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A SPLOŠNI DEL

1 IME PROGRAMA
Program usposabljanja članov komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah (v
nadaljevanju program).

2 UTEMELJITEV PROGRAMA
Za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo
njihovih posledic imenuje Vlada RS, skladno z določbo 97. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in
97/10), državno in regijske komisije za ocenjevanje škode. Člani komisij so imenovani izmed
strokovnjakov in predstavnikov državne uprave, lokalnih skupnosti, javnih služb, gospodarskih
družb ter zavarovalnic. Škodo na območju lokalnih skupnosti ocenjujejo tudi komisije, ki jih
imenujejo župani izmed strokovnjakov po posameznih področjih.
Komisije ocenjujejo materialno škodo in druge posledice naravnih in drugih nesreč na podlagi
metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03,
79/04, 33/05, 81/06 in 68/08).
Evidenco članov komisij za ocenjevanje škode vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje (v nadaljevanju uprava). Uprava skrbi tudi za njihovo usposabljanje za ocenjevanje
škode po predpisani metodologiji in jim izda potrdila o usposobljenosti.
Prenova sedanjih programov je nujna zaradi normativnih in organizacijskih sprememb ter
uskladitve z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč.
Program obsega celotno področje ocenjevanja škode kot posledice naravne ali druge nesreče,
ki nastane zaradi zmanjšanja količine, kakovosti, tržne ali uporabne vrednosti na nepremičninah
in premičninah.

3 CILJNA SKUPINA
Usposabljanje je razdeljeno v dva modula, prvi je namenjen članom občinskih, regijskih in
državne komisije za ocenjevanje škode na stvareh, drugi pa članom občinskih, regijskih in
državne komisije za ocenjevanje škode v kmetijski proizvodnji.

4 CILJI PROGRAMA
Cilji programa usposabljanja so:
– seznaniti udeležence z organizacijo, delovanjem in normativno ureditvijo sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter z ogroženostjo zaradi naravnih in drugih nesreč;
– seznaniti udeležence z organiziranostjo, vlogo ter nalogami občinskih in regijskih komisij
ter državne komisije za ocenjevanje škode;
– udeležencem posredovati temeljno znanje in veščine za ocenjevanje škode po naravnih in
drugih nesrečah na stvareh in v kmetijski proizvodnji;
– usposobiti udeležence za pripravo poenotenih ocen poškodovanosti na stvareh in v
kmetijski proizvodnji;
3

–
–
–
–

predstaviti udeležencem dolžnosti in pravice, ki jih imajo kot člani komisij za ocenjevanje
škode;
poučiti udeležence o vrstah škode in vedenju ljudi ob nesrečah;
usposobiti udeležence za strokovno delo v komisijah, za uporabo predpisanih cenikov in
obrazcev ter za delo z aplikacijo AJDA;
seznaniti udeležence s čim boljšo organizacijo ocenjevanja škode pri večjem teritorialnem
obsegu.

5 TRAJANJE PROGRAMA
Usposabljanje v vsakem modulu traja 12 pedagoških ur. Sedem ur je namenjenih teoretičnemu,
pet ur pa praktičnemu usposabljanju.
Število ur, namenjenih posameznim tematskih sklopom, je mogoče skladno s predvidenimi cilji
in namenom usposabljanja prilagoditi glede na predznanje in napredek udeležencev med
usposabljanjem.

6 OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
Preverjanje znanja poteka sproti med usposabljanjem, ocenjevanje znanja ni predvideno.

7 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Pogoj za vključitev v program je imenovanje v komisijo za ocenjevanje škode.

8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU
V programu niso predvideni pogoji za napredovanje.

9 POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA
V programu niso predvideni posebni pogoji za dokončanje programa, razen udeležbe in
aktivnega sodelovanja na usposabljanju.

10 KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S PROGRAMOM
Udeleženec usposabljanja je po opravljenem prvem modulu usposobljen za ocenjevanje škode
na stvareh ob naravnih in drugih nesrečah po postopku in na način, kot sta določena s predpisi.
Udeleženec usposabljanja je po opravljenem drugem modulu usposobljen za ocenjevanje
škode v kmetijski proizvodnji ob naravnih in drugih nesrečah po postopku in na način, kot sta
določena s predpisi.
Član komisije za ocenjevanje škode se mora za nadaljnje ohranjanje aktivnega statusa udeležiti
izpopolnjevalnih usposabljanj po tem programu oziroma posvetov ali delavnic, povezanih z
ocenjevanjem škode, ki jih pred začetkom ocenjevanja škode ali po njem oziroma če je treba
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(seznanitev z novostmi, predstavitev izkušenj, nadgradnja aplikacije AJDA ipd.), organizira
uprava.

