej skupini so nevarnosti, nesreče in drugi pojavi, ki se pojavljajo redkeje ali
pa zelo poredko, vendar obstajajo objektivni pogoji za nastanek dogodka in posledic na
ljudeh, živalih in naravnem okolju.
To so :
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visok sneg (nad 50 cm),
neurje-vihar-močan veter,
toča,
udar strele,
žled,
suša-prekinitev oskrbe s pitno vodo,
pozeba,
zemeljski plaz,
industrijska nesreča,

lll. Skupina: V tej skupini so nesreče v prometu
To so:
- nesreča v zračnem prometu
- nesreča v cestnem prometu
lV. Skupina: V tej skupini so:
-

radiološka nevarnost,
vojaški napad (iz zraka, morja, kopnega)-vojna,
prekinitev oskrbe z električno energijo,
prekinitev oskrbe z energetskim plinom,
prekinitev javne telefonske zveze

I.SKUPINA DOGODKOV
1.OCENA OGROŽENOSTI PRED POŽARI, POTRESOM IN POPLAVAMI
1.1. Požar v naravnem okolju
1.1.1. Viri nevarnosti
Požar predstavlja eno od najpogostejših nevarnosti, katerim je izpostavljena narava. Na
večjo ali manjšo požarno ogroženost rastlinske združbe vplivajo predvsem naslednji
dejavniki:
• vrsta vegetacije,
• klimatsko-meteorološki pogoji,
• orografske značilnosti,
• hidrografske značilnosti.
Gozdno-gospodarski načrti in požarni načrti Izpostave Zavoda RS za gozdove obravnavajo
in evidentirajo na obravnavanem območju vse gozdove kot požarno ogrožene.
Pri opredelitvi požarno ogroženih gozdov so prisotni tudi naslednji viri ogrožanja naravnega
okolja:
•

turistična in rekreacijska funkcija gozdov,
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bližina komunikacij (cesta, železnica),
bližina naselij.

Po gorljivosti biomase spada večina gozdov v gozdove z lahko gorljivo vegetacijo, pri čemer
je gorljivost nestabilna čez celo leto, saj je zelo podvržena vremenskim vplivom.

1.1.2. Možni vzroki nastanka požara
Nastanek požara pogojujejo različni vzroki:
- Človeški faktor (malomarnost)
- Naravni pojavi (strela, samovžig)
- Tehnološki postopki
V občini lahko nastanejo različne vrste požarov in sicer:
a) požari v naravi
-požari na gozdnih površinah,
- požari na obdelovalnih površinah,
- požari na smetiščih, deponijah, kontejnerjih,
- drugi požari v naravi;
Požari v naravi se pojavljajo predvsem v sušnem spomladanskem času, poletju, manj v
jesenskem obdobju.
Pogosta sušna obdobja, malomarnost kmetov in vrtičkarjev ob čiščenju polj in vrtov (ko
odpadke nepazljivo zakurijo) ter izletnikov v naravi, pa tudi drugi vzroki (iskre z vlakov po
žel. progi, odvrženi ogorki iz cestnih vozil in drugo) ob pogosti vetrovnosti pogojujejo srednjo
požarno ogroženost naravnega okolja in gozdov na območju občine Ig.
Srečujemo pa se tudi z primeri podtaknjenih požarov, ki se občasno pojavljajo na različnih
območjih občine.
Do požara lahko pride tudi v sosednjih občinah in se lahko razširi na območje občine Ig.
V povezavi z omenjenimi vzroki nastanka požarov je potrebno izpostaviti naslednje
pomanjkljivosti na področju požarne zaščite gozdov:
• popolno nezanimanje lastnikov gozdov za požarno zaščito gozdov in prepuščanje le-te
izključno gasilcem;
• odsotnost strokovnega nadzora nad izvajanjem požarno - preventivnih ukrepov v
gozdovih;
• nevzdrževane požarne poseke in gozdne ceste, namenjene za gasilske intervencije.
1.1.3. Verjetnost pojavljanja požarov v naravnem okolju
Obstaja zelo velika verjetnost za požar v naravnem okolju, posebno v sušnih obdobjih, ko
se navkljub prepovedi kurjenja v naravnem okolju in kontroli izvajanja te prepovedi stalno
pojavljajo požari.
Kot najbolj kritično je potrebno izpostaviti pojavljanje požarov na območju celotnega
obrobja
- Barjanskega dela na območju občine predvsem pa na šotiščih (ob cesti Ig – Škofljica
in ob naselju Vrbljene, Strahomer, Brest in Tomišelj),
- Industrijska cona v izgradnji v naselju Ig
- Gozdnatega dela ob cesti Ig – Golo - Zapotok
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Veliko požarov se pojavi v jeseni in zgodaj spomladi, kot neodgovorno ravnanje posameznih
občanov pri čiščenju njiv in kurjenju odpadkov.
Ko narava ozeleni se nevarnost zmanjša in je vrjetnost pojavljanja požarov v naravnem
okolju zanemarljiva.
1.1.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Požari se časovno in teritorialno vnaprej ne morejo predvidevati. Na podlagi izkušenj iz
prejšnjih časovnih obdobij in statistike nastanka požarov, pa lahko pričakujemo povečano
požarno nevarnost:
- v spomladanskem času, zaradi kurjenja travišč
- poletnem času, zaradi kurjenja v naravi
- ter v obdobju povečane nevarnosti neviht z grmenjem, ki je po podatkih meteorolške
zavoda največja v mesecih od maja do septembra
Viri in vzroki požarov so za območje občine enaki, kot veljajo na širšem teritoriju države.
Tako lahko kot glavne vzroke požarov navedemo:
- strela,
- kurjenje travišč v bližini gozdnih površin,
- uporaba odprtega ognja v naravi,
- malomarnost.
Ogroženo je naravno okolje, posebno gozdne površine Barja. V sušnih obdobjih, ko je
gorljivost izsušenega rastlinja zelo velika so ogroženi tudi nasadi kmetijskih kultur, sadnega
drevja .
Ogenj ogroža tudi poljske lope in vikende in ograde z živalmi.
Požarno varnost v občini zagotavljajo PGD Ig, PGD Škrilje, PGD Golo, PGD Matena, PGD
Iška Loka, PGD Brest, PGD Tomišelj, PGD Vrbljene - Strahomer, Iška vas, in PGD Kot Staje (pod okriljem GZ Ig)
1.1.5. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Požari izbruhnejo iznenada, običajno tam, kjer jih najmanj pričakujemo.Od pojava pa do
požara večjih razsežnosti je običajno potrebno le malo časa, zato je potrebna učinkovita in
hitra akcija gašenja.
Eden izmed navedenih možnih povzročiteljev lahko povzroči začetni požar v naravnem
okolju. V kolikor je požar pravočasno opažen in intervencija hitra je le ta hitro lokaliziran in
pogašen.
V primeru poznega opažanja požara, (ki ima za posledico pozno intervencijo ), nastalem v
sušnem obdobje (v času trajanja velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti naravnega
okolja ), na težko dostopnem terenu in ga spremlja močnan veter , lahko le ta doseže večje
razsežnosti.
Ognjeni zublji ogrožajo ljudi, domače in gozdne živali, nasade, gozdove in stavbe, ki jih
zajamejo.
1.1.6. Verjetne posledice požara v naravnem okolju
Škoda na kmetijskih površinah in biološka škoda zaradi požganega in degradiranega gozda
ter drugega okolja, posredno je prisotna tudi druga škoda zaradi manjkajoče zaščitne
funkcije gozdnega in drugega rastlinja.
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1.1.7. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Gozdni požari in požari v naravnem okolju povzročajo poleg gospodarske škode, ki jo lahko
izračunamo, tudi posredno škodo, ki je ni moč izračunati. Velika je na podrasti, skratka v
porušenem naravnem ekosistemu. Posledice požarov, ki se kažejo na tleh in podrasti,
vplivajo na geostatično ravnovesje na pobočjih in na vodnih virih, kajti na terenu, ki nima
nikakršne vegetacijske zaščite, pride do spiranja tal z meteornimi vodami.
S predpostavko, da bo zaradi požara prišlo do ogroženosti obstaja verjetnost nastanka še
naslednjih nesreč:
- prometne nesreče (zaradi širjenja dima),
- razširitev požara v naselje,
- razlitje nevarnih snovi, predvsem naftnih derivatov kot so kurilno olje in motorni
bencin,
- eksplozije,
- ter prekinitve električne oskrbe in telefonskih povezav.

1.1.8. Možnost predvidevanja požara
Požare v naravi je možno predvidevati predvsem v sušnih obdobjih, ko je rastlinje zelo
vnetljivo. Če so dokaj normalne vremenske razmere in ni izrazitih obdobij suhega vremena,
potem je možnost požara v naravnem okolju relativno majhna.
Ker so požari v naravnem okolju predvsem posledica človekove dejavnosti in njegovih
napak, v naprej ni mogoče natančno krajevno in časovno locirati nastanek požara in njegovo
širjenje.
POMEN VREDNOSTI INDEKSOV OZIROMA RAZLAGA STOPNJE NEVARNOSTI:

- ZELO MAJHNA NEVARNOST:
Možnosti za nastanek požara ni, verjetnost vžiga je minimalna. Če pride do požara, se širi
zelo počasi ali pa sam ugasne. V požaru je zajetega zelo malo materiala, v glavnem gornja,
prizemna plast vegetacije in organskega materiala.
- MAJHNA: Požar nastane pri trajnem viru ognja, kot je npr. ogenj pri kampiranju.
Širjenje v gozd je počasno, v odprtem prostoru hitrejše.Gre za manjše površinske požare
slabe intenzivnosti.V glavnem gori samo listje, požar pa se da hitro omejiti.
- SREDNJA: Požar lahko povzroči izvor ognja – vžigalica. Širjenje je v gozdu hitrejše
kot na odprtem prostoru, ogenj gori na površini s povprečno intenzivnostjo. Nekaj
organskega materiala zgori. Nadzor požara ni težak, pogasi pa se ga z manjšim številom
gasilcev in tehničnih pripomočkov.
- VELIKA: Vžigalica zanesljivo povzroči požar, ki se v gozdu hitro širi. To so intenzivni
površinski požari, ki ponekod zajemajo tudi krošnje dreves.Veliko organskega materiala
zgori.Nadzor je težak, gašenje je težavno, potrebna so velika sredstva.
- ZELO VELIKA: Požar se lahko pojavi takoj, vzrok je lahko iskra. Širi se zelo hitro in
se prenese s krošnje dreves na širšem območju. Zelo veliko organskega materiala zgori,
ogenj pa zajame srednje in debelo gorivo in tudi normalno vlažna območja.Nadzor je izredno
težak, gašenje je zelo težavno, potrebna so vsa razpoložljiva sredstva.
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1.1.9. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče
1.
Izdelati je potrebno načrt zaščite in reševanja pred posledicami požara v
naravnem okolju
2.
Usposobiti štabe in enote sistema zaščite in reševanja ter pomoči za ustrezno
ukrepanje
3.
Usposobiti vse pristojne službe in organizacije za ukrepanje v primeru požara
4.
Vpeljati sistem učinkovite požarne preventive
5.
Oceniti požarno obremenitev posameznih področij v skladu s pravilnikom
6.
Zagotoviti primerno oskrbljenost s požarno vodo,
7.
Zagotoviti pravočasno odkrivanje in obveščanja ob požarih
8.
Opremljanje operativnih gasilskih enot v skladu z merili in kategorizacijo
Izvajalci zaščite, reševanja ter pomoči ob požaru v naravnem okolju so:
- Prostovoljna gasilska društva v občini, kot izvajalci javne lokalne gasilske službe
- Civilna zaščita občine Ig
V prepričanju o nujnosti medsebojnega sodelovanja pri zaščiti, reševanju in pomoči ter
odpravljanju posledic požara, so pristojna Ministrstva, ki pokrivajo, prostor, okolje,
gospodarstvo, infrastrukturo, kmetijstvo, obrambo, notranje zadeve in prehrano, sprejela
skupen dogovor, s katerim uresničujejo medsebojno sodelovanje na področjih:
- obveščanja in alarmiranja,
- zagotavljanje informacijske in komunikacijske podpore,
- preventivnega delovanja,
- vodenja in izvajanja dejavnosti za zaščito in reševanje ter odpravljanje posledic,
- inšpekcijskega nadzora,
- usposabljanja in financiranja.
1.1.10. Zaključek
Nevarnost pred požari v občini Ig je različna glede na posamezna območja. Zatrajno varnost
pred požari pa je seveda potrebno redno vzdrževanje hidrantnega omrežja,redno
usposabljanje predšolske in šolske mladine kot tudi redno izvajanje akcij požarne varnosti.
Na podlagi večletnih izkušenj v praktičnem izvajanju ukrepov ob požarih je potrebno:
-

pravočasno spremljanje ocene povečane požarne ogroženosti in pravočasno
informiranje prebivalstva o povečani stopnji požarne ogroženosti in preventivnih
zaščitnih ukrepih.

Uprava RS za zaščito in reševanje na podlagi pridobljenih podatkov ugotavlja in razglaša
požarno ogroženost naravnega okolja za določeno območje ali za celo Slovenijo.
V obdobjih, ko je za posamezno območje v naravnem okolju razglašena velika ali zelo
velikapožarna ogroženost in v drugih sušnih obdobjih je tam prepovedano:
kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj in
puščati ali odmetavati goreče in druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

20/ 97

OBČINA Ig

OCENA OGROŽENOSTI – verzija 1.0

1.2. Požar na objektih
1.2.1. Viri nevarnosti :
Obstaja nevarnost, da se manjši požar (nastal v kuhinji, v neočiščenem dimniku ali zaradi
kratkega stika na dotrajanih električnih instalacijah) naglo razširi na večji kompleks zgradb
in jih v kratkem času popolnoma uniči.
Vir nevarnosti predstavljajo tudi požari v industrijskih objektih, skladiščih in podobnih
objektih.

1.2.2. Možni vzroki nastanka požara na objektih :
•
•
•
•
•
•
•

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

1.2.3. Verjetnost pojavljanja požara na objektih :
Ocenjuje se, da je verjetnost pojavljanja požarov na gospodarskih objektih v naseljih s
kmetijsko dejavnostjo - srednja posebno v zimskih mesecih
- v stanovanjskih hišah je verjetnost manjša
- v urbanih naseljih (gosta naseljenost)
1.2.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti :
Ocenjujemo tri kategorije objektov, ki so požarno najbolj ogroženi:
1. stanovanjska naselja
2. javne zgradbe
3. industrijski objekti
V gradbenih objektih predstavljajo požari posebno nevarnost. Kakšen obseg in razsežnost
bo požar zajel, je odvisno od tipa objekta (industrijski, energetska naprava). Pri
stanovanjskih objektih starejšega tipa prihaja zaradi dotrajanosti, napak v električnih
napeljavah ter dimovodnih instalacijah, na sistemih za ogrevanje, kaminih, do požarov z
različnim obsegom kot tudi materialno škodo.
Pri vrednotenju požarne ogroženosti v Občini Ig, je bilo upoštevano naslednje:
Celotno območje občine je razdeljeno po Vaških skupnostih. Občina Ig je požarno
razdeljena na posamezne požarne sektorje.
Po razdelitvi požarnih sektorjev, sledi analiza po sektorjih glede na kvaliteto stavb, višino
stavb, namembnost objektov.
21/ 97

OBČINA Ig

OCENA OGROŽENOSTI – verzija 1.0

Elementi za izračun:
* Bruto površina požarnega sektorja v m2
* Skupna površina objektov v m2
* Skupno število etaž
* Povprečno število etaž
* Skupna površina etaž v m2
* Skupni požarni potencial sektorja
Skupna požarna obremenitev je skupna toplotna energija, ki jo vsebujejo vse gorljive snovi
na požarnem sektorju.
Stopnja izkoriščenosti:
če preseže vrednost 0,5, pomeni, da imajo objekti v tem sektorju višino več kot 3
nadstropja, kar pomeni, evakuacija prebivalcev ob požaru.
Indeks požarne obremenitve je merilo požarne ogroženosti 1 požarnega sektorja. Glede
na višino požarne obremenitve je uveljavljena naslednja kategorizacija:
do 1 GJ / m2 nizka požarna obremenitev
od 1 do 2 GJ / m2 srednja požarna obremenitev
nad 2 GJ / m2 visoka požarna obremenitev
Od požarne obremenitve je odvisno, kako dolgo traja požar, koliko vode in ljudi bomo
potrebovali.
Stopnja požarne nevarnosti je merilo za ugotavljanje širjenja požara, znotraj PS:
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja

če je F = nad 2 GJ/m2, je nevarnost širjenja akutna
če je F= 0,4 do 2 GJ/m 2, obstaja možnost širjenja požara
če je F= pod =,4 GJ/m 2, se bo požar omejil le na objekt, ki ga je
zajel

1. Stanovanjske in javne zgradbe na območju občine lahko razdelimo v dve kategoriji in
sicer:
• zgradbe do višine 8 metrov
• zgradbe do višine 20 metrov
ŠTEVILO PREBIVALCEV
do 5.000
5.000 – 10.000

RAČUNSKO ŠTEVILO
ISTOČASNIH POŽAROV
1
1

KOLIČINA VODE V
litrih/požar
10
15

Računsko število istočasnih požarov, ki lahko nastanejo v istem naseljenem kraju v času
treh zaporednih ur.
POŽARNA
OBREMENITEV
m2
MJ/m2
100
419
120
502

KVALITETA LESA

KOLIČINA VODE

kg/m2

l/min / m2

25
30

1,0
1,1
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140
160
180
200
220
240
260
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586
670
754
837
921
1005
1089
1172
1265

35
40
45
55
60
65
70
75
80

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

Potrebna količina vode za gašenje je 1 liter/min/1m 2 do 2 litra/min/m2 kot je razvidno iz
tabele.
1.2.5. Potek in možen obseg požara
Požari izbruhnejo iznenada, običajno tam, kjer jih najmanj pričakujemo. Od pojava pa do
požara večjih razsežnosti je običajno potrebno le malo časa, zato je potrebna učinkovita in
hitra akcija gašenja.
Če gre za manjši začetni požar, je potrebno samozaščitno ravnati in sami pogasiti ogenj.
Glede na obseg ločimo:
- požare na manjših – dislociranih objektih,
- požare v strnjenih naseljih,
- požare v industriji.
Požari v strnjenih naseljih so najnevarnejši, saj se požar širi na druge, ki so v neposredni
bližini. Pri tem so največji problemi z dovozi do mesta požara, zadostne količine vode,
vzroki pa so običajno dotrajani dimniki, požarni zidovi itd.
Učinkovitost gašenja lahko zmanjšuje tudi nizek pritisk vode v hidrantnem omrežju.
Požar se lahko zaradi vetra razširi na sosednji stanovanjski ali kmetijsko gospodarski
objekt, kjer je ponavadi hranjeno tudi gorivo za delovne stroje.
Hitro se lahko razširi še na druga stanovanjska in gospodarska poslopja v bližini. Starejši
ljudje, ki čuvajo majhne otroke se ne morejo sami evakuirat, zato je potrebno predvideti
tudi evakuacijo oziroma reševanje.

