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ZADEVA: Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem 
okolju na območju Kastelec – Petrinje 22. in 23.aprila 2020 - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na      seji dne      , pod           točko dnevnega reda sprejela 
naslednji 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških 
gašenja požara v naravnem okolju na območju Kastelec – Petrinje 22. in 23. aprila 
2020.

2. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se Ministrstvu za obrambo, Upravi Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini  
41.358,27 evra za pokritje intervencijskih stroškov, in sicer:
 Gasilski zvezi Slovenije za prostovoljna gasilska društva, aktivirana na podlagi 

Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, v 
višini 32.142,95 evra, 

 Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana v višini 4.484,34 evra,
 Javnemu zavodu Gasilska brigada Koper v višini 4.730,98 evra.

3. Občini Hrpelje Kozina, Mestni občini Koper in Policiji se intervencijski stroški ne 
povrnejo.

                                  dr. Božo Predalič,
                                  generalni sekretar

Prejmejo:
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za obrambo,
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Občina Hrpelje - Kozina,
- Mestna občina Koper,
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- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Poročilo obravnava ukrepanje in intervencijske stroške gašenja obsežnega požara 22. in 
23. aprila 2020 na območju Kastelec - Petrinje, ki so nastali na podlagi aktiviranja 
Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju (sklep 
Poveljnika CZ RS, št. 843-26/2020-1-DGZR). Izdelano je na podlagi poročil Ministrstva za 
obrambo (Uprave RS za zaščito in reševanje), Ministrstva za notranje zadeve (Generalne 
policijske uprave), Gasilske zveze Slovenije, Občine Hrpelje-Kozina, Mestne občine Koper, 
Javnega zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana in Javnega zavoda Gasilska 
brigada Koper. Na podlagi zbranih poročil so ugotovljeni intervencijski stroški v višini 
48.436,90 evra.

Vlada Republike Slovenije zagotavlja finančna sredstva za povračilo intervencijskih 
stroškov v primeru posamezne naravne nesreče, ko je aktiviran državni načrt, ali če je bila 
intervencija izvedena na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika
Civilne zaščite.

Vladi Republike Slovenije se predlaga, da se povrne intervencijske stroške prostovoljnim 
gasilskim društvom in poklicnima gasilskima enotama v skupni višini 41.358,27 evra iz 
proračunske rezerve. Ker občini Hrpelje-Kozina in Koper še nista izčrpali sredstev primerne 
porabe za leto 2020, se jima intervencijski stroški ne povrnejo. Prav tako se intervencijski 
stroški ne povrnejo Policiji .
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega   pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki                NE
e) socialno področje                NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

NE
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mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Znesek znaša 41.358,27 evra. Sredstva bodo zagotovljena v okviru proračunskega sklada 
proračunske rezerve RS.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

MF Rezerva RS 41.358,27

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Sklep ne povzroča neposrednih finančnih posledic za proračun.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
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Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
– pristojnosti občin,
– delovanje občin,
– financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bi lo predhodno objavl jeno na spletni strani 
predlagatelja:

NE

Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 
80/13 in 10/14) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade. 
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                      
mag. Matej Tonin

                                                    minister

Poslano:
- naslovniku,
- URSZR.
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Poročilo
 o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na 

območju Kastelec – Petrinje 22. in 23.aprila 2020 

Lokacija, datum in čas nastanka požara

Požar je nastal v sredo, 22.aprila 2020, ob 10.36 uri (prva prijava v Regijski center za 
obveščanje Koper je prispela ob 10:37 uri, druga bolj natančna ob 10.44 uri) na območju 
med vasema Kastelec v Mestni občini Koper in Petrinje v občini Hrpelje Kozina. 

Območje, kjer se je razvil požar lahko omejimo med magistralno cesto Kozina – Koper na 
jugu, na severu navidezno na drugi strani predora Kastelec, na vzhodu dovozna cesta do 
vzhodnega portala predora Kastelec.  Požar je nastal nekje ob dovozni cesti proti predoru 
Kastelec, v mešanem gozdu ali na travniku v neposredni bližini in se v jugozahodno smer s 
pomočjo burje hitro širil proti magistralni cesti in večjemu borovemu gozdu na samem
kraškem robu. Nadmorska višina je med 400 in 461 m, najvišji je hrib Škrklovica.