11 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
Nosilec usposabljanja je Uprava RS za zaščito in reševanje, izvajalec pa Izobraževalni center
za zaščito in reševanje (v nadaljevanju ICZR).
Usposabljanje je organizirano kot tečaj, ki ima teoretični in praktični del, ki sta lahko izvedena
skupaj ali s časovnim zamikom, ki ga določi izvajalec.
Teoretični del usposabljanja poteka v učilnici. Praktični del se v dogovoru s pristojno lokalno
skupnostjo izvede na območjih, ki jih je v preteklosti prizadela naravna ali druga nesreča.
Na teoretičnem delu programa je lahko prisotnih največ 110 udeležencev, na praktičnem pa
največ 50.
Pri usposabljanju naj predavatelji uporabljajo metode, oblike in sredstva za izobraževanje
odraslih, ki so skladni z vsebino in cilji programa.
Oprema in druge zahteve za izvedbo:
 predavalnica, opremljena z AV-tehniko,
 osebna in skupinska oprema za delo na terenu (čelada, kladivo, baterijska svetilka itn.),
 orodje in pribor za ugotavljanje poškodb na objektih (različna merila ipd.),
 sredstva za dokumentiranje (fotoaparat in video kamera),
 sredstva zvez in
 prevozna sredstva.
Predavatelji pripravijo gradivo v ustrezni elektronski obliki (po dogovoru z izvajalcem
usposabljanja) ter povzetke za udeležence.
Del teoretičnega usposabljanja se lahko izvede tudi z različnimi oblikami izobraževanja na
daljavo, na primer prek e-učilnice.
Stroške usposabljanja krije Uprava RS za zaščito in reševanje iz sredstev, namenjenih delu
komisij za ocenjevanje škode.
Nadomestila za plačo, potne stroške in stroške prehrane za udeležence krije ustanova, ki
udeleženca napoti na usposabljanje.

12 POSEBNOSTI IZVEDBE
Program omogoča, da se lahko, če je treba (zaradi normativnih sprememb, nadgradnje
aplikacije AJDA ipd.) oziroma pred začetkom ocenjevanja škode po naravni ali drugi nesreči, za
člane komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, ki so sicer že usposobljeni,
znotraj modulov izvede dodatno izpopolnjevalno usposabljanje tudi po posameznih vsebinskih
sklopih. Vsebine, predpisane s tem programom, se prilagodijo glede na naloge oziroma potrebe
konkretne ciljne skupine.
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13 IZOBRAZBA, ZNANJE, VEŠČINE IN DELOVNE IZKUŠNJE, KI JIH MORAJO IMETI
IZVAJALCI PROGRAMA
Predavatelji morajo imeti praviloma visoko tehnično izobrazbo in morajo biti člani regijske ali
državne komisije za ocenjevanje škode ob naravnih ali drugih nesrečah oziroma operativno
izvajati naloge pri ocenjevanju škode na upravi. Imeti morajo pedagoško-andragoško znanje,
pridobljeno na usposabljanju v ICZR ali na drugem primerljivem usposabljanju, zaželene pa so
tudi praktične izkušnje, pridobljene pri ocenjevanju škode na terenu.

14 VIDEZ LISTINE
Listina ima obliko potrdila, ki ga izda Izobraževalni center za zaščito in reševanje.
Udeleženec, ki se prvič udeleži usposabljanja po tem programu, dobi potrdilo o opravljenem
usposabljanju (z imenom programa in modula ter datumom usposabljanja).
Udeleženec, ki se po končanem usposabljanju po tem programu udeleži nadaljnjih
usposabljanj, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju (z imenom programa in navedbo vsebin
ter datumom usposabljanja).