1.2.6. Stopnje požarne nevarnosti po večjih Vaških skupnostih:
PGD Ig:
Po večini naselij je indeks požarne obremenitve pod 0,4 GJ /m 2, zato se požar ne bi razširil
in bi se omejil le na objekt, ki ga je zajel. Spada v III. kategorijo.
Celotno območje SVS Ig pokriva PGD Ig. Dovolj je gasilskih cevi, motorni črpalki ( 1200 in
1600 l/min), s tremi gasilskimi vozili s cisterno, gasilsko vozilo z lestvijo in orodnim vozilom.
V naselju Ig je 138 hidrantov. Možna intervencija v 9 min.
PGD Golo:
Večina naselja spada v II. kategorijo.
V požarnem sektorju naselja Golo se požar ne bi razširil in bi se omejil le na objekt.
Območje naselja Golo, Visoko, Rogatec, Zapotok in Selnik pokriva PGD Golo z zadostno
količino gasilskih cevi, s tremi gasilskimi vozili s cisterno, orodnim vozilom in motorno
črpalko (1200 in 1600 l/min).
V naselju je 121 hidrantov. Možna intervencija v 11 min.
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PGD Iška vas:
Večina naselja spada v II. kategorijo.
V požarnem sektorju naselja Iška vas, Iška in Gornji Ig se požar ne bi razširil in bi se omejil
le na objekt.
Število hidrantov je 29. Celotno območje pokriva PGD Iška vas, ki ima zadostno količino
gasilskih cevi, gasilskio vozilo z cisterno, orodno vozilo in dve motorni črpalki.
Možna intervencija v 11 min.
V občini je 10 PGD z 290 operativnimi člani.
1.2.7. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Posledice požarov so lahko močno vidne, na gradbenih objektih. Ognjeni zublji ogrožajo
ljudi, živali in premoženje.
Posledice so odvisne od velikosti in intenzitete požara:
- gradbeni objekti – uničeni stanovanjski objekti, proizvodni in drugi objekti.
1.2.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče
S predpostavko, da bo zaradi požara prišlo do ogroženosti, obstaja verjetnost nastanka še
naslednjih nesreč:
- prometne nesreče (zaradi širjenja dima),
- razširitev požara po naselju,
- razlitje nevarnih snovi, predvsem naftnih derivatov kot so kurilno olje in motorni
bencin,
- eksplozije.
1.2.9. Možnost predvidevanja požara
Požari v gradbenih objektih so bolj pogosti v zimskem času zaradi vžigov saj v dimniku,
zaradi okvar grelnih naprav, električnih instalacij in električnih naprav, in pa v času neviht,
zaradi udara strele v objekte.
1.2.10. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izdelati je potrebno načrt zaščite in reševanja pred posledicami požarov v in na
objektih.
Usposobiti štabe in enote sistema zaščite in reševanja ter pomoči za ustrezno
ukrepanje .
Usposobiti vse pristojne službe in organizacije za ukrepanje v primeru požara.
Vpeljati sistem učinkovite požarne preventive.
Oceniti požarno obremenitev pomembnejših objektov v skladu s pravilnikom.
Zagotoviti primerno oskrbljenost s požarno vodo, ustreznim hidrantnim sistemom.
Zagotoviti pravočasno odkrivanje in obveščanja ob požarih.
Opremljanje operativnih gasilskih enot v skladu z merili in kategorizacijo
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1.3. Požar na prometnih sredstvih
1.3.1. Viri nevarnosti :
Požari na prometnih sredstvih na območju občine statistično predstavljajo manj kot 1%
skupnega števila požarov. V večini primerov gre za požare na cestnih vozilih.
Pri požarih na vozilih v cestnem prometu lahko, zaradi stanja cest in gostote prometa, pride
do hudih ali celo najhujših posledic tako za udeležence v nesreči kot tudi za okolje.
1.3.2. Možni vzroki nastanka požara na prometnih sredstvih :
•
•
•

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

1.3.3. Verjetnost pojavljanja požara na prometnih sredstvih :
Veliko število vozil v cestnem prometu in zastarelost vozil pogojuje veliko verjetnost
nastanka požara na cestnih vozilih.
1.3.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti :
Vrsto, obliko in stopnjo ogroženosti pogojuje vrsta prometnega sredstva udeleženega v
nesreči. Pri čemer zaradi značilnosti prometa po magistralnih cestah ( prevozi nevarnih
snovi-ogljikovodikov na območju občine Ig, pogojujejo malo stopnjo ogroženosti, ki se
odraža skozi ogrožanje naselij in naravnega okolja (požari, ogrožanje podtalnice).
1.3.5. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina :
Obstaja manjša verjetnost, da bi bili neposredno prizadeti ljudje, živali in kulturna dediščina,
ki sicer niso direktno udeleženi v nesreči. Ogroženost teh kategorij je prisotna predvsem pri
nastanku verižnih nesreč (prekinitev dobave vode, nastanek večjega požara v naravnem
okolju, razširitev požara na gradbene objekte,...).
1.3.6. Verjetne posledice požara na prometnih sredstvih:
Posledice požara na prometnem sredstvu, ki se giblje po prometnici je težko predvideti lahko nastanejo posledice samo na vozilu, lahko tudi na drugih vozilih udeleženih v prometu
pa tudi na okolju izven prometnice.
Pri požarih na prometnih sredstvih, ki jih požar zajame izven prometnic so posledice
bistveno manjše.
1.3.7. Verjetnost nastanka verižne nesreče :
Obstaja majhna verjetnost nastanka verižne nesreče: trčenje - požar - eksplozija - razlitje
nevarne snovi - širjenje strupenih plinov.
1.3.8. Možnost predvidevanja nesreče :
Čas in kraj nastanka požara na prometnem sredstvu ni mogoče v naprej predvideti.
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1.3.9. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče :
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑

izdelati je potrebno NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POŽARIH NA OBMOČJU
OBČINE IG;
zagotovitev materialnih pogojev za popolnjevanje, opremljanje in usposabljanje
operativnih gasilskih enot, kar bo omogočalo hitro, usklajeno in učinkovito ukrepanje
izvajalcev gasilske javne službe;
izdelava dopolnilnih načrtov za požare(oprativni načrti za posamezno PGD) Gasilske
zveze Ig
vzpostaviti celovit in učinkovit sistem obveščanja in javnega alarmiranja;
izgradnja protipožarnih poti in protipožarnih presek v gozdovih;
objava razglasov o požarni ogroženosti naravnega okolja;
obveščanje javnosti o požaru in po potrebi posredovanje navodil za ravnanje;
usposabljanje prebivalstva za požarno zaščito;
v kolikor je prišlo zaradi posledic požara do poškodb infrastrukturnih objektov in napeljav
(elektrika, vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba), takoj po opravljeni
reševalni intervenciji pristopiti k njihovemu popravilu - usposobitvi.
pristojni organi in službe morajo zagotoviti dosledno izvajanje protipožarnih predpisov.
Podrobnejši seznam se nahaja v OPERATIVNEM NAČRTU GASILSKE ZVEZE IG,
ki je priloga k načrtu NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POŽARIH NA OBMOČJU
OBČINE IG;

1.3.10. Zaključek
Nevarnost pred požari v občini Ig je različna glede na posamezna območja. Za trajno
varnost pred požari pa je seveda potrebno redno vzdrževanje hidrantnega omrežja, redno
usposabljanje predšolske in šolske mladine kot tudi redno izvajanje akcij požarne varnosti.
Na podlagi večletnih izkušenj v praktičnem izvajanju ukrepov ob požarih je potrebno:
- pravočasno spremljanje ocene povečane požarne ogroženosti in pravočasno informiranje
prebivalstva o povečani stopnji požarne ogroženosti in preventivnih zaščitnih ukrepih.
Uprava RS za zaščito in reševanje na podlagi pridobljenih podatkov ugotavlja in razglaša
požarno ogroženost naravnega okolja za določeno območje ali za celo Slovenijo. V
obdobjih, ko je za posamezno območje v naravnem okolju razglašena velika ali zelo velika
požarna ogroženost in v drugih sušnih obdobjih je tam prepovedano: - kuriti, sežigati ali
uporabljati odprti ogenj in - puščati ali odmetavati goreče in druge predmete ali snovi, ki
lahko povzročijo požar.

1.4. Ocena ogroženosti zaradi nesreče z nevarno snovjodruge ekološke nesreče
Nevarna snov je vsaka snov, v kateremkoli agregatnem stanju, ki v primeru
nenadzorovanega prodora v okolje neposredno ogroža življenje ali zdravje ljudi in živali
oziroma povzroča škodo ali uničenje premoženja ter ima škodljive posledice za okolje.

1.4.1. Viri nevarnosti :
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Vir nastanka onesnaženosti tal, pitne vode, vodotokov in zraka je v mirnodobnem času
uporaba nevarnih snovi v industriji, kmetijstvu, gospodinstvih in trgovinah na območju
občine.
Ob dejstvu, da se ob proizvodnji hrane, krme in drugih kmetijskih pridelkov uporabljajo razna
škropiva za povečanje in zaščito pridelka, predstavljajo škropiva potencialen vir nevarnosti
že ob njihovem transportu in skladiščenju, dolgoročno gledano pa je vir nevarnosti njihovo
nalaganje v prst in posledično v hrano in vodo.V občini ni proizvajalcev nevarnih snovi, pač
pa se skladiščijo, uporabljajo in skozi območje občine v cestnem prometu prevažajo.
Nevarne snovi definiramo in klasificiramo po Zakonu o nevarnih snoveh, kakor sledi:
1. eksplozijsko nevarne snovi,
2. lahko vnetljive snovi,
3. vnetljive snovi,
4. snovi, ki povzročajo vžig - oksidativne snovi,
5. strupene in zdravju škodljive snovi,
6. jedke in dražljive snovi,
7. radioaktivne snovi,
8. plini,
9. gabljive in kužne snovi,
1. Eksplozivne nevarne snovi imajo lastnost, da ob ugodnem zunanjem vplivu z
eksplozivnim kemičnim razpadanjem sproščajo energijo v obliki toplote in plinov.
2. Lahko vnetljive snovi so snovi: ki imajo v tekočem stanju plamenišče pod 38 0C in
parni tlak pod 3 bare, se v trdem stanju po manjšem viru vžiga vžgejo in potem, ko vir vžiga
ni prisoten, še vedno gorijo ali vsaj tlijo, se vžgejo same od sebe, imajo v plinastem stanju
pri normalnem tlaku v zraku eksplozijsko območje, v stiku z zrakom ali ovlaženim zrakom
razvijajo lahko vnetljive pline v nevarnih količinah.
3. Vnetljive snovi so snovi, ki imajo v tekočem stanju plamenišče nad 38 0C.
4. Snovi, ki povzročajo vžig, so snovi, ki v kontaktu z drugimi snovmi, predvsem z
gorljivimi, reagirajo tako, da pri tem razvijajo večje količine toplote.
5. Strupene snovi so snovi za katere je znanstveno ugotovljeno, da v določenih
količinah z vdihovanjem, zaužitjem ali pronicanjem skozi kožo v telo povzročijo smrt ali
okvaro človekovega ali živalskega organizma. Zdravju škodljive snovi so snovi, ki z
vdihovanjem, zaužitjem ali pronicanjem v telo skozi kožo povzročajo zdravstvene okvare
manjšega obsega.
6. Jedke snovi so snovi, ki pri kontaktu povzročijo uničenje živega tkiva. Nadražujoče
snovi so tiste, ki povzročijo pri enkratnem ali ponavljajočem kontaktu s kožo ali sluznico
takojšnje ali kasnejše vnetje.
7. Radioaktivne snovi so snovi, katerih specifična aktivnost presega 74 Kbq/kg.
8. Plini so snovi, ki pri temperaturi 15 0C in pod tlakom 1,011 mb v plinastem stanju
in se uporabljajo, hranijo in prevažajo komprimirane, utekočinjene ali raztopljene pod tlakom.
9.Gabljive in kužne snovi so snovi, ki razširjajo ogaben vonj ali lahko povzročijo pri
ljudeh in živalih nalezljive bolezni.
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Na področju občine Ig ni proizvodnih obratov, ki bi se ukvarjali s proizvodnjo nevarnih snovi
kot končnim proizvodom.
Tudi odlagališč nevarnih snovi ni na območju občine.
Največji viri nevarnosti so prevozna sredstva, ki prevažajo nevarne snovi.
Nevarne snovi v prometu ob znani dinamiki ni le možno deliti po firmah, ki se ukvarjajo s
transportom, saj zaradi lege prometnih poti in prometnih zamaškov, obstaja ogroženost od
vseh snovi, ki so v prometu, kot tudi od oseb, ki se s prevozom ukvarjajo. Primerjalno z
vsemi nevarnimi snovmi v prostoru jih je v prometu cca 15 %. Za snovi, ki so v prometu velja
ugotovitev, da so v našem prostoru ne evidentne, pri nesrečah z njimi se mora ugotavljati
istovetnost dokumentov in snovi, skratka ugotavljamo, da so nevarnosti bistveno večje kot
jih priznamo.
1.4.2. Možni vzroki nastanka nesreče :
- nesreča na cesti
- nesreča v servisnih obratih,
- nesreča na bencinskem servisu,
- nesreča v gospodinjstvu,
- neustrezna uporaba gnojil, strupov za uničevanje škodljivcev in plevela ter spuščane
neprečiščenih komunalnih odplak v talnico in vodotoke,
- odtekanje nevarnih snovi ob izpiranju tal v avtoservisnih obratih direktno ali indirektno v
zemljo in vodotoke,
- namerni izpusti.

1.4.3. Verjetnost pojavljanja nesreče :
Glede na veliko frekvenco prevozov nevarnih snovi (cesta), se ocenjuje, da obstaja manjša
verjetnost nastanka nesreče z nevarnimi snovmi. Čeprav z manjšimi posledicami, pa
obstaja tudi manjša verjetnost namernega onesnaženja (izpusti odpadnih nevarnih snovi,
neustrezno ravnanje z nevarnimi odpadki - škropiva), kar potrjujejo 15-letni statistični
podatki za tovrstne nesreče in onesnaženja naravnega okolja.
V to skupino sodijo tudi večje avto servisne storitvene dejavnosti, bencinski servis in nekateri
zasebniki v gostinstvu, kateri imajo nevarne snovi v hrambi in uporabi na osnovi predpisov
in so redno preverjani s strani inspekcijskih služb.
Kar pa ne velja za nekatere manjše servisne enote, nekatere zasebne stanovanjske
zgradbe, ki skladiščijo nevarne snovi (predvsem diesel gorivo in lahko kurilno olje v
neprimernih posodah, kateri nimajo lovilnih skled), nenadzorovanih podzemnih rezervoarjih,
ki niso certificirani na 5 let.
Izkušnje zadnjih let kažejo, da je za to skupino verjetnost nastanka nesreče z nevarno
snovjo izredno majhna velika, saj v zadnjih letih ne beležimo iztekanja nevarnih olj ali
goriva v okolje (vodotoke in zemljo).
Verjetnost prometne nesreče na prometnicah z razlitjem nevarne snovi na vodozbirnem
območju Brest je majhna.
Lokacije organizacij, ki uporabljajo v proizvodnem procesu nevarne snovi - Silvaprodukt, so
v večini primerov takšne, da zagotavljajo dostop intervencijskih vozil iz vseh smeri ter po
potrebi pravočasen umik zaposlenih.
1.4.4. Vrste,oblike in stopnja ogroženosti :
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V primeru nesreč z nevarnimi snovmi bi bila najbolj ogrožena območja neposredno ob
lokaciji nesreče. Ta je lahko opredeljena glede na vrsto nevarnih snovi v mirovanju ali v
prometu na lokacije firm in na prevozne poti.
Nasploh pa ugotavljamo, da so najbolj ogrožena vsa območja, ki se nahajajo v bližini najbolj
obremenjenih cest.
Za celotnem področju občine Ig so še posebej ogrožena tista območja, na katerih so zajetja
pitne vode. To je območje naselja Brest, kjer se nahaja črpališče Brest. Ter naselja v
hribovitem delu občine (Golo, Zapotok, Visoko, Kurešček, Iški Vintgar, Gornji Ig) zaradi
črpališča pitne vode.
Ogroženost prebivalstva z nevarnimi snovmi je večja predvsem v neposredni bližini izvora
nevarne snovi. To je v bližini proizvodnega obrata in/ali skladišča v katerih so nevarne snovi.
ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Št.razreda

VRSTA NEVARNE SNOVI
STISNJENI PLINI,utekočinjeni plini, pod tlakom
razstopljeni plini
Vnetljive tekočine
Strupi
Gabljive in kužne snovi
Jedke snovi
Druge nevarne snovi

2
3
6.1
6.2
8
9

Ostali subjekti, ki uporabljajo skladiščijo ali prevažajo nevarne snovi (letno):
❑

Silvaprodukt

600 l

barve + lugi

❑

Bencinski servis PETROL

50.000l

motorni bencini

❑

Bencinski servis PETROL

20.000l

diesel D2

❑

Avtoservisi + avtoprevozniki

1.000 kg

motorna olja+maziva

❑

Avtoservisi + avtoprevozniki

10.000 l

diesel goriva D2

❑

Avtoservisi + avtoprevozniki

1.000 l

odpadnih olj

Fekalne odplake kmetijskih
dejavnosti in stanovanjskih
2.000 m/3
zgradb, ki niso vezani na
komunalne čistilne naprave.
(vrednosti so informativne iz zadnjih statističnih podatkov)

❑

❑

1.4.5. Potek in možni obseg nesreče
Iz dosedanjih izkušenj lahko ugotovimo, da je ob strokovnem ravnanju ter ob upoštevanju
vseh navodil, postopkov in pravil pri transportu in uporabi nevarnih snovi majhna
verjetnost, da bi do nesreče prišlo. Veliko večja verjetnost nastanka nesreče je ob
neupoštevanju pravil v prometu, ob zanemarjanju varnostnih ukrepov v delovnem procesu,
opuščanju preventivnih ukrepov zaradi subjektivnih ekonomskih razlogov in ob nastanku
naravne ali druge nesreče ( potres, poplava, požar, letalska nesreča, ... ), ki bi imela za
posledico povzročitev nesreče z nevarno snovjo.

1.4.5. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina :
•

Najboj verjeten in pogost vzrok nesreče z nevarnimi snovmi so nesreče v cestnem
prometu v katerih so udeležena vozila cisterne, ki prevažajo nevarne snovi. Nesreči
ponavadi sledi iztekanje nevarne snovi v okolje in v hujših primerih vžig in eksplozija.
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Obstaja možnost razširitve požara v naravno okolje. Obseg take nesreče, je ponavadi
manjši in obvladljiv z razpoložjivimi intervencijskimi silami.
Želežniški nesreči, ki bi imela za posledico iztirjenje vagonov z nevarnimi snovmi, bi
lahko sledil isti potek dogodkov (iztekanje, vžig, eksplozija, požar v okolju, strupen
oblak).
Nesreče z nevarnimi snovmi v obratih kovinsko predelovalne industrije, bencinskih
servisih, gospodinjstvih ter nesreče zaradi neustrezne uporabe gnojil, strupov za
uničevanje škodljivcev in plevela ter spuščanje neprečiščenih komunalnih odplak v
okolje, bi bile manjšega obsega in ogrozile predvsem neposredne uporabnike in okolje.
Večji obseg bi dobile, če bi zaradi emisije teh snovi prišlo do onesnaženj vodnih virov.