Slika št.1: Lokacija požara

Obseg požara

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana je požar zajel 34,2 ha površin, od 
tega 5,69 ha borovega gozda. Gozdne površine je zajel predvsem talni požar, zato so 
gozdovi manj prizadeti in posebna sanacijska dela ne bodo potrebna. Požarišče bo sanirano 
s prilagojeno sečnjo in naravno obnovo močneje prizadetih površin.
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Slika št.2: Obris območja požara ZGS

Vremenske razmere

Suho spomladansko vreme, brez padavin in z burjo je botrovalo hitremu razvoju požara v 
naravnem okolju, ki je nastal 22.04.2020 v Petrinjah v občini Hrpelje-Kozina, na mejnem 
območju z MO Koper. Po podatkih vremenske postaje v Sežani v času od 06.03.2020 do 
22.04.2020 ni bilo obilnejših padavin. V tem času je bila na obalno kraškem območju večkrat 
rahla do zmerna burja, kar je privedlo do  suhih tal in posledično do suhe vegetacije. Tudi 
zračna relativna vlaga je bila za ta čas zelo nizka.

Ura Temperatura 
(°C)

Vlažnost (%) Hitrost vetra (m/s) Smer vetra (°)

Vremenska postaja Luka Koper
11:00 21.9 24 4.1 85

12:00 22.6 22 4.3 77

Vremenska postaja Slavnik
11:00 11.1 36 16 75

12:00 11.9 34 15.8 74
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Potek intervencije

22.04.2020 ob 10:44 so v ZGRS Sežana prejeli obvestilo iz ReCO Postojna o požaru v 
naravi pri Petrinjah, občina Hrpelje-Kozina. Izvozili so z dvema voziloma in petimi gasilci. V 
skladu z načrtom je bil alarmiran tudi PGD Materija. Ob 10:37 je prišel prvi klic v ReCO 
Koper, vendar je vseboval skope informacije in sama lokacija ni bila znana. Ob 10:44 dobi 
ReCO Koper drugi klic s kamnoloma pri vasi Črnotiči. V JZGB Koper so dobili klic od 
sodelavca, ki živi v vasi Osp, ali so aktivirani, ker se čez steno v dolino vali večja količina 
dima. V istem trenutku, ob 10:44 dežurni prevzema klic iz ReCO Koper o požaru med vasjo 
Petrinje in vasjo Črnotiče. Točna lokacija ni znana, gre za precej veliko območje, verjetno 
dva požara. Takoj je bila alarmirana tretja izmena JZGB Koper, ki je izvozila s tremi vozili in 
petimi gasilci,. Med potjo je vodja izmene JZGB Koper zahteval aktiviranje PGD Pobegi 
Čežarji. PGD Osp se aktivira po alarmnem načrtu.