15 AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV
Avtorji programa in katalogov:
– Ana Jakšič, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Erik Pagon, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Rudolf Golob, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– mag. Zdenka Krese, Uprava RS za zaščito in reševanje.
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B POSEBNI DEL

16 PREDMETNIK
Modul 1 – za člane komisij za ocenjevanje škode na stvareh
Vsebine
1
2
3
4
5
6

1
2
3

Teoretični del
Organizacija in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč
Naloge komisije za ocenjevanje škode na stvareh
Posledice naravnih nesreč z vidika ocenjevanja škode na stvareh
(potres, plaz, orkanski veter, toča itn.)
Metodologija za ocenjevanje škode na stvareh
Zbiranje podatkov – uporaba obrazcev in cenikov
Uporaba aplikacije AJDA:
 varovanje osebnih podatkov,
 uporaba državnih registrov v sistemu AJDA, GIS-sistem v
aplikaciji AJDA
Praktični del
Naloge komisij na terenu (organizacija zapisov, vnosa ter prenosa)
Način ocenjevanja škode na stvareh (na primerih)
Praktično delo pri ocenjevanju škode na stvareh
Skupaj:

Število
pedagoških ur
7
1
1
1
1
1
2
5
1
1
3
12

Modul 2 – za člane komisij za ocenjevanje škode v kmetijski proizvodnji
Vsebine
1
2
3
4
5
6

1
2
3

Teoretični del
Organizacija in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč
Naloge komisije za ocenjevanje škode v kmetijski proizvodnji
Posledice naravnih nesreč z vidika ocenjevanja škode v kmetijski
proizvodnji (potres, plaz, orkanski veter, toča itn.)
Metodologija za ocenjevanje škode v kmetijski proizvodnji
Zbiranje podatkov – uporaba obrazcev ter cenikov
Uporaba aplikacije AJDA:
 varovanje osebnih podatkov,
 uporaba državnih registrov v sistemu AJDA, GIS-sistem v
aplikaciji AJDA
Praktični del
Naloge komisij na terenu (organizacija zapisov, vnosa in prenosa)
Način ocenjevanja škode v kmetijski proizvodnji (na primerih)
Praktično delo pri ocenjevanju škode v kmetijski proizvodnji
Skupaj:

Število
pedagoških ur
7
1
1
1
1
1
2
5
1
1
3
12
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17 KATALOG ZNANJA
Katalog znanja vsebuje ime predmeta oziroma vsebine, splošne cilje, predmetno specifične
kompetence in operativne cilje. Operativni cilji določajo informativne in formativne cilje.
Modul 1 – za člane komisij za ocenjevanje škode na stvareh
Predmet ali kompetenca
Informativni cilji
Formativni cilji
(vsebina, teorije, modeli,
(veščine, metode, postopki,
strokovni standardi)
koncepti, strategije)

Organizacija in delovanje
sistema
varstva
pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami ter ogroženost
zaradi naravnih in drugih
nesreč
Naloge
komisije
ocenjevanje
škode
stvareh

za
na

Posledice naravnih nesreč
z vidika ocenjevanja škode
na stvareh (potres, plaz,
orkanski veter, toča itn.)

Metodologija
za
ocenjevanje
škode
na
stvareh
Zbiranje
podatkov –
uporaba
obrazcev
in
cenikov

Uporaba aplikacije AJDA

Udeleženec:
– spozna organizacijo in
delovanje
sistema
varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– spozna
ogroženost
objektov zaradi naravnih
in drugih nesreč;
– pozna
postopke
ocenjevanja škode na
stvareh,
– pozna
dolžnosti
in
pravice, ki jih ima kot
član
komisije
za
ocenjevanje škode na
stvareh,
– spozna vedenje ljudi ob
nesrečah;
– pozna posledice zaradi
potresa,
toče,
ali
poplave na stvareh,
– analizira in primerja
škodo na stvareh glede
na
vrsto
naravne
nesreče;
– pozna metodologijo za
ocenjevanje škode na
stvareh;
– pozna postopke zbiranja
podatkov,
– pozna
predpise
s
področja
varovanja
osebnih podatkov,
– pozna državne registre,
ki jih uporablja v sistemu
AJDA,
– pozna GIS-sistem v
aplikaciji AJDA
– pozna cenike;
– pozna aplikacijo AJDA,
– pozna
predpise
s
področja
varovanja
osebnih podatkov,

Udeleženec:
– oceni
ogroženost
objekta in morebitne
poškodbe na objektu;