V primeru nesreče z nevarno snovjo pri kateri bi prišlo do iztekanja nevarne snovi v okolje
oziroma nastanka strupenega oblaka bi le to ogrožalo prebivalce in živali odvisno od količine
in vrste ter vremenskih razmer in sicer :
❑

Obseg in število ogroženih ob nesrečah na cestah je težko predvideti saj je v osnovi
pogojen z mestom nastanka (odvisen od poseljenosti).

❑

Zaradi neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi v kmetijstvu in gospodinjstvu je
ogroženost prebivalcev in okolja sicer prisotna a omejena in minimalna.

1.4.6. Verjetne posledice nesreče :
Pri neposredno prizadetih - kontaminiranih delavcih, prebivalcih in ostalih ljudeh in živalih bi
prišlo do smrtnih primerov in poginov. Pri ostalih, ki bi jih dosegle posledice nesreče pa
glede na oddaljenost in vrsto nevarne snovi, večje oziroma manjše poškodbe predvsem
dihal.
Posledice nesreč z nevarnimi snovmi so lahko zelo različne, kar je odvisno od mnogih
dejavnikov.
Zaradi različnih možnosti prihaja do različnih posledic:
- onesnaženje vodotokov,
- onesnaženje podtalnice,
- onesnaženje ozračja,
- nastanek eksplozije,
- nastanek požara,
- zastrupitve ljudi in živali,
- poškodovanja ali uničenja premoženja,
- ogroženosti ljudi, živali in vegetacije.
1.4.7. Verjetnost nastanka verižne nesreče :
Ocenjuje se, da je možnost nastanka verižne nesreče zelo velika. Emisiji nevarne snovi v
okolje (v trdi obliki, razlitje, strupen oblaki) lahko sledi ena ali več od naslednjih verižnih
nesreč :
• požar (v naravi, objektu, prometnem sredstvu),
• eksplozija,
• kontaminacija podtalnice in vodnih virov - prekinjena dobava pitne vode,
• kontaminacija zemljišč in rastlin (kmetijskih pridelkov),
• prekinjeni prometni, kumunikacijski in drugi infrastrukturni tokovi in povezave
• motnje pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda.
• porušitve
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poginule živali
ranjenci

1.4.8. Možnost predvidevanja nesreče :
Na podlagi podatkov iz podjetij, ki uporabljajo v proizvodnem procesu nevarne snovi ali pa
imajo nevarne snovi v svojih skladiščih, lahko predvidevamo s kakšnimi nesrečami z
nevarnimi snovmi se bomo srečevali v določenem okolju.
Veliko težje pa je predvidevati nesreče z nevarnimi snovmi v cestnem prometu, saj ne vemo
kateri nevarni tovori se prevažajo po naših cestah.
1.4.9. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče :
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

izdelati je potrebno DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI Z
NEVARNO SNOVJO NA OBMOČJU OBČINE IG;
Oceno ogroženosti morajo izdelati tudi podjetja, zavodi ter organizacije, ki v
delovnem procesu uporabljajo, skladiščijo ali prevažajo nevarne snovi, ki
predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče.
vzpostaviti celovit in učinkovit sistem obveščanja in javnega alarmiranja;
izdelati popis vkopanih cistern pri gospodarskih družbah in zasebnih subjektih;
pristojne gospodarske družbe Petrol ( benc. servis) in Silvaprodukt, morajo
zagotoviti dosledno izvajanje predpisov, ki določajo pravila ravnanja z nevarnimi
snovmi;
po zaključeni intervenciji vzpostaviti v delovanje prizadete infrastrukturne objekte
in napeljave (elektrika, vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba);
določiti lokacijo za kontaminirane odpadke (pogodba z izvajalcem);
poskrbeti odvoz kontaminiranih materialov na za to določena mesta in sanacija
okolja.

Izvajalci zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi so:
Javni zavod gasilska brigada Ljubljana
gasilska društva
podjetje Kemis d.o.o
Štab CZ Ig
druga podjetja, zavodi, in organizacije, ki jih občina Ig pooblasti za opravlčjanje
nalog ZIR

1.5. Ocena ogroženosti zaradi potresa
Potres je naravni pojav, ko v Zemljini notranjosti pride do nenadne sprostitve nakopičenih
elastičnih napetosti, pri katerem se sproščena energija razširja v obliki seizmičnega
valovanja. Ko potresno valovanje doseže površje z zadostno energijo, da povzroči
neželene posledice na ljudi, objekte ali naravo, govorimo o potresu kot o naravni nesreči.
Večina potresov, med njimi tudi najmočnejših, nastaja kot posledica notranje Zemljine
dinamike globoko pod površjem (tektonski potresi). Litosferske plošče se počasi
premikajo. Pri tem prihaja do medsebojnih trčenj in s tem povezanih deformacij. Posledica
je kopičenje napetosti, ki se občasno hipoma sprosti v obliki potresa.
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1.5.1. Viri nevarnosti :
Ob močnejšem potresu bi se kot viri nevarnosti pojavili:
• gradbeni objekti (izstopajo stara vaška jedra),
• komunalni objekti v cestnem telesu (mostovi, propusti),
• objekti kanalizacije (kolektorji, črpališča, čistilne naprave),
• porušeni in poškodovani elektro energetski objekti in infrastruktura.
1.5.2. Možni vzroki nastanka požara na prometnih sredstvih :
•
•
•

razpoke ali delna porušitev objektov ob močnejšem potresu (našteti pri virih nevarnosti)
lom, posedi, prekinitev cevovodov in drugih infrastrukturnih napeljav zaradi ponika tal,
izpad obratovanja zaradi izpada električne energije.

1.5.3. Verjetnost pojavljanja nesreče :
Ozemlje občine se nahaja pod jugovzhodnim delom Ljubljanske seizmogene cone in je na
potresnem območju VIII. Stopnje po SK lestvici po seizmološki karti Slovenije za povratno periodo
500 let (po Ribariču).

Slika 4: KARTA POTRESNE NEVARNOSTI Projektni pospešek tal
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Seizmološka karta RS + izsek občine Ig s 500 letno povratno
dobo potresov (Ribarič 1987)

Najbližje izrazitejše potresno območje je na širšem območju obrobja Ljubljanskega Barja
(VIII.st.MCS). V smeri proti vzhodu se potresna ogroženost manjša tako, da na gričevnatem
območju doseže VII.stopnjo po MCS. Iz tega lahko empirično razvijemo sklep, da je
verjetnost nastanka katastrofalnega rušilnega potresa na območju naše regije velika.
1.5.4. Vrste,oblike in stopnja ogroženosti :
Ocena posledic rušilnega potresa vsebuje naslednje izračune in ocene posledic, ki bi jih
utrpelo prebivalstvo občine Ig:
1.- oceno števila zasutih prebivalcev in brez strehe
2. - oceno števila ranjenih in mrtvih
3. - oceno količin ruševin in števila zasutih po globini
4. - oceno sil in sredstev za reševanje in pomoč in
5. - oceno poškodb na infrastrukturi
1.5.4.1. Ocena števila zasutih prebivalcev in brez strehe
Osnova za izdelavo spodnjih preglednic je popis prebivalstva, ki je bil obdelan glede na
seizmološko karto Ljubljane in okolice, starostno strukturo stavb ter predvideno VIII.
potresno stopnjo po MSK lestvici .

prebivalcev
10.000

skupaj
zasutih
344

brez strehe plitvo zasutih
371

103
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Pri oceni razmerja med plitvo, srednje in globoko zasutimi je uporabljena izkustvena ocena
30:30:40.
Pri oceni razmerja med zasutimi in prebivalci brez strehe je uporabljena izkustvena ocena 9% zaradi odsotnosti prebivalstva od doma (delo v drugih občinah).
1.5.4.2. Ocena števila ranjenih in mrtvih
ranjenih prebivalcev
172

mrtvih prebivalcev
10

10

Pri oceni je upoštevan izkustveni kriterij, da je skupno število ranjenih 50% vseh zasutih,
mrtvih pa 3% od števila vseh zasutih.
1.5.4.3. Ocena količine ruševin
Kriterij za izračun količine ruševin kot posledice potresa na območju občine Ig je hipoteza,
ugotovljena iz podatkov Ljubljane in okoliških občin, da bi prišlo v intenzivno naseljenih
območjih (blokovna gradnja) na enega zasutega prebivalca 3 m3 ruševin, na območju
individualne gradnje pa 5 m3 ruševin (+ 9% na prebivalce brez strehe). Poleg tega bi bilo
od zgoraj uporabljene hipoteze še 10% ruševin infrastrukturnih objektov.
količina ruševin na prebivalca brez strehe
količina ruševin na infrastrukturi
SKUPAJ RUŠEVIN

1.755 m3
175 m3
1. 830 m3

1.5.4.4. Ocena sil in sredstev za reševanje
Pri izračunu potrebnega števila prebivalcev iz podatkov Ljubljane in primerljivih okoliščih
občin upoštevamo naslednje parametre:
Št. zasutih

1.
2. plitvno zasutega rešujeta 2 reševalca 2
uri
srednje zasutega rešujejo 3 reševalci 5
ur
globoko zasutega rešujejo 4 reševalci
20 ur

103
103
138

Št. ur reševanja

103 x 2 x 2 =412
103 x 5 x 3= 1545
138 x 20 x
4=11040

delo reševalcev se opravlja dvoizmensko po 12 ur
čas reševanja 72 ur
zasuti prebivalci
plitvo
srednje
globoko
Skupaj :
365

ure reševanja
72
72
72

reševalci
12
45
308
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Upoštevajoč zgoraj naštete parametre bomo v 72 urah reševanja potrebovali 365
reševalcev, iz podatkov primerljivih okoliških občin
Za plitvno zasute je potrebno le lažje orodje (krampi,lopate, škripci).
krampi
50

lopate
50

škripci
15

vzvodi
20

Za srednje in globoko zasute pa za 1000 prebivalcev prizadetega območja : 4 kamione
prekucnike, 1 avtodvigalo, 2 bagerja, 1 kompresor za gradbene priključke, 1 električni
agregat in 6 varilnih in rezalnih aparatov.
Za reševanje globoko zasutih potrebujemo:
kamion
prekucnik
28

avto dvigalo

bager

kompresor

el. agregat

7

14

7

7

varilni in
rezalni aparat
42

1.5.4.5. Ocena poškodb na infrastrukturi
PTT promet bi bil v prvem trenutku po potresu delno moten z možnimi prekinitvami.
Predvsem pa bi bile preobremenjene telefonske linije, kar bi v prvih urah po potresu
otežkočalo vodenje, koordinacijo in ustvarjanje pogoje za normalizacijo stanja na področju
prometa in zvez. Telekomunikacijski objekti na področju občine so gradbeno izvedeni
upoštevajoč visoke stopnje protipotresne zaščite, tako da večjih prekinitev za daljše obdobje
ni pričakovati.
V cestnem prometu ni pričakovati zemeljskih plazov, razen na cesti Iška – Krim – Rakitna in
manjše razpoke vrhnjega dela cestišč. Cesta Škofljica - Ig bi bila verjetno težje prevozna
zaradi vdora barjanskih tal in naplavin.
V elektroenergetskem sistemu bi zaradi občutljivosti transformatoskih postaj in preklopnega
sistema na intenzivne vibracije prišlo do izpadov električne energije. Na električni napeljavi
bi prišlo do kratkih stikov, ki bi lahko povzročili požare. Prekinitev dobave električne energije
bi imele posledice predvsem za delovanje zdravstvene ustanove, PTT sistema in sredstev
javnega informiranja, ter vodooskrbe, zaradi ne delovanja črpalk.
Vodovodno omrežje bi bilo poškodovano ( možen lom starejših cevi in zemeljski premiki na
nekaterih zajetjih pitne vode).
V kanalizacijskem sistemu ni pričakovati večjih poškodb. V vsakem primeru bi prenehala
delovati čistilna naprava Ig in možni lomi individualnih greznic
( predvsem starejših), v nekaterih zaselkih v občini.
Prebivalci bi bili v primeru potresa neposredno in posredno ogroženi.
Neposredna ogroženost je minimalna in bi jo povzročili padci trdih predmetov, v manjši meri
pa tudi panika.
Posredna ogroženost, pa bi nastala zaradi poškodb infrastrukturnih in drugih objektov ter
naprav objektov, in sicer :
• pri potresu VIII. stopnje so lahko poškodovane komunalne naprave, kamor prvenstveno
prištevamo vodovod in kanalizacijo z vsemi pripadajočimi napravami in opremo. Velika
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verjetnost je, da bo ob potresu prišlo do poškodbe tako tlačnih kot gravitacijskih primarnih
in sekunadarnih cevovodov, zaradi česar bo onemogočena preskrba dela prebivalstva s
pitno vodo. Prekinitev v oskrbi pa lahko povzroči tudi izpad električne energije.
poškodbam bodo izpostavljeni tudi lokalni vodni viri in vodovodna omrežja.
določene poškodbe bo utrpelo tudi kanalizacijsko omrežje, kar bo imelo neposreden
upliv na poslabšanje higienskih razmere ob potresu. Nevarnost je še izrazitejša, če
pridejo kanalizacijske odplake v stik z vodovodnim sistemom oziroma talno vodo v
podzemlju.
pri poškodovani industrijski kanalizaciji se lahko neprečiščene industrijske odplake
razlivajo po površini, pronicajo v zemljino in onesnažujejo podtalnico, ali pa odtekajo v
rečna korita, zaradi česar lahko pride do večjega onesnaženja voda.

pričakovati je tudi poškodbe na električnem in telefonskem omrežju, kar bo povzročalo motnje pri
zagotavljanju teh dobrin. Ocenjuje se, da bi trajal izpad električnega omrežja do 3 dni. Poškodovano
električno omrežja pa predstavlja tudi nevarnost za prebivalstvo.

1.5.5. Potek in možen obseg nesreče
Dolgoletna opazovanja in meritve, ter strokovne ugotovitve iz študije Potresna ogroženost
Slovenije, so dobra podlaga za povzetek poteka in možnih posledic potresov. Glede na
pogostost potresov in njihove posledice lahko zaključimo, da so na območju občine možni
potresi jakosti IV. do VIII. stopnje, kar bi ob morebitnem potresu imelo za posledico zelo
veliko ogroženosti prostora.
Obseg posledic bi bil bistveno večji v kolikor bi se pojavili močnejši in ponavljajoči se
sunki.
Ker se potresa ne da napovedati ob uri in dnevu, je verjetnost potresa na območju
Ljubljanske regije v danem časovnem obdobju, glede na potresno področje, možna. Po
oceni 50, 100, 200 in 500 letne povratne periode je 63% verjetnost, da pride do potresa 8
stopnje po MSK lestvici, kar pomeni, da je 63 % verjetnost, da bo vsakih toliko let potres
moči 8 stopnje po MSK lestvici. Drugače pa so možni potresi manjše moči, ki ne bodo
povzročali tako velikega obsega nesreče.
Zelo malo je verjetnosti, da bi potres istočasno prizadel območje celotne regije.
Ker je malo verjetno, da bi bil potres ob istem času v vseh potresno ogroženih občinah
naše regije se na nivoju regije Ljubljana uskladi vzajemno zadovoljevanje potreb po
mehanizaciji in delu reševalnih sestavov.

1.5.6. Ogroženi prebivalci, živali,premoženje in kulturna dediščina :
Dolgoletna opazovanja in meritve, ter strokovne ugotovitve iz študije Potresna ogroženost
Slovenije, so dobra podlaga za povzetek poteka in možnih posledic potresov. Glede na
pogostost potresov in njihove posledice lahko zaključimo, da so na območju občine možni
potresi jakosti VIII. stopnje, kar bi ob morebitnem potresu imelo za posledico večjo
ogroženost prostora.
Obseg posledic bi bil bistveno večji v kolikor bi se pojavili močnejši in ponavljajoči se sunki.
Vprimeru rušilnega potresa, bi bile posledice in s tem ogroženost največja v starih vaških
jedrih, kjer so zgradbe stare pretežno več kot sto let, pozidava je močno strnjena, stavbe pa
v glavnem niso potresno varno grajene.
1.5.7. Verjetne posledice nesreče :
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Posledice močnejšega potresa so mnogostranske: ranjeni in mrtvi ljudje, ranjene, poginule
in zapuščene živali, porušene stavbe, poškodovana infrastruktura, uničeno premoženje in
kulturna dediščina,
• poškodbe na infrastrukturnih objektih (mostovi, propusti, elektro, kanalizacijski,
vodovodni in telekomunikacijski objekti in omrežja),
• motnje v cestnem in želežniškem prometu in zaradi tega otežkočeno reševanje,
• motnje v oskrbi prebivalstva
1.5.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče :
Ob potresu vedno nastaneje tudi verižne nesreče.
Sorazmerno z jakostjo bi potres poleg poškodb ljudi in živali ter poškodb in porušitev
gradbenih in drugih objektov povzročil tudi nastanek verižnih nesreč večjega oziroma
manjšega obsega. Glede na to, da pričakujemo na območju občine potrese jakosti VIII
stopnje, obstaja verjetnost nastanka naslednjih verižnih nesreč :
• onesnaženje virov pitne vode in motnje v vodooskrbi,
• motnje pri odvajanju odpadnih in fekalnih voda,
• ekološke nesreče,
• motnje energetski oskrbi,
• nesreče in motnje v prometu,
1.5.9. Možnost predvidevanja nesreče :
Potresa ni mogoče napovedati v naprej. Sodobna znanost nima in zagotovo še dolgo ne bo

imela orodij, s katerimi bi lahko določila kraj, velikost in čas nastanka potresa z
natančnostjo, ki bi imela praktičen pomen. Vsaka, tudi majhna napaka pri napovedi
katerega koli od teh treh elementov bi imela zelo slabe, lahko tudi katastrofalne posledice.

