Na podlagi 54. elena Uredbe 0 metodologiji za ocenjevanje skode (Uradni list RS, st: 67/03,
79/04 in 81/06) in na podlagi Poslovnika 0 delu regijskih komisij je Uprava Republike
Siovenije za zascito in resevanje dolocila

Izpostava URSZR preko ReCO na svojem obmocju spremlja razvoj vremenskih razmer in
drugih razmer, ki posledicno vplivajo na nastanek nesrec (temperatura, oblacnost, veter, ... ).
Pri tem uporablja tudi obvestila CORS in povezave, ki jih le-ta ima z ARSO in drugimi
institucijami, ki delujejo na tem podrocju. Ob veliki verjetnosti skodnega dogodka se poveze z
lokalno skupnostjo.

Zupan (obcinska strokovna sluzba) takoj, skladno s Pravilnikom 0 obvescanju in porocanju v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami navodilu 0 obvescanju (Uradni list RS,
st: 26/08) in z Uredbo 0 organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obvescanja in
alarmiranja (Uradni list RS, st: 105/07) 0 dogodku obvesti Regijski center za obvescanje na
stevilko 112. Cimprej oz. naslednji dan, pa mora prizadeta obcina poslati tudi pisno obvestilo
o prizadetih obmocjih pristojni izpostavi URSZR 0 nesreci (po elektronski posti, faksu, ... ).

Izpostava URSZR, po prejemu pisnega obvestila obcin(e), kjer je oznaceno prizadeto
obmocje na zemljevidu, najpozneje v roku 3 dni opravi ogled, potrdi obmocje nesrece (oznaci
na zemljevidu in fotografira) ter izdela predhodno oceno poskodovanosti. Ogled opravi tajnik
regijske komisije s strokovno usposobljenimi ciani v sodelovanju s prizadeto obcino, 0 ogledu
na terenu pa obvesti tudi predsednika regijske komisije.
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Izpostava URSZR z dopisom (porocilom), katerega sestavni del je predhodna ocena skode
prizadete obcine, oznaceno prizadeto obmocje na zemljevidu, porocilo regijske komisije za
kmetijske pridelke, seznani URSZR in predlaga izdajo sklepa 0 zacetku ocenjevanja skode
na prizadetih obmocjih obcine ali vec obcin.

URSZR izda sklep 0 zacetku ocenjevanja skode z obrazlozitvijo in podrobnejsim navodilom
kdaj se zacne in kdaj konca ocenjevanje, ga posreduje prizadeti-m obcini-am ter v vednost
pristojni izpostavi URSZR. Za oceno skode na kmetijskih pridelkih so ze navedene prizadete
kulture, maksimalni % poskodovanosti in prizadete katasterske obcine. V nujnih primerih
zaradi hitrejsega zacetka ocenjevanja, izpostave URSZR posljejo sklep po fax-u ali po
elektronski posti. Po datumu zak/jucka ocenjevanja skode, ki je naveden v sklepu, se bode
sprejemali samo
obrazci s tehtnim vzrokom zamude
(bolezen, daljsa odsotnost, s
prilozenim dokazilom)! V primeru zamude mora obcina zaprositi za podaljsanje roka in ga
potem spostovati! Regijska komisija v enem tednu, od datuma zakljucka ocenjevanja za
obcinske komisije, pregleda prispele obrazce in opravi kontrolne oglede.

Za izdelavo predhodne ali koncne ocene poskodovanosti kmetijskih kultur, objektov ali
drugo, obcina na krajevno obicajen nacin (vsi mozni mediji) pozove prizadete obcane, da
prijavijo skodo do datuma, ki je d%cen v sk/epu URSZR). Zupan skladno z 97. a clenom
Zakona 0 varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami (Uradni list RS 51/02-UPB1) imenuje
komisijo za sprejemanje vlog in ocenjevanje skode. V dopisu 0 sestavi obcinske komisije, ki
ga posreduje regijski komisiji za ocenjevanje skode mora biti navedeno ime in priimek clana
obcinske komisije, vrsta njegove izobrazbe. V komisiji za ocenjevanje skode v kmetijstvu,
mora biti vsaj en clan iz kmetijsko svetovalne sluzbe, ostali pa naj bi bili strokovnjaki
kmetijske stroke. V komisiji za ocenjevanje skode na stvareh morata biti vsaj dva clana
strokovnjaka grad bene stroke, ostali strokovnjaki po posameznih podrocjih za ocenjevanje
skode na stvareh.