Preko sistema video Kras je bilo že po samem dimu razvidno, da požar hitro napreduje, 
občasno je bil viden tudi dim črne barve, kar pomeni, da so zagoreli tudi borovci. Med potjo 
sta si vodja intervencije in vodja izmene JZGB Koper preko telefona izmenjala nekaj 
podatkov o sami prijavi. Glede na prvo prijavo je bilo razvidno, da gre za dva ločena požara, 
nekje v bližini Petrinj, na mejnem območju, kjer posredujeta ZGRS Sežana in JZGB Koper. 
Prvi so prispeli na kraj gasilci PGD Materija in poročali o večjem požaru v naravi na desni 
strani glavne ceste gledano v smeri Kopra, z močno burjo ter hitrem širjenju. Ob prihodu 
vodje izmene JZGB Koper ob 11:00 uri je po prvem ogledu ugotovil, da gre za en požar, 
požar je na mejnem območju, je večjega obsega, se hitro širi in obstaja velika verjetnost 
preskoka čez magistralno cesto. Prioriteta je bila preprečitev preskoka požara čez 
magistralno cesto. Preskoka jim zaradi močnega vetra ne uspe preprečiti. Ko so gasilci 
ZGRS Sežana prispeli na kraj ob 11:06 in 11:16 je bilo dogovorjeno, da vlogo vodje 
intervencije prevzame vodja gasilske izmene Boštjan Majcen iz JZGB Koper, vodja izmene 
ZGRS Sežana pa prevzame funkcijo vodje operativnih sil. Ob 11:18 se preko ReCO Koper s 
strani vodje intervencije izvrši alarmiranje celotne OGZ Koper s poveljnikom ter preko ReCO 
Postojna PGD Divača, Senožeče, Lokev iz Kraške gasilske zveze. Preko ReCO Koper je 
podana zahteva za pomoč helikopterjev pri gašenju in razdelitev delovnih kanalov. Zaradi 
varnosti so zahtevali zaprtje glavne ceste Kozina –Črni kal, za kar so poskrbeli policisti PPP 
Koper. Preko ReCO Koper so zahtevali odklop daljnovoda, ki poteka čez požarišče, kar je 
bilo izvedeno in potrjeno ob 11:45.

Ob 11:15 je zaradi močnega sunka vetra prišlo do preskoka požara čez glavno cesto Kozina-
Koper, kar pomeni, da so imeli naenkrat dva požara. Požar so razdelili na levi in desni 
sektor. Meja je bila magistralna cesta Kozina-Koper. Požar se je začel hitro širiti. Obveščeni 
so bili: poveljnik in pomočnik Obalno kraške regije, vodstvo JZGB Koper in ZGRS Sežana, 
pomočnik poveljnika GZS Darko Muhič, podana je zahteva za aktiviranje PV2.

Zaradi močnega vetra je bila pomoč helikopterjev in letal ob 11:30 dokončno odpovedana. 
Na obeh sektorjih je potekalo gašenje, požar se je zaradi močnega vetra hitro širil in vrtinčil, 
kar je pomenilo dodatno nevarnost za gasilce. 

Ob prihodu prvih dodatnih gasilskih enot na kraj, so sile v glavnem usmerili na levi sektor, 
kjer je bil tudi pašnik s konji in se je požar s pomočjo vetra hitro širil. Na levem sektorju so 
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imeli v roku 45 minut 29 gasilcev s sedmimi vozili, požar je bil približno ob 13. uri pod 
nadzorom. Pogorelo je cca 3 ha trave, grmičevja ter nekaj borovcev. Na liniji sta ostali dve 
društvi, ostale gasilce so preusmerili na glavno cesto, da so preprečili morebitne preskoke 
požara čez cesto. Gasilci so zalivali linijo in gasili posamezna žarišča. 

Požar na desnem sektorju je hitro napredoval, zato so zaradi lažjega dela celoten požar 
razdelila na požar 1 in 2. 

Požar 2 je bil že pod nadzorom, še veliko dela pa je čakalo na požaru 1. 

Požar 1 so zaradi hitrega napredovanja razdelila na sektorje. Levi sektor, ki je bil ob glavni 
cesti, desni sektor in čelo požara. Gasilske enote so usmerili na požar 1, kjer so gasilci iz GZ 
Koper in KGZ Sežana na levem sektorju gasili ob glavni cesti in preprečili ponoven preskok 
požara čez glavno cesto, ter na desnem sektorju, kjer se je požar s pomočjo vetra hitro širil 
naprej. Istočasno je potekalo gašenje na čelu požara. Do 14. ure so imeli na požarišču 160 
gasilcev s 55 vozili. S pomočjo policijskega in gasilskega drona iz ZGRS Sežana so 
operaterji v PV 2 posredovali posnetek in posamezne fotografije o stanju na terenu, kar je 
bilo v pomoč pri načrtovanju razporejanja gasilskih enot.