1.5.10. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče :
Skladno z ogroženostjo na območju občine pričakujemo potrese jakosti (VII. doVIII. stopnje)
zaradi česar moramo upoštevati naslednje :
❑ izdelati je potrebno NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA POTRES NA OBMOČJU
OBČINE IG;
❑ pri tej potresni ogroženosti so potrebni preventivni ukrepi na urbanističnem, gradbenem
in drugih področjih;
❑ V okviru izvajanja posameznih ukrepov zaščite in reševanja je potrebno predvideti sile
in sredstva za odpravo posledic potresa. Ukrepe izvajajo gradbena podjetja,
komunalno podjetje in vzdrževalec cest, zdravstveni dom, občinske enote za prvo
pomoč in tehnično reševanje ter operativne enote PGD.
❑ Štab za CZ predvideva, da bi ob močnejšem potresu uporabil le del lastnih sil za
zaščito in reševanje. Za pomoč v silah in sredstvih bi zaprosil sosednje občine, v
kolikor te ne bi bile prizadete in Regijski štab za CZ Ljubljana.
❑ zaščito, reševanje in pomoč vodi štab CZ Občine Ig pri čemer sodeluje s štabi sosednjih
občin, regijskim oziroma republiškim štabom za Civilno zaščito;
❑ v angažiranju sil in sredstev v I. fazi aktiviramo podjetja, zavode, organizacije in društva
s katerimi ima občina pogodbo, v drugi fazi aktiviramo tehnično-reševalne enote CZ. V
celotni akciji sodelujejo prizadeti krajani in krajani v neposredni bližini v obliki
samopomoči in medsebojne pomoči.
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1.5.10.1. Ob potresu je potrebno:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

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

1.5.11. Zaključek
Potresov časovno ob uri in dnevu ni mogoče napovedovati, opredeljena so le območja, kjer
lahko pričakujemo potres določene moči in z določeno verjetnostjo v časovnem obdobju.
Znano je tudi, da ob prvem potresnem sunku sledijo naslednji s tendenco umirjanja. V
primeru potresa nižje stopnje (do V. EMS) v občini ne bo občutneje moteno bivanje
prebivalcev in delovni procesi v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah. Prav tako ne
pričakujemo večjih poškodb objektov in žrtev. Smiselno in prilagojeno nastalim razmeram
potresa bi se izvajali ukrepi in naloge, ki so opredeljeni v tem načrtu.
V območjih, kjer prevladuje individualna gradnja z nizko gostoto objektov, grajenih na
klasičen način iz opeke, ni pričakovati večjega števila žrtev.
Ob močnejšem potresu pričakujemo:
- majhne razpoke ali odpadanje ometa na nekaterih slabo grajenih zgradbah, na
mnogih lasaste razpoke;
- večje poškodbe na nekaterih slabše grajenih zgradbah (večje in globlje razpoke v
zidovih, rušitev dimnikov starih zgradb, zdrsi strešnikov ipd).
Iz ocene ogroženosti občine povzemamo, da ob potresu VII. stopnje pričakujemo poškodbe
na objektih v naslednjem obsegu:
- lažje poškodbe do 40 % objektov;
- srednje poškodbe do 35% objektov;
- težje poškodbe do 25 % objektov.

1.6. Ocena ogroženosti zaradi poplave – povodnji
1.6.1. Viri nevarnosti :
Občasna manjša poplavna območja nastajajo ob dolgotrajnem deževju ali obilici nenadnih
padavin, ki se iz hribov zlijejo v doline, odvodni kanali pa niso sposobni absorbirati the
količin.
Časovno je največja verjetnost poplav od pomladi do jeseni s povečano stopnjo nevarnosti
v mesecih april – maj in oktober – november v obdobjih, ko presega povprečna
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količinapadavin nad 100 mm v 24h/m2. Glede na zadnje vremenske neprilike pa obstaja
velika verjetnost poplav tudi v zimskem času.
Po oceni ogroženosti Republike Slovenije pred poplavami, ki jo je izdelal
Vodnogospodarskiinštitut Ljubljana leta 1995 so opredeljene tri kategorije poplav:
- pogoste poplave s povratno dobo nastopa do 5 let
- 10-20 letne poplave s povratnimi dobami od 10 do 20 let
- katastrofalne poplave s povratno dobo 50 in več let
Pri tem je potrebno poudariti, da v večini primerov ne nastopijo poplave z enako povratno
dobo na celotnem področju istočasno. Na manjših vodotokih so za nastop poplav ključne
intenzivne padavine krajšega trajanja do nekaj ur, ki so najpogostejše v poletnem obdobju.
Na večjih vodotokih pa padavine z daljšim trajanjem, ki nastopijo večinoma v pomladanskem
in jesenskem času.
Na območju Iške, Iške vas, Strahomerja, Vrbljena, Bresta, Tomišlja, Matene se Iška razlije
iz korita in se približa hišam, oziroma jih občasno poplavi, poplave leta 2010 in 2014. Ob
močnejših nalivih, se dvigne podtalnica - Ižica, ki lahko ogroža hiše po naselju Ig - Ratuka.
Ob močnejših nalivih se dvigne podtalnica - Iška ki ogroža naselje Iška in Iška vas.
Ob nenadnem močnem deževju lahko poplavi del Rastuke – reka Draščica.
Stopnjapo plavne ogroženosti zahodnega dela Barja je srednja.
1.6.2. Možni vzroki nastanka nesreče :
V primeru močnih in dolgotrajnih padavin, lahko pride na celotnem občine do
občasnihkratkotrajnih poplav manjšega ali večjega obsega.
Glavni vzroki nastanka poplav so:
• dolgotrajno deževje ( predvsem spomladi in v jeseni );
• topljenje snega (predvsem pozimi in spomladi);
• utrgan oblak ( pomladi, poleti in v jeseni );
• izredne padavine na povirjih rek ( tudi izven občine ali države );
• kombinacije naštetih vzrokov.
Poplave se lahko povečajo tudi zaradi neposrednih in posrednih vzrokov, ki so
lahkoentropogenega (človeškega) izvora ali pa nastanejo zaradi medsebojnega delovanja
naravnih sil,porušenega ravnotežja med zemljinami in dinamičnih pojavov.
Tipični primeri so neustrezno dimenzionirane pretočne odprtine mostov in prepustov,
odlaganjemateriala, zaplavljanje mostnih in zaporničnih odprtin z drevninami in materialov
iz porušenihmostov in jezov, lokalno premeščanje velikih količin gramoza, zajezevanje
vodotoka zaradizemeljskih zdrsov ali plazov, zapiranje vodnih pretokov s senenimi balami
in podobno.
1.6.3. Verjetnost pojavljanja nesreče :
Ena izmed verjetnosti pojavljanja poplav so nalivi, močna deževja na širšem območju
občine, ki lahko povzročajo močan porast večjih vodotokov.
Časovna porazdelitev števila dni z vsaj 100 mm padavin na dan, ki pogojuje močno
verjetnost poplav, je na območju občine omejena na čas od maja do novembra in sicer
približno vsakih 10 do 15 let.
Večja verjetnost dogotrajne poplavnosti na območju občine je visok vodostaj Ljubljanice.
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1.6.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Z ozirom na tip podnebja, značilnost reliefa, sodi območje naše občine v območja, kjer
jenevarnost poplav redno prisotna, vendar v manjšem obsegu.
Predvsem so značilne poplave hudourniških potokov, ki se pojavljajo v manjšem, pa tudi
večjem obsegu.
Ob primerjavi rezultatov ocene ogroženosti z ostalimi občinami naše regije in
pogostosti pojavljanja poplav je območje naše občine razvrščeno v manj ogroženo
občino pred poplavami, škoda ki nastaja delno na kmetijskih pridelkih, infrastukturi
in poplavljenih objektih.
Poplave lahko povzročijo škodo, ki jih uvrstimo po stopnjah:
0 – ni škode ( voda se je razlila po predvidenih poplavnih območjih )
1 - škoda minimalna ( poplavljene travne površine)
2 - majhna škoda (poplavljeni posamezni objekti manjše vrednosti)
3 - srednja škoda ( poplavljenih je večje število objektov manjše vrednosti ali posamezni
objekti večje vrednosti),
4 - velika škoda (poplavljeno večje število objektov večje vrednosti)
5 - zelo velika škoda ( poplavjeni posamezni deli naselja)
6 - katastrofalna škoda (poplavljeni večji deli naselij, poškodovana infrastruktura).

Slika 5: Povprečna letna vsota korigiranih padavin za obdobje 1971-2000.
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Slika 6: 50 letna povratna doba 12-urnih padavin v obdobju 1961-2000

Slika 7: 50 letna povratna doba 48-urnih padavin v obdobju 1961-2000

1.6.5. Potek in možen obseg nesreče
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- odnašanje plodne zemlje z njiv in nalaganje jalovine na obdelane površine
- škoda na cestah, predvsem slabše vzdrževana,
- vdori blata v nižje ležeče kleti zaradi neurejenega odvodnjavanja,
1.6.6. Ogroženi prebivalci,živali,premoženje in kulturna dediščina
Ob poplavah zaradi povišanja vodostaja vodotokov v občini Ig, življenja prebivalcev niso
direktnoogrožena, ker nastajajo postopno in jih je možno predvideti.
Karta poplavnih površin v občin Ig – priloge.
Na poplavnih površinah so ogrožene posamezne stanovanjske hiše, v večini primerovpa
so poplavljene kmetijske površine, poškodovane ceste in ostala infrastruktura.
1.6.7. Posledice
Posledice poplav so lahko zelo različne. Zaradi poplav prihaja do:
- motenj v oskrbi z električno energijo in gorivom,
- motenj v cestnem prometu,
- motenj pri oskrbi s pitno vodo,
- motenj z zdravstveno oskrbo,
- poškodovanih objektov,
- zdrsov zemljine,
- poplavljenih kmetijskih površin itd.
- poplavljenih objektov
- odnašanje plodne zemlje z njiv in nalaganje jalovine na obdelane površine
- škoda na cestah, predvsem slabše vzdrževana,
- vdori blata v nižje ležeče kleti zaradi neurejenega odvodnjavanja,
1.6.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Poplave lahko povzročijo:
- plazove,
- onesnaženje podtalnice (epidemije),
- izlitje nevarnih snovi, ki so neustrezno zaščitene ali skladiščene.
NESREČA
POPLAVE

VERIŽNANESREČA
Erozija prsti
Zemeljski plazovi, usadi, podori
Nesreče z nevarnimi snovmi
Nesreče v cestnem prometu

VERJETNOST
MAJHNA
MAJHNA
MAJHNA
MAJHNA

Ob velikih poplavah bi bile možne verižne nesreče v obliki :
- proženja zemeljeskih plazov
- izlitja nevarnih snovi iz sdov ali zunanjic cistern, ki niso ustrezno shranjeni
- poplavljeni ind. objekti

1.6.9. Možnost predvidevanja poplav
Predvidevanje poplav je možno preko podatkov Urada za hidrometeorologijo pri Agenciji
RS za okolje, ki prognozira večje količine padavin. Te podatke posreduje v CORS, ki
42/ 97

OBČINA Ig

OCENA OGROŽENOSTI – verzija 1.0

podatke – prognoze posredujejo v ReCO in drugim uporabnikom. Iz ReCO prihajajo
tovrstne prognoze tudi v občino. Na osnovi podatkov pripravijo strokovnjaki dokaj
natančne ocene možnosti poplav za naslednjih nekaj ur (2-4 ure).
Za predvidevanje poplav so pomembni podatki o vodostajih na vodotokih. Kritični vodostaji
se določeni na osnovi obsega in stopnje posameznega vodotoka, ki povzroča poplave.
Glede na to so določeni kritični vodostaji - tri kategorije (H1, H2, H3). Višina vodostajev H1
in H2 sta opozorilni višini, s katerima se zazna porast gladine in s tem ogroženosti pred
poplavami. Pri višini vodostaja H3 že nastopijo lokalne poplave in s tem tudi intervencije
na terenu.
Na območju občine nimamo znanih podatkov o kritičnih vrednostih vodostajev in
pretočnih krivuljah. V strugah vodotokov, ki običajno poplavlajo, (Iška, Ižica, Draščica, in
Želimeljščica) bi bilo potrebno namestiti marilne postaje.
1.6.10. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče :

1.6.10.1. Pred poplavo:
❑
❑
❑

vzpostaviti celovit in učinkovit sistem obveščanja in javnega alarmiranja;
pri izvajanju posegov v prostoru (gradbenih, kmetijskih in drugih) upoštevati hidrografske
razmere, upliv metereoloških razmer in stoletnih voda;
zagotoviti redno vzdrževanje vseh vodnih objektov in naprav (kontrola varovalnih, redno
čiščenje kanalov, redna kontrola in vzdrževanje črpališč).

1.6.10.2. V primeru nastopa poplave:
❑
❑
❑
❑

sanirati eventualno porušene nasipe in izvesti prečrpavanje vode iz depresij in
poplavljenih objektov;
označiti neprevozne dele cest in ulic;
takoj po znižanju gladine vode vzpostaviti v delovanje prizadeto infrastrukturo (elektrika,
telefonija, vodovod, kanalizacija, prometnice, oskrba);
ob nesreči večjega obsega poskrbeti za popis škode.

1.6.11. Zaključek
1. Glede na kazalce ogroženosti občine ob poplavah ter izkušenj na tem področju izhaja,
da je za območje občine potrebno izdelati načrt zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah.
2. Najpomembnejši izvajalci sistema zaščite in reševanja pred poplavami so:
- podjetja za urejanje voda z rečno nadzorno službo
- regijski in občinski centri za obveščanje z dopolnilnim opazovalnim omrežjem
- lokalne radijske postaje
- operativne gasilske enote PGD
- organi vodenja sistema zaščite in reševanja
3. Dosedanji potrebni zaščitno reševalni ukrepi in rezultati njihovega izvajanja kažejo, da
za zaščito in reševanje ob poplavah le občasno potrebujemo pomoči izven občine,
(poplave 2010 in 2014).
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4. Izvajalci zaščite, reševanja in pomoči pred poplavami so:
- Vodnogospodarsko podjetje
- Pogodbeni izvajalci za vzdrževanje cest,
- Gasilska društva,
- ReCO,
- Enote CZ (regijske) za reševanje na vodi (Občina Ig teh enot ne formira),
- Štab za CZ.
Ob večjih poplavah v Občini Ig lahko pričakujemo:
- Delno zalitje – do 80 hiš ob potoku Iška (največ Iška in Iška vas)
- Nekaj zalitij in vdorov vode v kleti v občini Ig (predvsem Iška, Iška vas, Strahomer)
zaradi podtalnih voda in prestopov malih hudournikov. Zaradi novega protipoplavnega zidu
ni pričakovati poplavljenih objektov v naselju Brest, Tomišelj in Matena
- Manjše plazove ob hudourniških potokih v naselju Iška – vendar jih zaenkrat še nismo
beležili

II. SKUPINA DOGODKOV
2. NARAVNE NESREČE, INDUSTRIJSKE NESREČE IN NESREČE V
PROMETU

2.1. Zemeljski plaz - USAD
2.1.1. Viri nevarnosti :
Območje Občine Ig ni izrazito plazovito.
Neposredno majhno grožnjo predstavlja le :
• hiša, v kateri ni stanovalcev na Selniku 20
• ter padajoče kamenje pri dveh hišah ob cesti v Iško, hišna številka 22-katera nima stalnih
prebivalcev in hišna št. 24
in manjše ogrožanje lokalnih cest:
•
•

posamezni deli lokalne ceste Golo – Suša - Želimlje
relacija lokalne ceste Golo – Selnik.

2.1.2. Možni vzroki nastanka nesreče
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Vzroki nastanka plazenja so različni in med seboj povezani. Glavni vzroki nastanka plazov
so:
- neugodna in slaba povezanost različnih slojev zemlje med seboj,
- nestrokovni poseg v prostor,
- posledica velikih količin padavin v krajšem času,
- premiki zemeljskih plasti,
- plazovi se najpogosteje pojavljajo na nagnjenih in zelo strmih zemljiščih (mestoma tudi
na zelo položnih terenih.
2.1.3. Verjetnost pojavljanja plazov
Geodetski zavod Slovenije je izdelal raziskovalno študijo o ogroženosti RS pred
zemeljskimi plazovi. Opredeljena so območja, kjer se lahko pojavijo plazovi zaradi
porušitve stabilnosti tal. Iz karte je razvidno, da se tudi na območju občine Ig lahko pojavijo
vsakoletni plazovi. Plaz lahko povzročijo posredno tudi druge naravne nesreče kot so
poplave, potresi ipd.
2.1.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Glede na relief spada občinski prostor med tiste, v katerih je nevarnost zaradi plazov več
alimanj stalno prisotna.
Obseg plazov je odvisen od intenzitete padavin. Padavine se pojavljajo v pomladanskem,
poletnem in tudi v jesenskem času, zato se lahko takrat plazovi pojavljajo pogosteje.
2.1.5. Potek in možen obseg nesreče :
Plazovi prizadenejo posamezna gospodinjstva in gospodarske objekte pri čemer so
praviloma vedno ogroženi tudi stanovalci v ogroženih objektih, domače živali ter lastnina.
Nikoli ni ogroženo večje območje ali več objektov hkrati. Gre za posamezne zemeljske
plazove manjšega obsega, ki se pričnejo počasi premikati. Lahko so prizadete ali ogrožene
tudi nekatere cestne komunikacije.
V primeru hitrega poteka in nevarnosti velikega obsega nesreče, se organizirajo
naslednjipreventivni ukrepi:
- obveščanje (zbiranje podatkov o velikosti in obsegu nesreče, obveščanje organov in
organizacij, ki vodijo in izvajajo zaščito in reševanje v primeru nesreče, obveščanje
prebivalstva, poročanje),
- zavarovanje lokacije ali območja (fizično in tehnično zavarovanje lokacije ali območja
nesreče, preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam in sredstvom), umik ljudi,
živali in premoženja (izvedba umika na varno lokacijo po določbi vodje intervencije).
- spremljanje dinamike plazenja (uvedba dežurne službe za spremljanje dinamike
plazu, spremljanje hitrosti premikov in obsega gibanja plazu).
2.1.6. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina :
V občini ni plazov, ki bi predstavljali stalno nevarnost za prebivalstvo. Kljub temu pa zaradi
nestrokovno izvedenih zemeljskih del (nelegalna gradnja komunikacij, gradnja terasastih
nasadov, izkopi gradbenih jam, nasutja,) nastajajo na geološko neugodnih tleh plazovi, ki
ogrožajo stanovanjske ali druge objekte. Ob vsakem daljšem in količinsko obilnejšem
deževju lahko prihaja tudi na območju občine do novih primerov plazov.
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V primeru iznenadnega večjega plazu - večjega odkruška stene, obstaja tudi neposredna
ogroženost prebivalcev neposredno izpostavljenih stanovanskih hiš.
Glede na lokalni obseg nesreče in možnosti hitre sanacije je ogroženost prebivalcev, živali,
premoženja in kulturne dediščine kratkotrajna in majhna.
2.1.7. Verjetne posledice plazu
Posledice plazov so različne. Zaradi njih prihaja do:
- motenj v cestnem prometu,
- materialne škode in človeških žrtev,
- motenj v oskrbi prebivalstva,
- ogroženost bivalnih objektov,
- poškodovanih objektov, električnega in vodovodnega omrežja
2.1.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Do nastanka verižne nesreče zaradi zemeljskega plazu bi prišlo vkolikor če bi plaz
poškodoval infrastrukturne instalacije: cesto, vodovod, ptt, elektrika.
Zemeljski plazovi povzročijo naslednje verižne reakcije:
- zajezitev vodotokov,
- porušitev stanovanjskih in gospodarskih objektov, motenj v osnovni, zdravstveni in drugi
oskrbi, požarov ipd.
2.1.9. Možnost predvidevanja nastanka zemeljskega plazu
Geološki zavod Slovenije je izdelal raziskovalno študijo o ogroženosti RS pred zemeljskimi
plazovi. Označena območja so potencialna območja nastanka novih plazov v primeru
porušitve stabilnosti tal.
Iz karte je razvidno, da se naša lokalna skupnost nahaja na področju, kjer se pojavljajo
manjši vsakoletni plazovi.
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Slika 8: Geološka karta plazovitosti tal naobmočju osrednje Slovenije

Slika 9: Karta geološke sestave tal v RS
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2.1.10. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče :

❑
❑
❑

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

2.1.11. Zaključek
Glede na občasne pojave plazov, ki jih registriramo v naši občini, ocenjujemo, je potrebno
pripraviti načrt zaščite in reševanja zaradi plazov, kot ga predvideva regijski načrt zaščite in
reševanja v primeru plazov. Velikost morebitnih plazov pa ne presega zmogljivosti
pogodbenih izvajalcev za vzdrževanje cest in gasilske dejavnosti zaščite inreševanja v
občini in Gasilski zvezi Ig ter enot Civilne zaščite za tehnično reševanje. Načrt zaščite in
reševanja za potres je Občina Ig že izdelala.

