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II.10. OSTALE NESREČE
Poleg navedenega je potrebno opozoriti tudi na druge nesreče in nevarnosti, ki ogrožajo notranjsko
regijo kot so: prometne nesreče, nesreče z utopitvijo, nesreče v jamah, naravne nesreče in
neeksplodirana ubojna sredstva. Poseben problem pri neeksplodiranih ubojnih sredstvih predstavlja
NUS v morju, zato je enota civilne zaščite za varstvo pred NUS ustanovljena za južno Primorsko
oziroma zajema Notranjsko in Obalno regijo. Drugi naravni vplivi, ki spadajo k ostalim nesrečam so:
toča, vihar, žled, izredno goste megla, nevihta in burja.
III.1. NESREČE V GORAH V LETU 2005
V letu 2005 je bilo osem nesreč v gorah. Do nesreč je prišlo zaradi slabosti planincev, zloma noge,
zastoja srca in podobno. Od tega je bilo sedem nesreč na Nanosu in ena na Snežniku.
III.2. NESREČE V GORAH V LETU 2006
V letu 2006 je bilo pet nesreč v gorskem svetu. Od tega sta bili dve nesreči na Nanosu, po ena na
Slavniku, Kozleku in Snežniku.
III.3. NESREČE V GORAH V LETU 2007
V letu 2007 sta bili le dve nesreči, ki sta se pripetili na Nanosu. Vzrok nesreče sta bila zlom in zvin
noge.
IV.1. NESREČE V JAMAH V LETU 2006
Dne 14.7.2006 sta zaradi padca v jamo Betalka poginila srnjaka.
Dne 17.12.2006 so iz jame v Pečcu rešili psa.
IV.2. NESREČE V JAMAH V LETU 2007
Dne 7.8.2007 se je ženska pri padcu v jamo smrtno poškodovala.
IV.3. OSTALE NESREČE V LETU 2004
20.06.2004 popoldan je v občini Komen padala toča.
17.11.2004 je močan veter povzročal težave v občinah Postojna, Ilirska Bistrica in Divača. Okoli
poldneva tega dne je zaradi vetra ostal brez strehe srednješolski center v Postojni. Odkrilo je okoli
200 kvadratnih metrov pločevine in zlomilo stolp s satelitskimi antenami. Veter je razmetal tudi
opozorilne table na avtocesti pri Ravbarkomandi, na ceste podrl več dreves, z več stanovanjskih
objektov pa so odpadle opeke in strešne obrobe. Dopoldne je bila zaradi podrtih dreves nekaj časa
neprevozna cesta med Uncem in Ravbarkomando. V občini Ilirska Bistrica je veter prav tako podrl na
ceste več dreves, odkril streho stanovanjske hiše v Dolnjem Zemonu in pretrgal daljnovod v Tatrah.
VI.4. OSTALE NESREČE V LETU 2007
Dne 18.9.2007 je bila zaradi neurja poškodovana cerkev sv. Justa v Parjah-občina Pivka.
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ZAKLJUČEK
Vse večje in manjše ostale nesreče, ki so se pripetile v notranjski regiji so bile v vseh primerih
obvladljive. Z boljšo organizacijo in večjo povezanostjo z ZRP v lokalnih skupnostih ter z večjim
sodelovanjem bi omogočili hitrejši in višji nivo ukrepanja ob tovrstnih nesrečah.

VIR:
1. ZBIRKA DOKUMENTARNEGA GRADIVA
2. NARAVNE IN DRUGE NESREČA V RS V LETU 2001, 2002, 2003 in 2004,
3. RAČUNALNIŠKI PROGRAM SPIN.
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