Za dodatno pomoč so ob 12:54 aktivirali GZ Ilirska Bistrica in GZ Postojna. Vozilo PV 2 je 
bilo na lokaciji ob 12:35, ob 13:00 uri je bilo vozilo pripravljeno za delo. S pomočjo 
operaterjev in vozila PV 2 so vzpostavili štabno vodenje, v katerem so bili vodja intervencije, 
vodja operativnih sil, poveljnik obalno kraške regije skupaj z namestnikom, predstavnik CZ 
Občine Hrpelje- Kozina, predstavnik CZ MO Koper, vodstvo JZGB Koper, policisti iz Kozine, 
namestnik poveljnika GZ Slovenije, predstavnik Zavoda za gozdove ter ostale pomembne 
službe.

Ob 13:57 je prišlo na pomoč 24 gasilcev s šestimi vozili iz GZ Ilirska Bistrica, katere so takoj 
razporedili na čelo požara. Ob 14.15 je prišlo na pomoč 40 gasilcev z 10 vozili iz GZ 
Postojna, katere so razporedili na desni sektor. Dve gasilski društvi z dvema voziloma in 
osmimi gasilci so imeli za rezervo.

Ob 16:50 je bil požar lokaliziran, potekalo je zalivanje robov požara in posameznih žarišč. 

Do 18. ure so imeli na požarišču skupaj 253 gasilcev s 74 vozili.

Za potrebe točenja goriva je bil na razpolago BS Petrol Hrpelje-Kozina. Za odvzem vode za 
gasilska vozila so imeli v dogovoru s Kraškim vodovodom na razpolago hidrantno omrežje v 
vasi Petrinje in pred hotelom Admiral na Kozini. Glede prehrane na požarišču je bil dogovor 
med CZ Občine Hrpelje-Kozina in CZ MO Koper. Hrano so dostavili iz MO Koper in iz Vrtca 
Sežana. Po neuradnih podatkih je bilo za celotno intervencijo za gašenje porabljeno cca 
285.000 l vode.

Za dežurstvo na požarišču v noči iz 22.-23.04.2020 je bila aktivirana Notranjska regija. Od 
18. do 19. ure je potekala zamenjava gasilcev na sektorjih. Iz Notranjske regije je bilo na 
požarišče razporejenih 114 gasilcev s 26 vozili. V nočnem času je prišlo do ponovitve 
požara, pogorelo je cca 1600 m2 grmičevja.
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Za dežurstvo na požarišču 23.04.2020 je bila aktivirana Severno primorska regija. 

23.04.2020 je med 6. in 7. uro potekala zamenjava gasilcev na sektorjih. Iz Severno 
primorske regije so bili na delu 103 gasilci s 34 vozili. Gasilci so zalivali požarišče in 
kontrolirali samo območje. Do ponovitve požara ni prišlo.

Policija je izvajala naloge urejanja prometa na cestnih zaporah in obvozih, kontrole cestnih 
zapor, pregled prizorišča požara z brezpilotnim letalnikom oz. dronom in ogled kraja požara 
(kriminalisti in vodnika službenih psov za odkrivanje vzrokov požara).

Sodelujoči na intervenciji

V dveh dneh je na požaru in požarni straži sodelovalo skupaj 453 gasilcev in 16 policistov. 
Reševalcev se zaradi ukrepov ob epidemiji Covid – 19 ni aktiviralo za stalno prisotnost na 
poveljniškem mestu. Gasilci so sodelovali s 136 vozili. Poklicni gasilci ZGRS Sežana so 
opravili 123,45 ur, gasilci GB Koper 237,66 ure, prostovoljni gasilci 3.653 ur.

Pri gašenju požara je sodelovalo tudi pet gasilcev poklicne brigade Trst, ki so se na podlagi 
sporazuma z Gasilsko brigado Koper samoaktivirali, brez uradnega zaprosila za 
mednarodno pomoč. Pomoč so ponudili brezplačno kot zahvalo GB Koper, ki jim je večkrat 
nudila pomoč pri različnih nesrečah v Trstu. 

Aktiviranje Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem 
okolju

Poveljnik CZ RS je zaradi obsežnega požara na območju Petrinje - Kastelec dne 23. aprila 
2020, po predhodni ustni odredbi poveljnika CZ RS, z dne 22.4.2020 ob 11.uri, aktiviral 
Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju (Sklep o aktiviranju, 
št. 843-26/2020-1-DGZR).