2.2. Neurje,vihar,močan veter, udar srele, toča, visok sneg,
pozeba,
2.2.1. Viri nevarnosti :
Zelo pogost pojav poletnih in jesenskih neviht, ki nastajajo ob naglih vremenskih preobratih
in intenzivnem mešanju toplih in hladnih zračnih mas, redno spremljajo strele in močni
sunkoviti vetrovi različnih smeri, ki često zapihajo tudi z viharno močjo.
Slovenija leži v pasu pogostih neviht. Na leto se na meteoroloških postajah po Sloveniji
opazi več kot 50 neviht. Nevihtna aktivnost je najizrazitejša v poznih pomladnih in zgodnjih
poletnih mesecih (od maja do julija). Kot naravna nesreča – nevihtna neurja – se pojavljajo
le zelo močne nevihte, teh pa je na leto le nekaj. Življenjska doba nevihte je ponavadi nekaj
ur, najizrazitejši nevihtni oblaki pa lahko trajajo tudi do 12 ur.
Potencialni viri neurij so:
•
•
•
•
•
•
•
•

močni vetrovi in vihar,
udar strele
toča
snežni zameti
nenadne in obsežne padavine
pozeba
žled
kombinacija navedenih.

Vsi navedeni viri so ob določenih pogojih potencialni vir ogrožanja ljudi in živali,
premoženja,kulturne dediščine ter naravnega okolja.
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2.2.2. Možni vzroki nastanka nesreče
Zaradi preteklih izkušenj z neurji se v oceno ogroženosti vključi tudi področje neurij,
ki območje občine Ig dokaj pogosto prizadene, vendar ne predstavlja pretirane nevarnosti,
če gre za neurja normalnih razsežnosti.
Ob gibanju zračnih gmot nad celotno državo prihaja občasno do pojava nastanka neurij.
Območje občine je zaradi svoje lege – vzdolž Ljubljanskega barja - v svojem ravninskem delu
izpostavljeno občasnim močnejšim vetrovnim sunkom oz. vrtincem. Iz tega naslova gre
območju občine Ig pripisati precejšno ogroženost.
Zaradi posegov v naravo - melioracije in komasacije - ter zaradi vse večje izkoriščenosti
gozdov in s tem zmanjšanja upora zračnim gmotam, prihaja v vznožnih in ravninskih
predelih do zračnih vrtincev, ki povzročajo poškodbe na objektih, infrastrukturi in v naravi.
Neurij časovno ni mogoče napovedovati. Po njihovi dosedanji pogostnosti jih lahko
večpričakujemo v zgodnje spomladanskem in jesenskem obdobju. Prav tako ni mogoče
opredeliti posameznih območij občine, ki bi bila neurjem bolj izpostavljena, ker so se do
sedaj posledice neurij pojavljale po celem območju občine.

2.2.3. Verjetnost pojavljanja nesreče
V Sloveniji pade največ padavin v dneh, ko zajame naše kraje vlažen in toplejši zrak iz
Sredozemlja. Ob gorskih pregradah se zrak dviguje, ohlaja in tedaj se iz njega izloči
vsaodvečna vlaga. Razlikujejo se tako po obsegu in intenzivnosti kot tudi vrsti neurja.
S kombinacijo subjektivnih opazovanj in štetja števila razelektritev je bila narejena še karta
nevihtnih dni (slika 10), kjer je razvidno, da je območje z do 60 dnevi neviht na leto omejeno,
med drugimi, tudi na območje občine Ig
Toča se pojavlja ob neurjih ter nevihtah poleti in zgodaj jeseni (julija, avgusta in septembra),
navadno v času najbolj bujne vegetacije.
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Slika 10: Izokeravnična karta Slovenije . Karta števila nevihtnih dni v Sloveniji narejena na podlagi
štetja razelektritev in opazovanj neviht

Slika 11: absolutno najnižja temperatura zraka z povratno dobo 50 let v obdobju 1951-2005

2.2.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Iz dosedanjih izkušenj in statistike neurij v obdobju desetih let izhaja, da območje občine
ogrožajo predvsem neurja s točo. Po obsegu in intenzivnosti so ta neurja praviloma
manjšega obsega. V obravnavanem obdobju je bilo le eno večje neurje z orkanskim vetrom.
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Obseg škode, ki jo ta neurja povzročijo je, razen intenzivnosti neurja, odvisen tudi od
območja,ki ga prizadenejo. Nižinski predel občine je gosteje poseljen in intenzivneje
obdelan, zato je posledično škoda in ostale posledice neurij na tem območju večja.
Izkušnje zadnjihneurij pa nas opozarjajo, da ni izključena nesreča večjega obsega s
katastrofalnimi posledicamitako za ljudi, živali, kulturno dediščino in premoženje.

Slika 12: Povprečna letna vsota korigiranih padavin v obdobju 1971 - 2000
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Slika 13: povprečna letna hitrost vetra na 10-ih m nad tlemi v obdobju 1994-2001

2.2.5. Potek in možen obseg nesreče
Nastanek nevihte - viharnega vetra, ki je po navadi kratkotrajen in opustoši na manjših
območjih.
Nevihte, ki jih ponavadi spremljajo močne padavine in atmosferske razelektritve - strele,
poškodujejo strehe (Kremenica – poškodovala je ostrešje dveh stanovanjskih hiš, Iška Loka,
Matena in Brest – manše poškodbe na strehah stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij) trgajo
električne in telefonske prostozračne napeljave, nanašajo material na ceste in ulice, uničuje
kmetijske kulture.
Udar strele se zgodi v trenutku. V kolikor ne nastane verižna nesreča so posledice omejene
na posamezne ljudi, živali in objekte.
Pojav toče je po navadi kratkotrajen (nekaj minut) in lokalno omejen.
Visok sneg se pojavlja lahko povsod, predvsem pa v višje ležečih vaseh Škrilje, Golo,
Zapotok, Visoko, Kurešček in Gornji Ig.
Slana in nizka temperatura lahko preko noči uniči celotno letino sadja na določenem
območju.
2.2.6. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Tovrstna neurja povzročajo veliko materialno škodo na hišah in gospodarskih objektih
(odkritje streh), na kmetijskih površinah (kmetijski nasadi in druge površine), na gozdnih
površinah (lomljenje in rušenje dreves) ter na infrastrukturnih objektih in napravah. Človeška
življenja praviloma niso ogrožena, vendar tega ni mogoče izključiti – predvsem kot posledica
verižne nesreče.
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Lokalno močni vetrovi - nevihtni piš razkriva strehe (dviguje opeke), včasih pa odnese tudi
cela ostrešja. Nevihtni piš je izredno nevaren za letalski promet, saj se pod bazo nevihtnega
oblaka zrak izrazito spušča in če pristajajoče letalo zaide v tak spuščajoč se veter, lahko
zaradi hitre izgube višine trešči ob tla. Vetrovi ob nevihtah so zelo turbulentni, hitrost se jim
naglo spreminja.
Toča klesti po poljih, vinogradih in sadovnjakih ter v naravnem okolju, pomembna je tudi
škoda, ki jo naredi na stavbah in vozilih. Škoda, ki jo povzroči toča, je pogosto neločljivo
povezana z drugimi vrstami škode, ki jo povzročijo nevihte (vetrovni piš, nalivi).
Učinki kratkotrajnih močnih padavin so najizrazitejši v urbaniziranih okoljih: tlakovane in
utrjene površine ne vpijajo vode, po njih voda hitro odteka, odtoki, prepusti, kanalizacije
imajo omejene dimenzije in se mašijo, objekti predstavljajo vire odtekajoči vodi, tako da je
ob njih erozija ali akumulacija erodiranega materiala največja. Velikost območja z
intenzivnimi nevihtnimi padavinami je razmeroma majhna, zato takšni dogodki bistveno ne
vplivajo na večje vodotoke, medtem ko so dogajanja na območjih nalivov lahko zelo burna
in nevarna. Ob močnih nalivih, posebno če so bila tla že prej dobro namočena, se lahko
razen poplav pojavljajo tudi zemeljski plazovi, usadi, blatni tokovi, podori ipd.
Ob neurjih večjega obsega pa ne moremo izključiti ogroženosti prebivalcev. Možne
sopoškodbe lažjega in težjega obsega, ob neugodnem spletu okoliščin pa tudi nesreče
znajhujšim izidom tako za prebivalce kot tudi za pripadnike reševalnih enot. Poškodbe
oziromauničenje premoženja so odvisne od območja, ki ga neurje prizadene in njegove
intenzivnosti.Razen objektov samih je neposredno ogroženo tudi ostalo premoženje
prebivalcev.
Iz dosedanjih izkušenj ne moremo sklepati o ogroženosti živali, vendar jo zaradi vse
intenzivnejših neurij ne moremo izključiti.
2.2.7. Verjetne posledice nesreče
Posledice močnejših neurij so poškodbe na:
1. Infrastrukturi:
- poškodbe na elektro omrežju
- poškodbe na telefonskem omrežju
- poškodbe ostale nadzemne infrastrukture
2. Objektih:
- ostrešja starejših objektov
- ostrešja še nedograjenih objektov
- dotrajani objekti - kozolci, lope, ...
- inventar v poškodovanih objektih
3. Naravi:
- porušitev ali vetrolom dreves v gozdovih
- porušitev ali vetrolom dreves v parkih
2.2.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Obstaja verjetnost nastanka verižne nesreče in sicer:
• udar strele in potrgani električni vodi, lahko povzročijo požare na objektih ali v naravnem
okolju;
• poplavljanja kleti in pritličnih stanovanj, zaradi zamašenih odtočnih in kanalizacijskih
jaškov;
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morebitne nesreče v cestnem in pomorskem prometi prometu imajo lahko za posledico
emisijo nevarnih snovi v okolje.
zaradi vetroloma ali porušitev dreves zaporo cest za daljše ali krajše obdobje
zaradi poškodb elektro omrežja izpad električne energije na širšem območju občine
poškodbe na imetju občanov

2.2.9. Možnost predvidevanja nesreče
Pri kratkotrajnih močnih padavinah je zaradi njihovega omejenega prostorskega obsega in
razmeroma kratkega trajanja za njihovo zaznavo najuporabnejši meteorološki radar.
Točkovna zaznava pojava teh padavin je možna le z avtomatskimi postajami, ki merijo
padavine neprestano, pa še pri teh se lahko zgodi, da se naliv pojavi na območju, kjer ni
nobene avtomatske postaje. Zatorej je predvidevanje neurij možna preko podatkov Agencije
RS za okolje, ki prognozira večjekoličine padavin in možen porast voda na kritičnem
območju Slovenije. Te podatke dobiRegijski center za obveščanje Ljubljana (ReCO) preko
Centra za obveščanje RS. ReCO Ljubljana takojobvesti vse ogrožene občine, da lahko
spremljajo nivo voda svojih vodotokov.
Dosedanje izkušnje pa kažejo, da je, predvsem zaradi hitrosti nastanka neurij in malega,
lokalnega obsega jedra neurij, njihovo predvidevanje nemogoče.

2.2.10. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče

❑
❑
❑

❑

obveščanje javnosti o bližajočem se neurju in po potrebi posredovanje navodil za
ravnanje;
obveščanje javnosti o posledicah neurja in po potrebi posredovanje navodil za ravnanje;
v kolikor je prišlo zaradi posledic neurja do poškodb infrastrukturnih napeljav (elektrika,
vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba), takoj pristopiti k njihovemu
popravilu - usposobitvi;
ob nesreči večjega obsega poskrbeti za popis škode.

2.2.11. Zaključek
Dosedanje izkušnje in praksa pri odpravljanju posledic neurij na območju občine kažejo, da
le-ta niso zelo pogosta, po intenzivnosti pa so lahko velikega obsega.
Pri izdelavi ocen in skupnih zaključkov pa njihovega vpliva ne smemo zanemariti, saj se
neurja običajno ne pojavljajo samostojno, ampak vzporedno z drugimi naravnimi nesrečami,
in kot taka otežujejo izvajanje zaščitno reševalnih akcij.
Iz ocene izhaja, da za neurja ni smiselno izdelati posebnega načrta zaščite in reševanja
ampak samo opomnik oziroma navodilo za usmerjanje aktivnosti. Za ukrepanje ob nastanku
neurij se smiselno uporabijo ostali načrti zaščite in reševanja, saj se pojavljajo verižne
nesreče, ki so v teh načrtih že opredeljene. Pri tem ne smemo zanemariti delovanja rednih
služb, predvsem s področja cestnega gospodarstva, elektro oskrbe in telekomunikacij,
katere morajo aktivno sodelovati pri odpravljanju posledic in imeti za ta namen tudi ustrezne
načrte.
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Nosilec dejavnosti zaščite in reševanja ob tovrstnih nesrečah je javna gasilska služba občine
Ig. Po potrebi sodeluje Civilna zaščita ter pogodbeni izvajalci določenih nalog zaščite in
reševanja.
Prostovoljne operativne gasilske enote občine je potrebno posebej opremljati in usposabljati
za zaščito in reševanje ob tovrstnih nesrečah.

2.3. Žled
2.3.1. Viri nevarnosti
Vse padavine praviloma začnejo iz oblakov padati kot sneg. Večina padavin na našem
geografskem območju pade na tla v obliki dežja, pozimi pa v tudi v obliki snega. Ob
določenih atmosferskih razmerah pa lahko v hladni polovici leta, med novembrom in
februarjem, pride tudi do drugačne preobrazbe padavin. Med njimi je najbolj škodljiv
podhlajen dež, ki se na površju spremeni v ledeno oblogo - žled.
Viri nevarnosti so spolzko in poledenelo vozišče, padajoče drevje, prekinjeni električni vodi.
2.3.2. Možni vzroki nastanka žleda
Žled je led, ki se nabere bodisi na dele rastlin bodisi na predmete in zgradbe in tla. Žled
torej nastane, ko se dež pri prehodu skozi spodnje, hladnejše plasti ohladi pod 0°C, a ne
zmrzne. Šele kasneje, ko dež pade na neko podlago (tla, drevje ...), zmrzne in se
spremeni v težak, leden oklep. Navadno pri taki temperaturi pri tleh sicer sneži, vendar v
določenih vremenskih razmerah kljub temu padavine padajo v tekoči obliki (Sinjur in ostali,
2010).
Najpogosteje se pojavlja v nadmorski višini med 500 in 1000 m (Klemenčič, 1959).
Pojavlja se pozimi in povzroči največ škode na gozdovih in na električni napeljavi.
2.3.3. Verjetnost pojavljanja žleda
Glede na to, da se ocene tveganja za posamezne nesreče osredotočajo predvsem na
pomembnejše, večje nesreče, in ne na nesreče, katerih pojavljanje je razmeroma pogost ali
celo vsakoleten pojav, tudi njihova verjetnost oziroma pogostost pojavljanja praviloma ni
zelo velika. Večje nesreče skoraj vedno povzročajo večje, hujše, obsežnejše posledice ter
terjajo tudi večje angažiranje odzivanja na nesrečo kot tudi obseg in trajanje sanacije in
obnove.
Kar se tiče pogostosti pojavljanja oziroma verjetnosti, da se scenariji tveganja zaradi žleda
lahko tudi uresničijo, je treba takoj ugotoviti, da so vsi scenariji tveganja za žled povsem
mogoči, saj so se v bistvu že dogodili in to vsi v zadnjih 40 letih.
Verjetnost nastanka žledu je srednja, (pojavlja se v pasovih in prizadene predvsem
kmetijske nasade, v hujših primerih pa celotno vegetacijo), je pa objektivno možen vsako
zimo.
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2.3.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Žled ogroža z mrazom (nizke temperature) in težo ledu, ki se nabere na različnih površinah
in povzroča poškodbe in lome. Ob pojavu je zelo zmanjšana tudi prometna varnost.
2.3.5. Potek in možen obseg nesreče
Nastanek žledu predvidevamo le lokalno in največ za nekaj dni.

Slika 14: Karta območij ogroženih zaradi žleda. Obdobje 1961-2006 (ARSO)
CONA 1: Območje, kjer se žled ne pojavlja, ali se pojavlja zelo redko in v tanjših plasteh, tako da ne
povzroča škode.
CONA 2: Območje, kjer se žled sicer pojavlja, vendar zelo redko povzroči manjšo škodo (enkrat na 10 let).
CONA 3: Območje, kjer se žled pojavlja pogosto in v povprečju na 3 leta povzroči tudi škodo.
CONA 4: Območje, kjer se žled, ki povzroča škodo, v povprečju pojavlja na 1-2 leti, razmeroma pogosto pa
povzroči tudi večjo škodo.

2.3.6. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Obstaja možnost neposrednega in posrednega ogrožanja ljudi in živali, zaradi motenj v
prometu in preskrbi z elektriko, kurjavo in izpada telefonskih zvez.
V pasu, ki ga prizadene žled utrpijo zaradi lomov in zmrzali velike poškodbe predvsem
dologoletni kmetijski nasadi ( sadno drevje, .......).
2.3.7. Verjetne posledice žleda
Velika gmotna škoda v sadovnjakih in gozdovih. Poledica, in materialna škoda na
infrastrukturi (električne in telefonske napeljave).
2.3.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče
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Zaradi žleda lahko pride do prekinitve dobave električne energije, prekinitev cestnega
prometa (poledica, ovire-polomljeno drevje na cestah) in prekinitev železniškega prometa.
2.3.9. Možnost predvidevanja nastanka žleda
Nastanek žleda je težko v naprej napovedati, ker na to vplivajo zelo zapleteni meteorološki
procesi.
2.3.10. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče :
❑
❑
❑

obveščanje javnosti o posledicah žledu in po potrebi posredovanje navodil za ravnanje;
v kolikor je prišlo zaradi posledic žledu do poškodb prostozračnih infrastrukturnih
napeljav (elektrika, telefonija), takoj pristopiti k njihovemu popravilu - usposobitvi.
takojšen pristop k zagotovitvi prevoznosti cest.

