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Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje izdaja na podlagi 7. in 54. člena
Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03,79/04,81/06 in 68/08) naslednji
nadomestni

SKLEP
1. Prične se ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurja z viharnim vetrom in
poplavami v času med 25. in 27. 6 2016.
2. Neposredna škoda na stvareh se začne z zbiranjem vlog oškodovanec, ki so utrpeli
škodo na stavbah oziroma na infrastrukturi v občinah : Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob
Sotli, Podčetrtek, Solčava, Vojnik, Mozirje, Kozje, Rečica ob Savinji, Zavrč, Ilirska
Bistrica, Črna na Koroškem, Mežica, Mislinja, Prevalje, Ravne na Koroškem,
Dravograd, Rače - Fram, Lendava, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Krško in Sevnica.
3. Vloge oziroma ocene škode na obrazcih 4 in 5 se zbirajo do 19. 8. 2016, podatki iz
obrazcev pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda.
4. Regijske komisije za ocenjevanje škode na svojem območju opravijo kontrole preglede
do 25. 8. 2016.
5. S tem sklepom se odpravi in nadomesti sklep št. 844-9/2016-2-DGZR z dne 08. 07.
2016.

Obrazložitev:
V obdobju med 25. in 27. 6 2016 je prizadelo posamezna območja Republike Slovenje neurje z
viharnim vetrom in poplavami. Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi takrat prejetih
obvestil izdala sklep št. 844-9/2016-2-DGZR z dne 08. 07. 2016.
V vmesnem času od izdaje tega sklepa je Uprava RS za zaščito in reševanje prejela obvestila o
nastali škodi pri občinah, ki niso bile navedene na sklepu št. 844-9/2016-2-DGZR z dne 08. 07.
2016, zato je predhodni sklep odpravila in ga nadomestila s tem sklepom. S tem so
obravnavane vse občine, ki so predlagale ocenjevanje škode v svoji občini do dne 20. 7. 2016.
Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcu 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po
naravni nesreči in na obrazcu 5 – Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna
infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove, na vodotokih Agencija RS za okolje, na
kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Ministrstvo za infrastrukturo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep posebna pritožba v skladu z 258. členom
ZUP ni dovoljena.
Pripravil:
Erik Pagon
podsekretar

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- Pristojnim izpostavam URSZR, ki posredujejo sklep prizadetim občinam,
- Direkcija RS za vode (po e-pošti),
- Ministrstvo za kulturo (po e-pošti),
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (po e-pošti),
- Zavod za gozdove Slovenije (po e-pošti),
- Poveljnik Civilne zaščite (po DGZR).
V vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Ervin Vivoda (po e-pošti)