Obcinska komisija oceni skodo na kulturah, stvareh, skladno navodilom URSZR in Zakonom
o upravnem postopku ter :
• ostevilci vsak obrazec, vpise datum prejema (sprejemni zig obcine);
• preveri, ce je obrazec popoln; v primeru, da ni, mora komisija pozvati oskodovanca
naj jo dopolni (Zakon 0 upravnem postopku 1. tocka 67. clen Uradni list st. 22/2005);
• ce je obrazec popoln, vnese vse podatke, ki se nanasajo na skodo v aplikacijo za
ocenjevanje skode (v nadaljevanju AJDA);
• oskodovanec podpise obrazec in napise datum, kdaj je oddal obrazec;
• vsak clan komisije, ki je sode/oval pri ogledu podpise obrazec; prilozi se fotografija
(vsaj 1 fotografija) poskodovane kulture, objekta (slika jo komisija); pri kmetijskih
povrsinah se prilozi orto foto povrsine. Obcanu 0 prejemu vloge obcina izda potrdilo.
• iz AJDE izpise obrazce, katerim prilozi original podpisane obrazce oskodovancev, na
podlagi katerih je vnasala podatke v AJDO, izpise po vrsti poskodovanosti bodisi
kmetijske kulture bodisi objekta ali drugo, izpise oskodovancev in naredi kopije
originalnih obrazcev!
Prilozi izvedenisko mnenje, ce so imeli sodnega cenilca na
terenu. Prilozi se ostala potrdila za katere je zaprosena.
• Sele, ko je vse to izpolnjeno,
dostavi originalne obrazce z izpisi in kopijami
pristojni izpostavi URSZR do datuma navedenega v sklepu!
• Oskodovance obvesti 0 poteku ocenjevanja skode!

Izpostava URSZR (predsednik ali tajnik regijske komisije) po prejemu izpisov in obrazcev
zagotovi, da se sklice regijska komisija za ocenjevanje skode. Tajnik regijske komisije
oziroma ciani regijske komisije, ki so strokovno usposobljeni glede na vrsto nesrece,
pregledaUo) ali so vsi obrazci pravilno in natancno izpolnjeni, preveriUo) ugotov/jeno stopnjo

poskodovanosti na posameznih kulturah ali oceno skode na stvareh na terenu, navedenih na
individualnih obrazcih.

Regijska komisija sprejme, zavrne ali zahteva dopolnitev posameznega obrazca. Po presoji
regijske komisije se dolocijo obrazci, katerih navedbe bode se enkrat pregledali na terenu.
Te oglede opravijo v sodelovanju z obcinsko komisijo. Ko regijska komisija ugotovi, da je
ocena na obrazcu bodisi prenizka bodisi previsoka jo popravi na original obrazcu, ki ga je
ocenila obcinska komisija in ga podpise. Spremembe vnese v AJDO.

Regijska komisija napise zapisnik katere obcine so se odzvale na poziv, kdaj je pregledala
obrazce in v kaksni sestavi. Izpise izpise po regiji, poda porocilo koliko obrazcev je bilo
pregledanih na terenu ter vse skupaj poslje z obrazci vred (originali in kopijami ) na URSZR.

Driavna komisija pregleda, preuci prispele obrazce in pripravi sklepe za vlado. Na terenu
opravi kontrolo navedb s posameznih obrazcev. Driavna komisija za ocenjevanje skode
pripravi koncno oceno skode na kmetijskih pridelkih ali na stvareh in jo poslje na Vlado
Republike Siovenije.

Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo pripravi program za odpravo posledic
skode na kmetijskih pridelkih, ki ga potrdi Vlada Republike Siovenije.
Ministrstvo za okolje in prostor pripravi program za odpravo posledic skode na stvareh, ki ga
potrdi Vlada Republike Siovenije.
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