2.4. Suša - prekinitev preskrbe s pitno vodo
2.4.1. Viri nevarnosti
Suša je na obravnavanem območju pogost vsakoletni pojav. Pogosta daljša obdobja brez
padavin, posebno v vročih poletnih mesecih in stalna vetrovnost povzročajo, da se zemlja
izsuši.
2.4.2. Možni vzroki nastanka nesreče
Poglavitni vzroki za nastanek suše so:
− daljše sušno obdobje,
− odvisnost oskrbe ljudi z meteorno vodo,
− posegi v prostor (vpliv človeka),
− specifika pedološke sestave tal.
Ker se v prostoru pojavljajo sušna obdobja kar nekajkrat na leto in so zelo različna glede na
čas trajanja in vpliv temperature, je v teh primerih zelo težko govoriti o naravni nesreči.
Daljša sušna obdobja postajajo tako sestavni del življenja in bivanja. V našem sistemu pa
se moramo na to specifiko narave ustrezno prilagoditi. Marsikje se najdejo sredstva za velike
gospodarske objekte, hleve in podobno, ne upošteva pa se ustrezni vpliv mikroklimatskih
razmer na dejavnost. Tako so škode običajno nesorazmerne primerjalno z možnostmi in
potrebami po preventivnih učinkih.
2.4.3. Vrjetnost pojavljanja nesreče
Po atmosferskih dejavnikih in podnebnem tipu je suša značilna za poletne mesece, njeni
zamiki pa so tudi možni na pomlad in jesen. Prava suša je tudi odvisna od količine padavin
v zimskem času, saj kronična pomanjkanja padavin poletne visoke temperature hitreje
spremenijo v nesrečo. Verjetnost pojavljanja je zelo velika.
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2.4.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Ogroženost zaradi suše se odraža na naravo posredno pa tudi na ljudi in domače živali.
Daljša sušna obdobja imajo hiter učinek na naravo, ki se začne sušiti (suša ogroža kulturne
rastline, zelenjavo in druge posevke, in jih lahko kjer ni možno namakanje popolnoma
izsuši).
V kasnejši fazi se ta vpliv izraža v pomanjkanjih pitne vode. Naravno okolje postane v suši
izredno občutljivo za požare.

Slika 15: absolutno najvišja temperatura zraka z povratno dobo 50 letv obdobju 1951-2005

2.4.5. Potek in možen obseg nesreče
Glede na dolgoletna spremljanja vremena in posledic klime na naravo lahko sušo kot
nesrečo klasificiramo na:
- kratkotrajne in pogoste suše v letnem času,
- dolgotrajne suše,
- katastrofalne suše.
Obseg suše je vedno odvisen od dolžine trajanja sušnega obdobja, od količine padavin v
obdobju pred sušo kot tudi od temperaturnih razmer. Na klimatske dejavnike, še moramo
dodati lastnosti pedološke podlage tal.
Zaradi suše se razmere postopoma zaostrujejo. Najprej se kažejo v prizadetih kmetijskih
kulturah, ki nimajo urejenega namakanja in povečani požarni ogroženosti naravnega
okolja. V nadljevanju pa lahko doseže razmere, ko zmanjka vode za namakanje, povzroči
veliko, oziroma zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja, vpliva na zmanjšanje
izdatnosti oziroma presušitev vodnih virov.
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2.4.6. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Glede na dolgoletna spremljanja vremena in posledic klime na naravo lahko sušo kot
nesrečo klasificiramo na:
• kratkotrajne in pogoste suše,
• dolgotrajne suše,
• katastrofalne suše.
Obseg suše je vedno odvisen od dolžine trajanja sušnega obdobja, od količine padavin v
obdobju pred sušo kot tudi od temperaturnih razmer. Na klimatske dejavnike, moramo še
dodati lastnosti pedološke podlage tal.
Zaradi suše se razmere postopoma zaostrujejo. Najprej se kažejo v prizadetih kmetijskih
kulturah, ki nimajo urejenega namakanja in povečani požareni ogroženosti naravnega
okolja. V nadljevanju pa lahko doseže razmere, ko zmanjka vode za namakanje, povzroči
veliko, oziroma zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja, vpliva na zmanjšanje
izdatnosti oziroma presušitev vodnih virov.
Ljudje, premoženje in kulturna dediščina zaradi suše niso direktno prizadeti. Živine je na
obravnavanem območju malo, zato ne predstavlja večjega problema. Večji problem pa bi v
primeru dolgotrajne suše, predstavljala vodooskrba prebivalstva. Zaradi suše je lahko
močno prizadeto rastlinje in kulturna krajina, kar pomeni veliko gospodarsko in biološko
škodo.
2.4.7. Verjetne posledice nesreče
Zaradi suše nastaja gospodarska škoda, katere višina je odvisna od dolžine trajanja
sušnega obdobja in od možnosti namakanja intenzivnih nasadov.
Posledice prekinitve dobave pitne vode bi se odrazile v prisilni zmanjšani porabi vode, kar
pomeni omejevanje praktično vseh gospodarskih dejavnosti.
Posledice suše so različne. Zaradi njih prihaja do:
− motenj v oskrbi prebivalstva s pitno vodo,
− motenj v oskrbi z električno energijo,
− škode na kmetijskih površinah.
2.4.8. Verjetnost nastanka verižnih nesreč
Suša in pomanjkanje vode pomeni veliko dodatno požarno ogroženost tako naravnega
okolja, kot tudi starih mestnih jeder. Zmanjšani tlak vode v vodovodnem omrežju zmanjšuje
možnosti dobave požarne vode.
Zaradi pomanjkanja vode za higienske potrebe, bi se povečala možnost nastanka okužb,
nalezljivih bolezni in epidemij.
2.4.9. Možnost predvidevanja nesreče
Krajša ali daljša suša je na našem območju skoraj vsakoletni pojav, ki pa ga ni mogoče
natančno napovedati v naprej.Predvidevanje suše pa je možno, glede nato, da suša nastaja
postopno in skozi daljši čas. Pri tem se poslužujemo podatkov HMZ Slovenije. Ker so
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posledice suše med drugim tudi odvisne od razvitosti infrastrukture in raznih sistemov, nam
zbrani podatki s tega področja nudijo dodatno možnost za predvidevanje posledic nesreče.

2.4.10. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče :

❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑

dosledno izvajati že sprejete predpise, ki urejajo zaščito vodnih virov ter vodozbirnih
območij in jih skladno z razvojem razmer in novih ugotovitev po potrebi dopolnjevati;
pristopiti k pridobivanju novih vodnih virov;
Ukrepi pri oskrbi s pitno vodo so lahko dolgoročni - planski in interventni. Dolgoročni so
v izgradnji infrastrukture, ureditev studencev, ureditev zajetij in kapnic. Interventni pa v
oskrbi z pitno vodo.
zavarovanje in sanacija obstoječih osnovnih in alternativnih vodnih virov;
redno ažurirati načrt preskrbe s pitno vodo v izrednih razmerah;
zagotoviti stalno razpoložljivost vsaj dveh cistern za prevoz pitne vode;
ob dolgotrajni suši, ki ima za posledico hujše motnje v preskrbi s pitno vodo po potrebi
organizacija prevozov in razdeljevanje vode najbolj ogroženim prebivalcem;
skladno z razvojem razmer v naravi, objaviti ustrezen razglas požarne ogroženosti
naravnega okolja;
Pri večjih sušah uporabljati mobilne namakalne sisteme, ker potreb po gradnji stabilnih
namakalnih sistemih ni. V mobilne namakalne sisteme se lahko uporablja gasilska
tehnika.
ob nesreči večjega obsega poskrbeti za popis škode v kmetijstvu.

2.5. Pozeba
2.5.1. Viri nevarnosti
Pozebe nastanejo v spomladanskem času v času tik pred brstenjem sadnega drevja.
2.5.2. Možni vzroki nastanka pozebe
Pozeba nastane zaradi nizkih temperatur v pomladanskem času..
2.5.3. Verjetnost pojavljanja pozebe
Pojav je na obravnavanem območju redkejši, pojavlja se predvsem v niže ležečih zaprtih
dolinah, kjer ni zračne cirkulacije in lahko zajame več hektarov površine.
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Slika 16: Povprečno število ledenih dni v obdobju 1961-1990

2.5.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Ogroženi so predvsem sadovnjaki.
2.5.5. Potek in možen obseg nesreče
Slana in nizka temperatura lahko preko noči uniči celotno letino sadja na določenem
območju. Na osojnih legah lahko slana ogroža prometno varnost tudi daljša obdobja.

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

2.5.7. Verjetne posledice pozebe
Uničeno cvetje sadnega drevja (jabolka, hruške, slive, in drugo) in nezaščitena zgodnja
zelenjava, kar ima za posledico predvsem gmotno škodo.
2.5.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Verjetnost nastanka verižne nesreče je zelo majhna, razen v primeru prometne nesreče z
udeležbo nevarnih snovi.
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2.5.9. Možnost predvidevanja pozebe
Pojav, ki neposredno ne ogroža življenja in zdravja ljudi in živali, je možno napovedati v
naprej in ga preprečiti z oroševanjem ogroženega sadnega drevja in drugega
rastlinja.Vnaprejšnje predvidevanje je organizirano z državno meteorološko mrežo.

2.5.10. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče :
❑
❑

takojšen pristop k zagotovitvi obnove in ponovne zasaditve poškodovanih rastlin in
dreves;
ob nesreči večjega obsega poskrbeti za popis škode v kmetijstvu.

2.6. Industrijska nesreča
2.6.1. Viri nevarnosti
Dogodki v industrijskih obratih, ko pride zaradi strojelomov, poškodovanih instalacij in drugih
vzrokov do poškodovanja ljudi in premoženja.
2.6.2. Možni vzroki nastanka nesreče
Največkrat nastane nesreča zaradi nepazljivosti pri rokovanju in neupoštevanju varnostnih
predpisov, ali pa zaradi iztrošenosti strojev in nevzdrževanih instalacij.
2.6.3. Verjetnost pojavljanja nesreče
Možnost nastanka in pojavljanja nesreč obstaja, ni pa mogoče definirati verjetno pogostost.
2.6.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Ogroženost - oblike in stopnja - je odvisna od vzdrževanja strojev in instalacij in pravilnega
rokovanja s stroji in napravami.

2.6.5. Potek in možen obseg nesreče
Nesreča nastane hipoma in v kolikor ne pride do verižne nesreče, ogroža samo lokalno.

2.6.6. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Pri industrijskih nesrečah so ponavadi ogroženi ljudje in premoženje.
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2.6.7. Verjetne posledice nesreče
V kolikor se prepreči nastanek verižne nesreče so posledice relativno omejene na manjše
območje.
2.6.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Pri industrijskih nesrečah obstaja velika verjetnost nastanka verižne nesreče: rušenja,
požara, razlitja oziroma uhajanja nevarne snovi, itd. Tovrstne nesreče so obravnavane v
poglavjih o požarih na objektih in nesrečah z nevarnimi snovmi.
2.6.9. Možnost predvidevanja nesreče
Nesreče ni možno prevideti v naprej, oziroma so za to minimalne možnosti.

2.6.10. Predlog za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
ublažitev in odpravo posledic nesreče :
❑

spremljati obseg nesreče in potek dogodka ter v primeru, da posledice nesreče ogrožajo
širšo okolico podvzeti ustrezne zaščitno reševalne ukrepe za zaščito ogroženih ljudi,
živali in premoženja.

llI. SKUPINA DOGODKOV
3. Nesreče
3.1. Nesreča v zračnem prometu
3.1.1. Viri nevarnosti
Občina Ig leži jugozahodno od mednarodnega letališča Jožeta Pučnika Ljubljana na obrobju
nadzorovane cone. Nadzorovana cona ne zavzema občine Ig. Po Oceni ogroženosti RS se
ocenjuje, da je zaradi prepletenosti zračnih koridorjev in tudi zaradi vse večjega števila plovil
ogroženo praktično celotno ozemlje R Slovenije. To pomeni, da se nesreča zrakoplova lahko
dogodi nad katerokoli občino, vasjo ali zaselkom v ljubljanski regiji.
Nad ozemljem občine Ig potekajo zračne poti do in od letališča Jožeta Pučnika, na večjih
višinah. Konfiguracija terena je predvsem zanimiva za jadralna letala in pa ultralahka letala,
helikopterje, jadralce, zmajarje in toplozračne balone.
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3.1.2. Možni vzroki nastanka nesreče
•
•
•
•
•
•
•
•

neugodne vremenske razmere (veter, nevihte, brezvetrje, sneg....)
hitro menjanje vremenskih razmer
slaba telesna in psihična pripravljenost udeležencev
nepoznavanje terena
neorganiziranost in slabo znanje pri upravljanju plovil, letal ter neustrezna oprema
neredno vzdrževanje in servisiranje letal ali plovil
neurejeni poligoni za izvajanje teh dejavnosti
tehnične napake

3.1.3. Verjetnost pojavljanja nesreče
Relativno majhna frekvenca prometa pogojuje sorazmerno majhne možnosti, da pride do
nesreče, čeprav ta nikakor ni izključena. V zadnjih desetih letih sta se zgodili dve tovrstni
nesreči, celo s smrtnim izzidom. Vsakih nekaj let pa se pojavi kaka nezgoda, ko je pristanek
jadralca ali zmajarja moten.
3.1.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
V primeru nastanka nesreče so ogroženi predvsem posamezniki, piloti ali - jadralci.
Ogroženost ljudi in objektov na tleh ob nesrečnem padcu jadralca ali letala je zelo majhna.
3.1.5. Potek in možen obseg nesreče
Poteka in možnega obsega nesreče, ni možno predvideti v naprej
3.1.6. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Zaradi padca zrakoplova na gosto naseljeno območje bi bili ogroženi ljudje, premoženje in
kulturna dediščina.
3.1.7. Verjetne posledice nesreče
Ob zrušitvi zrakoplova bi bili ranjeni in mrtvi potniki v letalu. Možne so tudi posledice na tleh
v kolikor bi se letalo zrušilo na gosto naseljeno območje.
3.1.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Onesnažena - kontaminirana zemljišča, kmetijski pridelki, vodni viri, hrana.
3.1.9. Možnost predvidevanja nesreče
Možnosti predvidevanja nastanka nesreče v letalskem prometu ni.
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3.1.10. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
oblažitev in odpravo posledic nesreče :
obveščanje javnosti o nesreči in po potrebi posredovanje navodil za ravnanje;
v kolikor je prišlo zaradi posledic nesreče do poškodb infrastrukturnih objektov in
napeljav (elektrika, vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba), takoj pristopiti k
sanaciji, popravilu in usposobitvi.

3.2. Nesreča v cestnem prometu
3.2.1. Viri nevarnosti
Obravnavano območje je izrazito tranzitno. To je pogojeno s tovornim prevozom in cestnim
omrežjem, ki pelje čez območje občine Ig.
Velika gostota prometa, neustrezna magistralna cesta, prisotnost vseh vrst blaga in drugi
dejavniki pogojujejo možnost nastanka prometnih nesreč z zelo hudimi ali celo
katastrofalnimi posledicami.
Kritična je preobremenitev ceste na relaciji Ig – Ljubljana, Ig - Škofljica, zaradi česar prihaja
do večjih zastojev v konicah. Zelo zaskrbljujoča pa je okoliščina, da nekatere ceste potekajo
preko vodozbirnega območja. Prometna nesreča z razlitjem nevarne snovi na našem terenu,
bi ob onesnaženju podtalnih zalog vode lahko imela hude posledice.
3.2.2. Možni vzroki nastanka nesreče
- neupoštevanje pravil obnašanja v prometu,
- neprilagojenost hitrosti vožnje stanju in pogojem na cesti,
- tehnično neustrezna vozila,
- stanje ceste in velika gostota prometa,
- utrujenost in vožnja pod vplivom alkohola,
- ostali vzroki, ki pogojujejo nastanek prometnih nesreč.
3.2.3. Verjetnost pojavljanja nesreče
Preobremenjenost magistralne ceste ki teče skozi občino, pogojuje veliko verjetnost
nastajanja nesreč v prometu.
3.2.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Zelo zaskrbljujoča je okoliščina, da nekatere ceste potekajo preko vodozbirnih območij in bi
prometna nesreča v njihovem zaledju z razlitjem nevarne snovi, kjer je hitra sanacija skoraj
nemogoča, povzročila onesnaženje podtalnih zalog vode, kar bi imelo hude in dolgotrajne
posledice.
3.2.5. Potek in možen obseg nesreče
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Kraji kjer lahko pride do take nesreče (podobne nesreče a z manjšimi posledicami so že
bile), so na celotnem odseku ceste od Ljubljane proti Škofljici in naprej proti Turjaku.
3.2.6. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Pri nastanku nesreče so ogrožena življenja in zdravje udeležencev v sami nezgodi. V kolikor
ne pride do iztekanja nevarnih snovi in onesnaženja podtalnice oz. vodotokov ali požara v
naravi, je ogrožena samo bližnja okolica kraja nesreče - kritični odseki cest potekajo izven
strnjenih naselij.

3.2.7. Verjetne posledice nesreče
Udeležba vozila, ki prevaža nevarne snovi v nesreči pogojuje zelo veliko verjetnost, da pride
do razlitja nevarne snovi, onesnaženje podtalnice, požara in nastajanja strupenih in dušljivih
plinov. Do sedaj še ni bil onesnažen noben izvir pitne vode, pa tudi nobene podobne nesreče
še ni bilo zabeležene zadnjih nekaj let.
3.2.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Vse navedeno v prejšnjih alinejah je osnova za oceno, da obstaja velika verjetnost nastanka
verižne nesreče, katere posledice, bi bile veliko hujše (požar v naravi, onesnaženje vodnega
vira).
3.2.9. Možnost predvidevanja nesreče
Obstajajo zelo majhne možnosti za predvidevanje oziroma napovedovanje nezgode ali
nesreče v prometu.
3.2.10. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
oblažitev in odpravo posledic nesreče
- obveščanje javnosti o nesreči in po potrebi posredovanje navodil za ravnanje;
- hitro, usklajeno in učinkovito ukrepanje reševalnih služb;
- glede na razpoložljive možnosti, razdelati varjante obvoznih poti;
- po potrebi pomoč pri zagotovitvi nadomestnih prevozov za potnike (za nesreče v kateri bi
bili udeleženi avtobusi) in tovor(za nesreče v kateri bi bili udeleženi tovornjaki);
- v kolikor je prišlo zaradi posledic nesreče do poškodb infrastrukturnih objektov in napeljav
(elektrika, telefonija, vodovod, kanalizacija, prometnice, oskrba), takoj po opravljeni
reševalni intervenciji pristopiti k njihovemu popravilu - usposobitvi.
Pomoč pri ukrepanju ob prometnih nesrečah na območju občine Ig nudi poleg GZ Ig,
poklicna enota Javni zavod gasilska brigade Ljubljana, ki ukrepa po svojih načrtih in
metodah dela in se za tovrstno nesrečo ne izdela načrt ukrepanja.
Ocenjujemo, da tovrstno nesrečo ni potrebno izdelati načrta ukrepanja.
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3.3 Pojav posebno nevarnih bolezni pri živalih in ljudeh
3.3.1 Viri nevarnosti
Bolezni živali so bolezni, ki jih povzročajo biološki agensi in se neposredno oziroma
posredno prenašajo z okužene oziroma bolne živali na zdravo, lahko pa tudi na ljudi
(zoonoze). Med te bolezni spadajo številne bolezni z zelo različnimi simptomi, velikokrat
specifičnimi gleda na virulentnost povzročitelja (sposobnost povzročitelja, da povzroči
bolezen). Znaki bolezni se lahko pojavijo kmalu po okužbi, v nekaj dneh (na primer
influenca), ali pa se bolezen razvija počasi, lahko tudi več mesecev ali let (na primer
tuberkuloza). Med njimi so bolezni, ki so lokalizirane in zajamejo le določen organ ali pa so
generalizirane in je prizadeto vse telo.
Povzročitelji bolezni živali so: virusi, bakterije, paraziti, glivice, plesni in prioni. Ločujemo
med okužbo in boleznijo. Okužba je posledica stika dovzetne živali s povzročiteljem bolezni.
Vir za večino okužb živali je druga žival, krma, gnoj, oprema, vektorji itn.
Na področju občine ni večjih farm govedi, drobnice, prašičev in perutnine, niti obratov za
predelavo mesa.
Območje občine Ig zajema velik del barjanskega področja, kjer je domovanje velikega
števila raznih ptic. V času selitve se tukaj zadržujejo tudi ptice selivke, ki so lahko okužene
z raznimi virusi (ptičja gripa in drugi virusi), zato lahko pride do okužbe, ki se lahko prenese
na domačo perutnino, ki je lahko ogrožena, če rejci ne spoštujejo izvajanja preventivnih
ukrepov, ki jih odredi VURS.
3.3.2. Možni vzroki pojava bolezni
Nekatere bolezni pri živalih se pojavljajo redko in v manjšem obsegu, druge pa pogosto in se hitro širijo
na večje območje. Pojavljajo se v različnih oblikah, osnovne oblike pa so:
• panzootija (če se bolezen živali stalno ponavlja v različni jakosti, na istem mestu, na ožjem
območju in nima težnje po širjenju);
• epizootija (če bolezen živali izbruhne v večjem obsegu in se hitro širi);
• panzootija (če se bolezen živali hitro širi na velikem območju, in zajame več držav, celin ... ).
V ljubljanski regiji sta se po podatkih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v
nadaljevanju UVHWR) doslej pojavili dve večji epizootiji v okviru množičnega pojava v Sloveniji in sicer:
slinavka in parkljevka leta 1968 na območju občin Logatec in Ljubljana ter tuberkuloza pri prašičih leta
1987 na območju občin Domžale in Grosuplje.
Bili pa so še manjši izbruhi atipične kokošje kuge leta 1991 in pojav klasične prašičje kuge leta 1992 in
nazadnje leta 1996.
Občina Ig je po kriteriju ogroženosti po posameznih vrstah nalezljivih bolezni skupno razvrščena v
razred 3 ( od 5), kar pomeni srednjo stopnjo ogroženosti.