–
–
–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

prepozna vlogo, ki jo
ima v komisiji,
ocenjuje
škodo
na
stvareh,
popiše
škodo
na
ustreznih obrazcih,
z drugimi člani komisije
poenoti oceno škode na
stvareh;
ocenjuje
škodo
na
stvareh po potresu, toči,
poplavi,
popiše
škodo
na
ustreznih obrazcih;

skladno z metodologijo
ocenjuje
škodo
na
stvareh;
zbira podatke na terenu,
uporablja
predpisane
cenike glede na vrsto
stvari,
izpolnjuje
predpisane
obrazce 1, 3, 4 in 5 za
ocenjevanje škode na
stvareh,
poda končno oceno
škode;
vnaša
podatke
v
aplikacijo
AJDA
na
predpisanih obrazcih 1,
3, 4 in 5,
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–

–
–

Praktično
ocenjevanju
stvareh

delo
škode

pri
na

–

pozna državne registre,
ki jih uporablja v sistemu
AJDA,
pozna GIS-sistem v
aplikaciji AJDA,
pozna cenike;

–

pozna
praktične
postopke
ocenjevanja
škode na stvareh;

–

–
–

uporablja podatke v
aplikaciji AJDA,
izpiše
podatke
iz
aplikacije AJDA,
obravnava
vloge
skladno s predpisi o
varovanju
osebnih
podatkov;
skladno z metodologijo
praktično oceni škodo
na stvareh.

Modul 2 za člane komisij za ocenjevanje škode v kmetijski proizvodnji
Predmet ali kompetenca
Informativni cilji
Formativni cilji
(vsebina, teorije, modeli,
(veščine, metode, postopki,
strokovni standardi)
koncepti, strategije)

Organizacija in delovanje
sistema
varstva
pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami ter ogroženost
zaradi naravnih in drugih
nesreč

Naloge
komisije
ocenjevanje
škode
kmetijski proizvodnji

za
v

Metodologija
za
ocenjevanje
škode
v
kmetijski proizvodnji
Zbiranje
podatkov –
zapisnik
in
uporaba
obrazcev ter cenikov

Udeleženec:
– spozna organizacijo in
delovanje
sistema
varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– spozna
ogroženost
kmetijske
proizvodnje
zaradi
naravnih
in
drugih nesreč;
– pozna
postopke
ocenjevanja škode v
kmetijski proizvodnji,
– pozna
dolžnosti
in
pravice, ki jih ima kot
član
komisije
za
ocenjevanje škode v
kmetijski proizvodnji;
– pozna metodologijo za
ocenjevanje škode v
kmetijski proizvodnji;
– pozna postopke zbiranja
podatkov,
– pozna cenike;

Udeleženec:
– oceni
ogroženost
kmetijske proizvodnje;

–
–
–

–

–
–

–

–
Uporaba aplikacije AJDA

–
–

pozna aplikacijo AJDA,
pozna
GIS-sistem
v
aplikaciji AJDA;

–

–

ocenjuje
škodo
v
kmetijski proizvodnji,
popiše
škodo
na
ustreznih obrazcih,
z drugimi člani komisije
poenoti oceno škode v
kmetijski proizvodnji;
skladno z metodologijo
ocenjuje
škodo
v
kmetijski proizvodnji;
zbira podatke na terenu,
uporablja
predpisane
cenike glede na vrsto
kmetijske proizvodnje,
izpolnjuje obrazec 2, ki
je
predpisan
za
ocenjevanje škode v
kmetijski proizvodnji,
poda končno oceno
škode;
vnaša
podatke
v
aplikacijo
AJDA
na
predpisanem obrazcu 2,
uporablja podatke v
aplikaciji AJDA,
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–
–

Praktično
delo
ocenjevanju
škode
kmetijski proizvodnji

pri
v

–

pozna
praktične
postopke
ocenjevanja
škode
v
kmetijski
proizvodnji;

–

izpiše
podatke
iz
aplikacije AJDA,
obravnava
vloge
skladno s predpisi o
varovanju
osebnih
podatkov;
skladno z metodologijo
praktično oceni škodo v
kmetijski proizvodnji.

18 KONČNA DOLOČBA
Ta program začne veljati z dnem podpisa.
S podpisom tega programa prenehajo veljati:
– Program usposabljanja članov komisij za ocenjevanje škode na objektih (št. 604-77/20092, z dne 27. 5. 2009),
– Dopolnilni program usposabljanja članov komisij za ocenjevanje škode na objektih (št.
604-70/2011, z dne 18. 2. 2011) in
– Program usposabljanja članov komisij za ocenjevanje škode v kmetijski proizvodnji (št.
603-64/2006-6, z dne 7. 4. 2006.

Janko Veber
minister
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