Dne 23. aprila 2020 ob 15.00 uri je bila izdana ustna odredba o preklicu aktiviranja 
navedenega načrta, pisni sklep je bil izdan dne 24.4.2020 (sklep Poveljnika CZ RS, št. 843-
26/2020-2-DGZR).

Z aktiviranjem državnega načrta se financiranje stroškov intervencije prenese na državo.

Intervencijski stroški

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je dne 6. 5. 2020 pisno pozvala 
sodelujoče organizacije in občini k zbiranju intervencijskih stroškov (dopis URSZR št. 843-
26/2020-3-DGZR). Poročila o intervencijskih stroških so posredovali Gasilska zveza 
Slovenije (za prostovoljna gasilska društva), Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, 
Javni zavod Gasilska brigada Koper, Občina Hrpelje-Kozina, Mestna občina Koper in 
Generalna policijska uprava. 

Zbrani intervencijski stroški, v skupni višini 48.436,90 evra, zajemajo:
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- stroške prostovoljnih gasilskih društev za materialne stroške vozil in opreme, 
vzdrževanje osebne zaščitne opreme, popravilo poškodovane in nadomestilo uničene 
opreme in plačilo odsotnosti z dela (refundacija OD) v višini 32.142,95€;

- stroške poklicnih gasilskih enot za stroške goriva, stroške dela in poškodbe na vozilu v 
višini 9.215,32€;

- stroške Občine Hrpelje-Kozina za oskrbo s hrano in pijačo, oskrbo z gorivom, stroške 
nabave osebne varovalne opreme (mask in razkužil) ter stroške porabe požarne vode v 
višini 5257,12€;

- stroške Mestne občine Koper za oskrbo s hrano v višini 938,12€;
- stroške dela in kilometrin pripadnikov Policije v višini 1.821,51€.

Občina Hrpelje-Kozina je v svojem poročilu navedla, da primerna poraba občine za leto 2020 
znaša 33.383,00 evra. Občina je prejete stroške povezane z intervencijo ob požaru v kraju 
Petrinje kontirala na proračunsko postavko: 402999 0220 003 - stroški akcij zaščite in 
reševanja, po predhodni prerazporeditvi sredstev iz rezervnega sklada.

Mestna občina Koper ni posredovala podatkov o primerni porabi občine za leto 2020. 

Ministrstvo za obrambo predlaga, da se iz proračunske rezerve zagotovi povrnitev 
interventnih stroškov v skupni višini 41.358,27€ za pokritje nujnih intervencijskih stroškov:

 za prostovoljna gasilska društva v višini  32.142,95€;
 za poklicni gasilski enoti v višini 9.215,32€.

Občinama Hrpelje-Kozina in Koper ter Policiji se intervencijski stroški ne povrnejo.

Ministrstvo za obrambo

Priloga:
- pregled intervencijskih stroškov
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Priloga
PREGLED INTERVENCIJSKIH STROŠKOV

ZBIR INTERVENCIJSKIH STROŠKOV

Organizacija Znesek (€)
GZ Slovenije za prostovoljne GE 32.142,95
ZGRS Sežana 4.484,34
GB Koper 4.730,98
MNZ - Policija 1.821,51
Občina Hrpelje - Kozina 5.257,12
MO Koper 938,12 
SKUPAJ: 48.436,90

INTERVENCIJSKI STROŠKI - PREDSTAVITEV

1. STROŠKI PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV – GZ SLOVENIJE
Vrsta stroška Znesek (€)
Nadomestila za odsotnost z dela 5.850,00
Gorivo in maziva 3.643,00
Poškodovana in uničena oprema 14.349,95
Čiščenje gasilske zaščitne opreme 8.300,00
SKUPAJ: 32.142,95

2. ZGRS SEŽANA
Vrsta stroška Znesek (€)
Strošek dela 2.711,12
Strošek goriva 76,38€
Strošek popravila vozila – ogledalo 
vozilo na vozilu Camiva KP NP-340 1.696,84
SKUPAJ: 4.484,34