3.3.3. Posledice nevarnih bolezni živali
Pojav kužnih bolezni pri živalih lahko posledično ogroža zdravje ljudi, zato je potrebno njihovo širjenje
čim prej zaustaviti. Pride lahko do ekonomskih posledic v panogah, ki temeljijo na reji živali. Pojavljajo
se stare bolezni, nove bolezni, ki so bile do sedaj ali neznane ali pa niso bile značilne za naše področje
in pa stare bolezni, ki so mutirale in so imune na zdravljenja.

3.3.4 Verjetnost nastanka verižne nesreče zaradi nevarnih bolezni živali
Verjetnost nastanka verižne nesreče je ob pojavu kužnih bolezni pri živalih zelo majhna, je pa sam
pojav kužnih bolezni lahko posledica drugih nesreč kot so suša, poplave ali motnje oskrbe s pitno vodo
in drugimi energenti.
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3.3.5. Možnost predvidevanja nevarnih bolezni živali
Predvidevanje morebitnega pojava nevarnih bolezni je možno z učinkovitim sodelovanjem s pristojno
veterinarsko službo

3.3.6. Zaključek in usmeritve
Kot je bilo že navedeno je občina Ig razvrščena v razred s srednjo stopnjo ogroženosti. Podobno velja
tudi za vse sosednje občine. Ljubljanska regija v celoti je uvrščena v razred z veliko stopnjo ogroženosti.
Potrebno je izdelati del načrta zaščite in reševanja, dela načrta oziroma dokumentov za izvajanje
določenih zaščitnih ukrepov ter določenih nalog ZRP.

4.1. Jedrska ali radiološka nevarnost
4.1.1. Viri nevarnosti
Pri varstvu pred jedrskimi nesrečami in drugimi radiološkimi nevarnostmi se kot viri
nevarnosti - emisije radioaktivnih snovi v okolje pojavljajo :
• JEDRSKI OBJEKTI (jedrske elektrarne, raziskovalni jedrski reaktorji, postroji za
obogatitev urana, postroji za izdelavo gorivnih elementov, obrati za predelavo in
odlaganja obsevanega jedrskega goriva ter objekti, namenjeni uskladiščenju, predelavi
in odlaganju radioaktivnih odpadkov),
• OBJEKTOM, KJER SE UPORABLJAJO RADIOAKTIVNI VIRI (stacionarni ali premični
objekti, kjer se uporabljajo radioizotopi, npr. v industriji, raziskovalnih inštitutih in
bolnišnicah)
• NENADZOROVANI VIRI SEVANJA (So predvsem viri sevanja, nad katerimi je izgubljen
nadzor, t.i. „orphan sources” oziroma izgubljeni viri. To so viri, na katere se preprosto
„pozabi” zaradi pomanjkljivega nadzora upravljalca oziroma pomanjkljivega upravnega
in inspekcijskega nadzora. Takšni viri sevanja se pogosto pomešajo med sekundarne
kovinske surovine
• PREVOZU RADIOAKTIVNIH SNOVI IN JEDRSKIH SNOVI (cestni, železniški, letalski),
• PADCU SATELITA NA JEDRSKI POGON ALI SATELITA, KI IMA NA KROVU
RADIOAKTIVNE SNOVI (dve vrsti virov sevanja na satelitu: vir visoke alfaaktivnosizotopi plutonija in reaktorski vir. Tovrstno nesrečo je potrebno predvideti v „Načrtu
ukrepov ob izrednem dogodku”).
• JEDRSKA NESREČA V TUJINI ( potrebno je nčrtovati tudi ukrepe za primer izrednega
dogodka v jerdski elektrarni v tujini)
• TERORISTIČNI NAPADI
Za območje Slovenije predstavljajo nevarnost predvsem domača in tuje jedrske elektrarne.
Jedrska elektrarna Krško leži na levem bregu reke Save približno 70 km jugovzhodno od
Ljubljane in 35 km severozahodno od Zagreba.
Trenutno deluje po svetu 441 jedrskih energetskih reaktorjev. Na območju, ki je od Slovenije
oddaljeno 1000 km, deluje 86 jedrskih elektrarn s 109 energetskimi reaktorji, od tega jih je
32 v 500-kilometrskem pasu od Slovenije.
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4.1.2. Možni vzroki nastanka nesreče
Nesreče v :
•
•
•
•

jederskih objektih,
objektih kjer se uporabljajo radioaktivni viri,
pri prevozu jederskih snovi,
padec satelita, ki ima na krovu radioaktivne snovi.

4.1.3. Verjetnost pojavljanja nesreče
Verjetnost, ki je relativno majhna, obstaja.
Pričakovana verjetnost poškodbe sredice za večino tlačnovodnih elektrarn (PWR), kakršna
je tudi jedrska elektrarna Krško, znaša med 1.0 10-6 in 1.0 10-4 na leto (enkrat na milijon let
do enkrat na deset tisoč let). Pri vrelnih reaktorjih (BWR) je verjetnost poškodbe sredice
nekoliko manjša glede na tehnične značilnosti tega tipa jedrskih elektrarn.
4.1.4. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Ob radiološki nesreči nastopi večja ali manjša radioaktivna kontaminacija okolja, hrane in
vode.
Radioaktivne padavine in radiaktivno sevanje, bi lahko ogrozilo posamezne objekte, dele
oziroma celoten teritorij občine. Stopnja ogroženosti je nizka.
4.1.5. Potek in možen obseg nesreče
Nad mestom nesreče v katerem je udeležena radiaktivna snov (jederskih objektih, objektih
kjer se uporabljajo radioaktivni viri, pri prevozu jederskih snovi, padcu satelita, ki ima na
krovu radioaktivne snovi) se razvije kontaminiran oblak, ki se premika glede na atmosferske
pojave in zajame območje občine (primer: jedrska katastrofa v Černobilu).
Obseg nesreče - doseg kotaminiranenega oblaka je pogojen in odvisen od bližine nesreče
in atmosferskih pogojev.
Najhujše posledice za prebivalce, živali, premoženje in kulturno dediščino bi imela nesreča
v jedrski elektrarni, ki je locirana manj kot 300 km od regije. V bližini občine tovrstnih
objektov ni. Prebivalci, živali in krajina bi bili lahko ogroženi posredno le v primeru
radioaktivnih padavin. Radioaktivni viri v stacionarnih objektih so prisotni le v zdravstvenih
ustanovah in to le v manjših količinah in so zanemarljivi, nevarni so le za delavce v teh
ustanovah. V primeru nesreče v objektih, kjer se uporabljajo radioaktivni viri, bi bile
posledice le lokalnega obsega.
Potreba transporta radioaktivnih in jedrskih snovi po cestah oziroma železnici po občini
Komen je zelo minimalna. Tovrstni nevarnosti so izpostavljena predvsem območja in
naselja ob glavnih cestah in železnici. Zaradi posebnih varnostnih ukrepov je verjetnost
nesreče pri prevozu zelo majhna. Če bi se takšna nesreča zgodila, je njen vpliv prostorsko
omejen na nekaj hektarjev veliko območje, ki bi ga bilo potrebno po nesreči
dekontaminirati in omejiti dostop do njega.
Padec satelita na jedrski pogon ali satelita, ki ima na krovu radioaktivni material bi imel za
posledico kontaminacijo s širino nekaj 10 kilometrov in dolžino nekaj 100 kilometrov.
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4.1.6. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Ob nesreči bi bili ogroženi vsi nezaščiteni ljudje, živali in okolje, ki bi ga zajele radiaktivne
padavine oziroma prizadelo radiaktivno sevanje.

4.1.7. Verjetne posledice nesreče
Posledice bi bile dolgotrajne, izražene v povečanju števila rakastih in degenerativnih obolenj
in zaradi kontaminacije neuporabnosti objektov zemljišč in stvari.
4.1.8. Verjetnost nastanka verižne nesreče
˃
˃
˃
˃

Onesnažena - kontaminirana zemljišča,
kmetijski pridelki,
vodni viri,
hrana.

4.1.9. Možnost predvidevanja nesreče
Nesrečo ni možno predvideti v naprej.
4.1.10. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
oblažitev in odpravo posledic nesreče :

❑
❑
❑
❑

seznanjanje javnosti o možnosti in izvajanju zaščitnih ukrepov za ublažitev posledic
nesreče;
po potrebi obveščanje javnosti o posledicah nesreče in posredovanje navodil za
ravnanje;
pristojni organi in službe morajo zagotoviti dosledno izvajanje predpisov, ki določajo
pravila ravnanja z radioaktivnimi snovmi;
poskrbeti odvoz kontaminiranih materialov na za to določena mesta in sanacijo okolja.

4.2. Vojaški napad (iz zraka, z morja, s kopnega)- vojna
4.2.1 Viri nevarnosti
Ne glede na časovni in krajevni odmik vojnih nevarnosti, velja ugotovitev, da so te še vedno
možne in se za zaščito in reševanje v teh primerih moramo posebej pripraviti. Ni smiselno
ugotavljati in definirati variante ogroženosti, ker se le te glede na politično in drugo situacijo
hitro menjavajo. Za nas je predvsem pomembna ugotovitev, da bi zaradi strateške lege, ki
jo ima občina Ig, kot primestna občina še posebej izpostavljena raznimim oblikam vojnih
nevarnosti s širšimi posledicami za prebivalstvo.
Predvsem je to ogroženost občutljivih infrastrukturnih objektov, katerih onesposobitev ali
poškodovanje bi lahko povzročilo hude, dolgotrajne in težke posledice ter bistveno
psolabšalo pogoje za življenje in sicer :
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prekinitev prometa po cesti Ljubljana - Ig,
onesposobitev vodovodnega sistema in črpališč
prekinitev telefonskih in elektroenergetskih naprav.

4.2.2. Možni vzroki nastanka vojne
Možnih vzrokov je več:
− nerešene mejne in ozemeljske zadeve,
− konflikt s katero od sosednjih držav,
− konflikt v okviru širših razsežnosti.
4.2.3. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti :
V primeru vojne gre za posredno in neposredno ogroženost ljudi, premoženja in prostora.
Stopnja ogroženosti je odvisna od ciljev agresije, od razmerja sil, od lastne pripravljenosti in
podobno. Ker bi v primeru vojne šlo predvsem za ogroženost civilnega prebivalstva, je
stopnja ogroženosti odvisna od mnogih faktorjev, med katerimi zajema vidno mesto
predvsem sistem zaklanjanja.
Trenutno so v občini izgrajena 3 zaklonišča in sicer zaklonišče OŠ Ig, Troštova, zaklonišče
ICZR in zaklonišče Zavoda za prestajanje kazni Ig.
Iz navedenega je razvidno, da nam zakloniščnih mest na najbolj ogroženih delih občine
primanjkuje. V primeru vojne nevarnosti bi bilo potrebno zagotovit dodatne - alternativne
možnosti zaklanjanja med temi izgradnja zaklonilnikov.
4.2.4. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Vsebina ogroženosti je glede na vojne cilje lahko zelo različna in zajema vse elemente
ogroženosti od fizične pa do izgube celotnega premoženja.
Posebno je potrebno izpostaviti, da bi kakršen koli napad ali diverzija v bližini oziroma v
samem centru občine in bližnjih naseljih, povzročil hude posledice pri ljudeh (premalo
možnosti za zaklanjanje), veliko škodo na premoženju ter kulturni dediščini (rušenja in
požari).
4.2.5. Verjetne posledice nesreče
Posledice vojnih dejstvovanj so lahko zelo različne :
−
−
−
−
−

velike človeške in materialne izgube,
izgube prostora - begunstvo,
motnje v vseh elementih oskrbe,
poškodbe ljudi, objektov in naprav,
uničenje in poškodbe infrastrukturenih objektov in napeljav.

4.2.6. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Vojna lahko povzroči verižne nesreče:
− izlitja nevarnih snovi,
− nastanek nalezljivih bolezni,
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− onesnaženje podtalnice,
− požari, porušitve, ranjenci,..

4.2.7. Možnost predvidevanja nesreče
Vojne kot nadaljevanje politike z drugimi sredstvi je možno v kritičnih mednarodnih situacijah
tudi predvidevati. Z našega stališča ni toliko pomembno predvidevanje vojne, ampak
zagotavljanje ukrepov zaščite, to je ohranjanje in razvoj zakloniščnih kapacitet.
4.2.7.1. Potek in možen obseg nesreče
Bi bil odvisen od dejavnosti agresorja.
Poleg nasprotnikove sile in sredstev, na obseg nevarnosti veliki meri upliva in jo povečuje
tudi infrastruktura, ter struktura objektov, ki so v tem prostoru (predvsem so izpostavljena
naselja neposredno ob glavnih cestnih) in bi bili verjetni cilji napadov in drugih dejavnosti
nasprotnika.
V primerih neposredne ogroženosti na obseg nesreče neposredno vplivata zaščitna ukrepa
zaklanjanja in evakuacije, ter ukrepi reševanja in pomoči.
4.2.8. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
oblažitev in odpravo posledic nesreče :

❑
❑
❑
❑
❑
❑

aktivnosti v cilju zagotavljanja se funkcionalnosti zaklonišč, ter formirati in usposobiti
službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč;
upoštevanje predpisov, ki urejajo problematiko gradnje in vzdrževanja zaklonišč;
zagotavljanje pravočasnega organiziranja sil za zaščito, reševanje in pomoč;
vzpostaviti celovit in učinkovit sistem obveščanja in javnega alarmiranja;
hitro, usklajeno in učinkovito ukrepanje interventnih sil;
po zaključeni intervenciji vzpostaviti v delovanje prizadete infrastrukturne objekte in
napeljave (elektrika, vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba);

4.3. Prekinitev oskrbe z električno energijo
4.3.1. Viri nevarnosti
Izpad preskrbe z električno energije zaradi izrednih dogodkov na ifrastrukturnih objektih za
obvladovanje tehnološkega procesa distribucije električne energije, in sicer :
• daljnovodi 110kV, 35kV, 20kV, 10kV;
• kablovodi 35kV, 20kV, 10kV;
• nizkonapetostno omreje z golimi ali izoliranimi vodniki 0,4kV;
• nizkonapetostni kablovodi 0,4kV;
• razdelilne transformatorske postaje 110/0,4kV, 35/20-10kV;
• transformatorske postaje35/0,4kV, 20/0,4kV, 10/0,4kV;
• nizkonapetostne razdelilne omarice.
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4.3.2. Možni vzroki nastanka nesreče
Elektroenergetske naprave v normalnem obratovanju ne predstavljajo ogroženosti zaradi
industrijske nesreče. Izredni dogodki, ki so lahko poleg naravnih nesreč, možni vzroki
nastanka nesreče so :
• porušitve podpornih oporišč daljnovodov in omrežij zaradi trkov transportnih sredstev ob
nesrečah, le-teh in drugih vzrokov, ki niso naravne nesreče.
• pretrg vodnikov zaradi posekov dreves, odstrelitve, zrušitve drugih objektov, prenizek let
ali padec zračnih plovil in drugih vzrokov,
• eksplozije transformatorjev in drugih elektroenergetskih naprav zaradi udara strele,
napake v izolaciji, odpovedi zaščitnih naprav, nestrokovnega posluževanja in drugo,
• približevanje ali dotik naprave, vodnika ali kabla pod napetostjo zaradi neupoštevanja
varnostnih pravil za delo na elektroenergetskih napravah, nereigistriranih sprememb na
terenu, nestrokovni priključitvi in drugo.
4.3.3. Verjetnost pojavljanja nesreče
Nastop izrednih dogodkov, ki so povzročitelji nesreč je sicer stalno prisotna, vendar se po
statističnih podatkih Elektro Ljubljane-okolica le-ti pojavljajo v manjšem obsegu.
4.3.4. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Ocenjuje se, da elektroenergetske naprave tudi ob izrednih dogodkih ne predstavljajo večje
nevarnosti za nastanek industrijske nesreče in s tem ogrožanja življenja in zdravlja ljudi,
živali, premoženje kulturne dediščine ter okolja.
4.3.5. Verjetne posledice nesreče
Prekinitve dobave električne energije, ki so časovno in krajevno omejene.
Daljša prekinitev dobave električne energije bi močno poslabšala življenjske razmere.
4.3.6. Verjetnost nastanka verižne nesreče
V primeru da bi izpad trajal več časa, bi lahko povzročil škodo v gospodinjstvih in motnje v
delovnih procesih, preskrbi z vodo, ogrevanjem in druge posledice pri porabnikih električne
energije prizadetega območja.
4.3.7. Možnost predvidevanja nesreče
Izpadov oskrbe z električno energijo zaradi izrednih dogodkov ni mogoče v naprej
napovedati.
Napovedati je mogoče samo tiste prekinitve, ki so potrebne za izvajanje vzdrževalnih del na
elektroenergetskih ifrastrukturnih objektih - o teh prekinitvah so porabniki obveščeni.
4.3.8. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
oblažitev in odpravo posledic nesreče :
❑

obveščanje javnosti o prekinitvah in njihovemu trajanju ter posredovanje navodil za
ravnanje z električnimi aparati.
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4.4. Prekinitev oskrbe z energetskim plinom
V občini Ig je plinifikacija glavnega voda v začetni fazi in so plinificirana le naselja Matena,
Iška Loka, Brest in del Iga.
4.4.1. Viri nevarnosti in možni vzroki nastanka nesreče:
•
•
•

okvara na instalacijah,
motnje na tržišču z energenti,
prekinitev cestnih povezav po katerih se dopolnjujejo zaloge UNP.

