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Poročilo: POPLAVE V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA SEPTEMBER 2010 
 

 

 

Dne 16.IX.2010 smo iz ReCO dobili obvestilo o povečanju padavin med 17.IX. In 
19.IX.2010 ter pripravljenost enot CZ. 
 

Obvestili smo poverjenike Mirna in Bilj ter društvo Jamarski klub Temnica.  
 

V noči 17. na 18.IX., je poverjenik Mirna, Bizjak Dejan, poročal o dvigovanju reke 
Vipava, ki do jutra ob 8.00 se ni bistveno spremenila oziroma narasla. Poveljnik CZ je 
kontroliral potek dviganja reke Vipava v Dolenji preko spleta – reka je v večernih 
urah začela hitreje rasti, žal pa se je posodabljanje podatkov končalo ob 1.00 in niso 
bili dostopni najmanj do 8.00 ure.  
18.IX.2010 
Ob 9.00 je poveljnik CZ aktiviral 2 člana CZ za podporo, poverjenika Mirna in društvo 
JKT. 
Zbirno mesto je bilo v Opatjem selu “na placu“.  
Ob 10.00 se je začelo v Opatjem selu polnjenje vreč peska v sodelovanju z podjetjem 
Kačič Ernest s.p. V polnjenju in dostavi vreč so sodelovali člani JKT in CZ za podporo. 
Ob 10.30 je aktiviran štab CZ: aktivirana sta Goran Škarabot in Egon Vanek; Spačal 
Darijo, Kostanjevica 95, ni dosegljiv, Spačal Darijo, Kostanjevica 6, je že aktiviran pri 
gasilcih PGD Kostanjevica na Krasu. Štab je na sedežu občine Miren-Kostanjevica.  
Gasilci PGD Kostanjevica na Krasu sodelujejo pri razvozu vreč peska ter pripravljajo 
na črpanje vode iz kleti. 
Reka Vipava se je od 8.00 izredno hitro dvignila in se približevala kritični točki. 
Vrstilo se je izredno veliko prošenj za dostavo vreč peska. 
Ob 11.00 se je aktiviralo dodatnih 5 članov CZ za podporo, reka je začela poplavljati 
in sicer najprej Vrtoče, nato Miren in Orehovlje ter Bilje. 
Ob 12.00 začeli smo z zapiranjem najprej ceste skozi Vrtoče, nato glavno cesto skozi 
Miren in Bilje ter dve lokalni v Mirnu. Voda je stalno naraščala ter začela poplavljati 
kleti. 
13.00: Gasilci PGD Kostanjevica so evakuirali starejšo gospo iz naslova Miren 126. 
Ob 19.00 je aktiviran član CZ prve pomoči. 
Dostavljanje vreč je potekalo do 2.00 18.IX.2010. Črpanje vode iz kletnih in bivalnih 
prostorov je skoraj v vseh primerih bilo brezuspešno. 
Zaradi poplavljenih cest so vreče vozili po obvoznicah (preko Italije), ki je bistveno 
podaljšala čas dostave vreč. Žal nismo uspeli dostaviti dovolj vreč, ki žal niso koristile 
bistveno, ker voda je stalno naraščala.  
Prišlo je do do več izlivanj kurilnega olja v vodo – prečrpavanja in čiščenje kurilnega 
olja je opravljala poklicna enota gasilcev Nova Gorica. 
Potreben je bil odklop elektrike v marketu Mercator. 



Ob 20.00 prideta na pomoč dve ekipi gasilcev s črpalkami in sicer PGD Dobrovo in 
PGD Nova Gorica. 
 

19.IX.2010 
 

Naraščanje vode se je končalo ob 2.00 18.IX.2010. Višina poplavne vode doseže 
višino stoletnih vod. Zelo počasi začne odtekati. 
Ob 2.40 se dostavi zadnje vreče. 
Do jutra reševanje miruje. 
Ob 6.00 se zaprosi gasilce PGD Komen za pomoč pri črpanju 
Na terenu je ta dan 10 članov CZ in sicer 2 v štabu, poverjenik Miren in 6 članov prve 
pomoči, ter 10 gasilcev PGD Komen, 10 gasilcev PGD Kostanjevica in 4 člani poklicne 
enote Nova Gorica.  
Prične se s črpanjem ter dodeljevanju črpalk poplavljenim stanovanjskim objektom. V 
večini primerov je črpanje še neuspešno zaradi previsokega nivoja reke Vipave. 
Poklicna enota Nova Gorica s čolnom evakuira 2 gosta iz naslova Orehovlje 14, ter 
nadaljuje s prečrpavanjem in odstranjevanjem kurilnega olja predvsem v kleteh. 
Ob 19.30 je zaključena intervencija. Prične se dežurstvo. 
 

20.IX.2010 
 

Ob 2.00 se voda v Mirnu z glavne ceste skoraj v celoti umakne. 
Ob 4.00 Cestno podjetje odpre glavno cesto skozi Miren. 
Ob 8.00 se začne črpanje vode iz poplavljenih objektov, ker se je nivo reke Vipava 
dovolj znižal. 
Na terenu je 45 gasilcev in sicer: -19 gasilcev PGD Kostanjevica  
        -3 gasilci PGD Anhovo 
     -9 gasilcev PGD Avče 
     -8 gasilcev PGD Kanal 
     -3 gasilci PGD Nova Gorica 
     -3 gasilci poklicne enote Nova Gorica 
ter 4 člani CZ in sicer 2 štab, 1 poverjenik Miren ter 1 podpora. 
Prične se z odvozom uničene stanovanjske opreme s strani Komunale. 
Poklicna enota nadaljuje s prečrpavanjem in čiščenjem kurilnega olja. 
Ob 16.30 so gasilci zaključili s črpanjem in čiščenjem površin. 
Ob 18.30 zaključek z intervencijo do naslednjega dne. 
 

21.IX.2010 
 

Ob 8.00 začetek koordinacije čiščenja odpadnega materiala na poplavljenem 
območju. 
Aktivirana 2 člana CZ in sicer 1 štab ter 1 poverjenik. 
Poklicna enota Nova Gorica je nadaljevala s prečrpavanjem in čiščenjem kurilnega 
olja. 
Zaključek ob 15.00 uri. 
   
22.IX.2010 
 



Ob 11.00 je bil ogled spodjetega brega reke Vipava v Mirnu ter cistern kurilnega olja. 
Poklicna enota Nova Gorica je nadaljevala s prečrpavanjem in čiščenjem kurilnega 
olja ter pričela z odvozom onesnažene tekočine in snovi. 
Zaključek intervencije CZ ob 13.00. 
 

 

Vojščica 5.X.2010       Poveljnik CZ Milanič 
Peter 
 