3. JZ GB KOPER
Vrsta stroška Znesek (€)
Strošek dela 4.730,98
SKUPAJ: 4.730,98

4. OBČINA HRPELJE-KOZINA
Vrsta stroška Znesek (€)
Gorivo – oskrba enot (Petrol) 3.952,39
Vrtec Sežana – prehrana 414,84
Engrotuš d.o.o. – voda 539,98
Kraški vodovod – požarna voda 130,31
Občina Hrpelje-Kozina – maske, 
razkužila 219,60
SKUPAJ: 5.257,12
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5. OBČINA KOPER
Vrsta stroška Znesek (€)
Račun Mercator – sendviči in voda 401,57
Račun Sigamida d.o.o. 536,55
SKUPAJ: 938,12

6. POLICIJA

Dne 22.4.:
PE/Podatki 
za interv. 
stroške

Število policistov 
(SUP, SKP, PP, GPU)

Število ur 

(glede na št. 
udeležencev)

Število 
OA

Število 
prevoženih 
km

Znesek v €

(brez DDV)

SUP PU 1 x sam. pol. 
inšpektor- pregled 
območja z dronom, 
pomoč pri delu 
gasilcem in policiji

4 h 1 x 36 km 4 x 25,33 = 
101,32
36 x 0,42 = 
15,12

SKP PU 2 x kriminalista
- zavarovanje območja 
in ogled kraja 

3,2 h (2 x 
1.40 h)

1 x 40 km 3,2 x 25,33 = 
42
40 x 0,42 = 
16,80

PP Koper 1 x policist 
- zavarovanje in 
preusmeritev prometa 

8 h 1 x 10 km 8 x 18,70 = 
149,6
10 x 0,42 = 4,2

PP Kozina 1 x pomočnik 
komandirja
- koordinacija dela 
patrulj, ogled kraja, 
obravnava KD
1 x policist VPO
- delo z občani, 
sodelovanje z drugimi 
int. službami
2 x policista 
- zavarovanje in 
preusmeritev prometa

10 h 

5 h

12 h (2 x 6 h)

3 x 152 km 10 x 25,33 = 
250,33
5 x 18,70 = 
93,5
12 x 18,70 = 
224,4
152 x 0,42 = 
63,84

PPP Koper 2 x policista motorista
- zavarovanje in 
preusmeritev prometa 

9 h (1 x 6 h 
in 1 x 3 h)

2 x MK 75 km 9 x 18,70 = 
168,3
75 x 0,48 = 36

PPIU 
Koper

1 x pomočnik 
komandirja
- po naročilu OKC 
preveri cestne zapore

1 h 1 x 30 km 1 x 25,33 = 
25,33
30 x 0,42 = 
12,6

Skupaj 11 52,2 h 9 x 343 km 1.203,34
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Dne 23.4.
PE/Podatki 
za interv. 
stroške

Število policistov 
(SUP, SKP, PP, GPU)

Število ur 

(glede na št. 
udeležencev)

Število 
OA

Število 
prevoženih 
km

Znesek v €

(brez DDV)

SKP PU 2 x kriminalista
- zavarovanje 
območja in ogled kraja 

3,2 h (2 x 
1.40 h)

1 x 40 km 3,2 x 25,33 = 42
40 x 0,42 = 
16,80

PP Koper 1 x policist 
- kontrola cestnih 
zapor

1 h 1 x 15 km 1 x 18,70 = 
18,70
10 x 0,42 = 6,3

Oddelek 
za šolanje 
službenih 
psov 
Gmajnice

2 x policista
2 x službena psa
- uporaba psov za 
iskanje vzroka požara

3,2 h (2 x 
1.40 h)
- uporaba sl. 
psov
3,2 h (2 x 
1.40 h)

1 x 240 km 3,2 x 18,70 = 
69,84
3,2 x 11,02 = 
35,26
240 x 0.42 = 
100,8

Skupaj 5 7,4 h 3 295 km 289,7

SKUPNI ZNESEK brez DDV = 1.493,04
DDV (22%)= 328,47
ZNESEK Z DDV = 1.821,51
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