4.4.2. Verjetnost pojavljanja nesreče :
Verjetnost, da pride do prekinitve oskrbe z energetskim plinom je relativno majhna.
4.4.3. Vrste, oblike in stopnja ogroženosti
Ogroženost zaradi prekinitve dobave energetskega plina bi bila minimalna.
4.4.4. Potek in možen obseg nesreče
Prizadeta bi bila gospodinjstva in dejavnosti, ki se energetsko oskrbujejo izključno z
energetskim plinom.
4.4.5. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Ogroženosti ni ali pa je minimalna.
4.4.6. Verjetne posledice nesreče
Ni pričakovati hujših posledic
4.4.7. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Verjetnosti nastanka verižne nesreče zaradi prekinitve oskrbe z energetskim plinom ni ali
pa je minimalna.
4.4.8. Možnost predvidevanja prekinitve oskrbe
Prekinitve oskrbe z energetskim plinom ni mogoče v naprej napovedati, razen v primerih, ko
pride do hudih motenj na tržišču z energenti.
4.4.9. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
oblažitev in odpravo posledic nesreče :
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obveščanje javnosti o prekinitvah in njihovemu trajanju ter posredovanje navodil za
ravnanje z porabniki.

4.5. Prekinitev javne telefonske zveze
4.5.1 Viri nevarnosti in možni vzroki nastanka nesreče
Do prekinitve javnih telefonskih zvez prihaja predvsem zaradi atmosferskih vplivov (potrgani
prostozračni telefonski vodi, udar strele v telefonske instalacije).
4.5.2. Verjetnost pojavljanja nesreče :
Prekinitve se pogosteje pojavljajo tam, kjer so telefonske instalacije prostozračne in
izpostavljene atmosferskim vplivom.
4.5.3. Ogroženi prebivalci, živali, premoženje in kulturna dediščina
Neposredna ogroženost ne obstaja.
4.5.4. Verjetne posledice nesreče
Posledice prekinitve telefonske zveze so, glede na druge obstoječe možnosti komuniciranja,
minimalne. V vseh primerih prekinitve telekumunikacijskega omrežja obstajajo rezervne
variante za vspostavitev vsaj delni telefonski promet.
4.5.5. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Zaradi prekinitve javnih telefonskih zvez ni pričakovati nastanka verižnih nesreč.
4.5.6. Možnost predvidevanja prekinitve zvez
Možnosti za vnaprejšnje previdevanje, da bo prišlo do prekinitve javnih telefonskih zvez so
minimalne. Napovedati je mogoče samo tiste prekinitve, ki so potrebne za izvajanje
vzdrževalnih del na telefonskih instalacijah - o teh prekinitvah so uporabniki obveščeni.
4.5.7. Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma
oblažitev in odpravo posledic nesreče :
❑

obveščanje javnosti o prekinitvah in njihovemu trajanju.
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5.1 Zaključek ocene
Pri izdelavi ocen ogroženosti smo dali poseben poudarek potresu, požarom, poplavam in nesreči z
nevarnimi snovmi, ki lahko najbolj ogrožajo zdravje, življenja in premoženje prebivalcev.
Varstvo pred potresom v celoti obsega preventivne ukrepe (potresno varna gradnja), vzpostavitev
pripravljenosti, zaščite, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic in obnovo.
Varstvo pred požarom je stalna skrb prostovoljnih gasilskih društev (vseh 10 PGD vključeni v GZ Ig). Ta
se odraža v stalnem usposabljanju enot, opremljanju s sodobnejšimi sredstvi in vzpostavljanju vedno
boljših zvez preko ReCO.
Po izkušnjah je ogroženost pred poplavami za občino neposredno povezana z obilnim deževjem, ko
narastejo hudourniški vodotoki. Potrebno je zagotoviti ustrezno pripravljenost enot za reševanje,
predvsem pa delovati preventivno, kar pomeni očistiti in urediti struge in zadrževalnike. Potrebno je
zagotoviti pravočasno opozarjanje občanov.
Nesreča z nevarnimi snovmi je realno možna v Silvaproduktu ali pa pri transportu surovin (nevarnih
snovi). Za izvajanje preventivnih in zaščitnih ukrepov in reševanje v takem primeru sta/so odgovorni
izvajalci delovnega procesa in/ali transporta

B.

VIRI

Pri izdelavi ocene so bili uporabljene dosedanje izkušnje na področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami in naslednje zakonske, podzakonske in strokovne podlage ter študije
in dokumenti :
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 64/94.
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti, Uradni list RS, št. 39/95.
- Uprava RS za zaščito in reševanje, Naravne in druge nesreče v RS v letu 1998, avgust
1999.
- Uprava RS za zaščito in reševanje, Naravne in druge nesreče v RS v letu 1999, april 2000.
- Uprava RS za zaščito in reševanje, http://www.mo-rs.si/urszr/.
-Uprava RS za zaščito in reševanje, Upoštevanje namenske rabe prostora in ocen
ogroženosti s področja zaščite in reševanja v prostorskih planih, februar 1996.
-

-

http://janez.liponik.si/files/obvestila/Ocena_ogrozenosti_2014(splet).pdf
http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/klimatoloske_karte.html
http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/projektni_pospesek_tal.html
http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/intenziteteMKS64.html
http://www.lineal.si/sites/default/files/Novice/12.kongres/3_Obvladovanje%20tvegan
j%20pri%20prevozu%20nevarnih.pdf
http://www.gizrmk.si/media/uploads/public/_custom/novice/Plazovi_Naravne_Nesrece_Ribicic.p
df
http://www.sos112.si/slo/tdocs/ogrozenost_potres.pdf
Državne in regijske ocene ogroženosti
http://potres.sos.112.si/
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PRILOGE

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P- 6
P- 7
P- 8
P- 9
P - 10
P - 11
P - 12
P – 23
P – 24
P – 25
P – 26
P – 27
P – 28

Karta občine Ig 1:25.000
Karta splošnega geotektonskega položaja Slovenije
Seizmološka karta Slovenije s 500-letno povratno dobo potresov (Ribarič,
1987)
Karta Intenzitete (MSK-64), veljavna 1987 - 2007
Karta državne mreže potresnih opazovalnic
Karta potresne ogroženosti slovenskih občin
Vodovodno in hidrantno omrežje v občini Ig
Pregled – demografski podatki po naseljih
Pregled nekaterih gospodarskih subjektov
Pregled – industrijska cona Ig
Pregled – vzgojnoizobraževalnih ustanov in zdravstvenih postaj
Pregled zdravstvenih postaj
Stabilitetna karta ocene možnosti nastanka podorov
Karta ocene ogroženosti Slovenije pred hribinskimi pojavi
Karta ocene ogorženosti pred naravnimi nesrečami
Karta največje snežne obtežbe s povratno doob 50-tih let za obdobje
1951-2005
Karta povprečnega trajanja sončnega obsevanja poleti, v obdobju 19712000
Karta povprečnih letnih padavin v obdobju 1961-1990
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P – 1 Karta občine Ig 1:25.000
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P – 2 Karta splošnega geotektonskega položaja Slovenije
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P – 3 Seizmološka karta Slovenije s 500-letno povratno dobo potresov (Ribarič, 1987)

VI. stopnja potresne ogroženosti MCS

Izsek potresne ogroženosti
OBČINE IG

VII. stopnja potresne ogroženosti
MCS

- območje VIII. stopnje MSK
- območje VII-VIII. stopnje MSK
- območje VII. stopnje MSK

VIII. stopnja potresne ogroženosti
MCS
IX. stopnja potresne ogroženosti
MCS

80/ 97

OBČINA IG - ŠTAB CZOCENA OGROŽENOSTI

P – 4 Karta Intenzitete (MSK-64), veljavna 1987 - 2007

81/ 97

OBČINA IG - ŠTAB CZOCENA OGROŽENOSTI

P – 5 Karta državne mreže potresnih opazovalnic
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P – 6 Karta potresne ogroženosti slovenskih občin
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P – 7 Vodovodno omrežje v občini Ig in seznam zajetij za pitno vodo
JAVNI VODOVODI S KATERIMI UPRAVLJA OBČINA IG, REŽIJSKI OBRAT IN OBMOČJA
ID VS

IME VS

SEZNAM AGLOMERACIJ, KI JIH VS NAPAJA - IME

ID AGLOMERACIJ

1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1127
1127
1128
1128
1128
1128
1128
1128
1492
1490
1491

CENTRALNI SISTEM – VODARNA BREST
CENTRALNI SISTEM – VODARNA BREST
CENTRALNI SISTEM – VODARNA BREST
CENTRALNI SISTEM – VODARNA BREST
CENTRALNI SISTEM – VODARNA BREST
CENTRALNI SISTEM – VODARNA BREST
CENTRALNI SISTEM – VODARNA BREST
CENTRALNI SISTEM – VODARNA BREST
CENTRALNI SISTEM – VODARNA BREST
CENTRALNI SISTEM – VODARNA BREST
PIJAVA GORICA- VODARNA BREZOVA NOGA
PIJAVA GORICA- VODARNA BREZOVA NOGA
GOLO – ZAPOTOK
GOLO – ZAPOTOK
GOLO – ZAPOTOK
GOLO – ZAPOTOK
GOLO – ZAPOTOK
GOLO – ZAPOTOK
IŠKA VAS
GORNJI IG
VISOKO – ROGATEC

STRAHOMER
MATENA
IŠKA LOKA
TOMIŠELJ
TOMIŠELJ
TOMIŠELJ
VRBLJENE
STAJE
KOT
IG
KREMENICA
DRAGA
ZAPOTOK
GOLO
ŠKRILJE
GOLO
DOBRAVICA
ŠKRILJE
IŠKA VAS
GORNJI IG
VISOKO

5146
5162
5163
5165
5166
5167
5168
5206
5207
5208
5205
5138
5172
5173
5174
5186
5192
5190
5183

Sistem iz vodarne Brest napaja vasi: Ig, Kot, Staje, Brest, Matena, Iška Loka, Vrbljene, Strahomer, Tomišelj
Sistem Brezova noga: Kremenica, Draga
Sistem Iška vas: Iška vas, Iška
Sistem Gornji Ig: Gornji Ig
Sistem Golo Zapotok: Zapotok, Golo, del Visokega, Škrilje, Podgozd, Dobravica, Sarsko, Klada
Sistem Visoko Rogatec: Visoko, Rogatec nad Želimljami
Zasebna vodovodna sistem: Suša in Selnik
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Seznam zajetij za pitno vodo
Vodno
dovoljenje
35527578/2004
35527119/2009-2
35527119/2009-2
35527119/2009-2
3552781/2008
355278/2005,
3552782/2010-2
35527325/2004
355272/2017-11
3552715/2018-4

Ime zajetja oz. vrtine

Veljavnost

Koordinata y

Koordinata x

Dovoljeni odvzem l/s

85598

Dovoljeni letni odvzem
m3/leto
6308

Zajetje za Sušo

31.12.2020

466248

Izvir – VZ Šumnik

28.2.2040

466898

81315

2000

1,3

VD Zapotok-2

28.2.2040

466992

081322

105.000

7

VD Gornji Ig

28.2.2040

461014

86419

3000

0,2

Vrtina VZ 3/03 Zapotok

31.1.2039

466828

81892

63.000

2,5

Iv-2/07 Iški vintgar

31.12.2020

461367

85337

126.144

4

Vis-1/99 Visoko

31.12.2020

467036

82671

35.000

1,5

VZ-4/16 Zapotok

31.5.2047

466236

81700

94.608

3

VZ-5/17 Zapotok

30.4.2048

465786

82486

66.225

2,1
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P – 8 Pregled – demografski podatki po naseljih
VAŠKA
SKUPNOST IG

NASELJE

ULICE

ŠTEVILO PREBIVALCEV

Ljubljanska cesta
Zabrv
Banija
Govekarjeva cesta
Kramarjeva ulica
Na Pungart
Zagorica
Na Grad
Grič
V ptičji gaj
Cesta na Kurešček
Pot v Drago
Hrenova ulica
Kramarjeva ulica
Troštova ulica
Pri mostiščarjih
Rakovniška ulica
Čolnarska ulica
Barjanska ulica
Kalinova ulica
Škofljiška cesta
Ponirkova ulica
Vodomčeva ulica
Rastuka
Rakarjeva ulica
Škurhova ulica
Grmada
Gasilska ulica
Debevčeva ulica
Čevljarska ulica
Jelenova ulica

IG

IG

SKUPAJ

2295

Ostala naselja nimajo uličnega sistema in so podatki sledeči:
Leto

2018

Občina IG

7135

Brest
Dobravica
Golo
Gornji Ig
Ig

336
72
516
29
2295

Iška

248

Iška Loka

286

Iška vas

420

Kot

116

Kremenica
Matena

53
261

Rogatec nad Želimljami

35

Sarsko

69

Selnik

16

Staje

125

Strahomer

156

Škrilje

473

Tomišelj

359
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Visoko

247

Vrbljene

258

Zapotok

327

Draga

170

Podgozd

107

Podkraj

134

Suša

27
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P – 9 Pregled nekaterih gospodarskih subjektov
KIG

Zagorica

Zavod za prestajanje kazni Ig

Na Grad

CUDV Draga

Daga

ICZR

Zabrv

Ig

Iška vas

Ig

Žagar T d.o.o. (krovstvo in tesarstvo)

Iška vas

Ig

IVL inženiring d.o.o.

Brest

Ig

Pangoslar d.o.o.

Brest

Ig

Frizerski salon

Šintler Mateja - Mak
Boža Pavlič
Kraševec Martina, Tomišelj

Ig
Ig
Ig

Gostičlna Ulčar Ig
Gostilna Hram, Ig
Pizzerija Mars Brest
Gostilna Jager, Golo
Gostilna Dom na Kureščku, Kurešček
Zaključna gradbena dela Barva lesk d.o.o.
Ig
Montgal d.o.o., Ig
Zlatko Kajdič s.p. Tomišelj
LG LA d.o.o. Pogozd
ELEKTROSERVIS, montaža gostnske
opreme Vinko Strle, s.p. Iška Loka
S-TMM, elektronski sistemi d.o.o.
Elektroinštalacije Boris Jakopin s.p
Elektronka elektroinštalacije d.o.o.
Tomišelj
Elektro Storitve Marjan Krnc, s.p. Sarsko
Elektro storitve Tomislav Zgonec s.p.
Škrilje
Elektronika Gačnik Jože s.p. Iška vs

Ig
Ig
Ig
Ig
Ig

Kožag d.o.o.

Gostinstvo

Gradbeništvo

Elektroinstalacije

Kovinopasartstvo
Gospodarjenje z gozdovi

Ig
Ig
Ig

Matjaž Grbec s.p. Ig
Zavod za gozdove-enota Ig-Škofljica

Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig

Ig
Škofljica

Ključavničarstvo + proizvodnja

Strojno ključavničarstvo Podržaj Ciril s.p.

Ig

Mizarstvo+ pohištveno mizarstvo

Mizarstvo Robert Župec s.p. Iška loka
Mizarstvo Marjan Ciber s.p. Dobravica
Mizarstvo Viljem Modic s.p, Pokraj

Ig
Ig
Ig

Marko Čubrilo s.p. Škrilje
Tomislav Golob s.p. Škrilje
Prevoz stvar Jožef Kramar s.p. Iška Loka
Pavel Štebljaj s.p. Iška vas

Ig
Ig
Ig

Prevozi + transport +TGM
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Slikopleskarstvo

Tomaž Mehle s.p. Iška Loka
Karman Hodar s.p. Škrilje
Markioli Tanja s.p. Golo

Ig

Pekarna

Pečjak d.o.o.

Ig

Zaščita lesa

Silvaprodukt d.o.o. Ig

Bencinski servis
Klima naprave+ projektiranje+ servis

Petrol D.D.-servis Ig
Martina Župevec s.p. Ig
Luka Bizjak, s.p. Zapotok

Mesarstvo

Blatnik d.o.o.
Farkaš Maja s.p.

Lavrica-Ig
Ig

Avto servis

Rolum d.o.o. Ig
Avtomehanika Anton Rebov s.p.Škrilje
Avtoličarstvo Tomaž Škulj s.p. Iška vas
Avtokleparstvo in vulkanizer Andrej Škulj
d.o.o. Iška vas
Avtomehanika Miha Škraba s.p. Ig
Terra rb d.o.o.

Ig

Blatnik d.o.o.
Pečjak d.o.o.
Mercator d.o.o.
Mlinostest d.o.o. Golo
Trgovina Sonček Prek Andreja s.p., Brest
POŠTA-Ig

Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig

Trgovina z gradbenimi izdelki

Trgovina z živili

Poštne storitve
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P – 10 Pregled –industrijska cona Ig
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P –11 Pregled – vzgojno izobraževalnih ustanov
Vzgojno izobraževalne ustanove
OSNOVNA ŠOLA IG

Naslov
Troštova 24

št.
zaposlenih

št. otrok

01 2802 340

74

578

01 3673 007

4

17

01 3602 270

8+10

47+66

01 2864 780

7+2

49+21

041 667 763

46

213

Ig

PODRUŽNIČNA ŠOLA IŠKA VAS

Iška vas

Ig

PODRUŽNIČNA ŠOLA GOLO IN VRTEC GOLO

Golo

Ig

PODRUŽNIČNA ŠOLA TOMIŠELJ IN VRTEC TOMIŠELJ

telefon

Tomišelj

Ig

Cesta na Kurešček 70

Ig

VRTEC IG
ENOTA VRTEC MAVRICA

Govekarjeva c. 18

Ig

051 616 755

10

41

ENOTA VRTEC STUDENEC

Govekarjeva c. 6

Ig

051 632 204

4

36

CUDV DRAGA

Draga 1

Ig

01 4202 6 00

256

166
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P – 12 Pregled zdravstvenih postaj
ZDRAVSTVENA USTANOVA
ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE: Marija Štefančič Gašperšič, dr. med
ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE: Stanislav Ostanek, dr. med
.
ZOBNA ORDINACIJA : Marjan Smrtnik, dr. den.med.

NASLOV
Banija 4
Banija 4
Banija 4

telefon
Ig
Ig
Ig

ZOBNA ORDINACIJA. KRISTJAN ZEVNIK, dr. dent. med.

Banija 4

LEKARNA: Lekarna Ig, Simona Vučko Mole, mag. farm.

Banija 4

Ig

PATRONAŽANA SLUŽBA: Matena Berčan

Banija 4

Ig

PATRONAŽANA SLUŽBA: Ingrid Babeli Planinc

Banija 4

Ig

POMOČ NA DOMU: Jožica Drobnič

CSD LJ - VIČ

POMOČ NA DOMU: Monika Bratina

CSD LJ - VIČ
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P–23 Stabilitetna karta ocene možnosti nastanka podorov
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P – 24 Karta ocene ogroženosti Slovenije pred hribinskimi pojavi
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P – 25 Karta ocene ogorženosti pred naravnimi nesrečami

95/ 97

OBČINA IG - ŠTAB CZOCENA OGROŽENOSTI

P – 26 Karta največje snežne obtežbe s povratno doob 50-tih let za obdobje 1951-2005
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P – 27 Karta povprečnega trajanja sončnega obsevanja poleti, v obdobju 1971-2000
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P–28 Karta povprečnih letnih padavin v obdobju 1961-1990
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