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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) izdaja naslednji 

SKLEP

1. prične se z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 27. in 28. 
aprilom 2017;

2. neposredna škoda na stvareh se začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na 
zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi v občinah Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Laško, 
Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Radeče, Rečica ob Savinji, Solčava, Šentjur, 
Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, MO Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Žalec, Zreče, 
Braslovče, Gornji Grad, Prebold, Cerklje na Gorenjskem, Kranjska Gora, Dol pri Ljubljani, 
Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Brežice;

3. vloge oziroma ocene škode na obrazcih 1, 3, 4 in 5 se zbirajo do 2. 6. 2017, podatki iz 
obrazcev pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda. Pri ocenjevanju škode 
je potrebno upoštevati tipične skupine del iz priloge 3 zgoraj omenjene uredbe;

4. regijske komisije za ocenjevanje škode na svojem območju opravijo kontrole preglede do 8. 6. 
2017.

Obrazložitev:

V času med 27. in 28. aprilom 2017 so poplave, kot posledica obilnih padavin, prizadele posamezna 
območja Republike Slovenje. Uprava RS za zaščito in reševanje je pozvala prizadete občine, da 
ogledajo in prijavijo prvo ocenjeno škodo. Na poziv je škodo prijavilo 34 občin. Po prvih zbirnih ocenah 
bo škoda presegala 0,3 promile državnega proračuna, zato je izpolnjen pogoj za izdajo sklepa o 
pričetku ocenjevanja škode.

Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcu 1 - kmetijska zemljišča,  obrazcu 3 - uničen objekt, obrazcu 
4 - delna škoda na objektih in obrazcu 5 - gradbeno inženirska infrastruktura (transportna 
infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

SPoglajen
Označi



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

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

Pripravil:
Rudolf Golob Darko But
višji svetovalec sekretar

generalni direktor

Poslano:
- pristojnim izpostavam URSZR, ki sklep posredujejo prizadetim občinam, 
- Direkcija RS za vode (po e-pošti),
- Direkcija RS za infrastrukturo (po e-pošti),
- Zavod RS za varstvo kulturne dediščine (po e-pošti),
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (po e-pošti),
- Zavod za gozdove Slovenije (po e-pošti),
- Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (po DGZR).

V vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Ervin Vivoda (po e-pošti)
- Ministrstvo za kulturo (po e-pošti),
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (po e-pošti),
- Ministrstvo za infrastrukturo (po e-pošti).

Priloge:
-  Obrazec 1,
-  Obrazec 3,
-  Obrazec 4,
-  Obrazec 5.
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