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Zadeva: NAVODILO ZA OCENJEVANJE ŠKODE – NUJNO!

Spoštovani !

Na podlagi sklepa o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in 
žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, občine zbirajo obrazce, ki jih posredujejo 
oškodovanci in ocenjujejo škodo na poškodovanih kmetijskih zemljiščih, razen gozda  (obrazec 
1), na delno poškodovanih stavbah (obrazec 4) in na poškodovani gradbeno-inženirski 
infrastrukturi (obrazec 5).

Vljudno prosimo, da se Navodila natančno in do konca preberejo ter upoštevajo:

1. Vrsta nesreče je 1100000 Žled.

2. Vsi obrazci, ki jih oddajo oškodovanci, morajo biti podpisani s strani oškodovanca 
in članov občinske komisije, ki je škodo ocenila v skladu z Uredbo o metodologiji 
za ocenjevanje škode ter imajo žig občine.

3. Vsak objekt (stanovanjski, gospodarski,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4 
(delna škoda na stavbi).

4. Uničen objekt se oceni na obrazcu 3.

5. V večstanovanjskih stavbah se navede številko enote v stavbi.

6. Škodo na lokalni infrastrukturi ocenjujejo občinske komisije na obrazcu 5. Pri tem 
je potrebno upoštevati, da se ocenjuje povzročena škoda z namenom povrnitve v 
prvotno stanje in ne predvideni stroški sanacije.

Ponovno poudarjamo, da se čiščenje in vzpostavitev prevoznosti, ki je bila 
izvedena v času intervencije ne vključuje v oceno škode, temveč se prikazujejo v 
intervencijskih stroških, o čemer bodo občine posebej obveščene.

7. Na podlagi 22. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, škodo v 
gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije. ZGS je ocenil, da gozdne vlake ni 
smiselno oceniti, saj jih bodo pri popisu upoštevali pri oceni škode v gozdovih, ker gre za 
podrto drevje. 

8. Zaradi velike razsežnosti pojava in relativno kratkega roka za oceno (14. marec 2014) je 
ocena poškodovanosti oz. škode v gozdovih možna samo na ravni oddelkov oz. 



odsekov. Zavod za gozdove Slovenije bo sporočil podatke o poškodovanosti po 
oddelkih/odsekih, le –ti se bodo v aplikaciji za ocenjevanje škode - AJDA pripisali na 
raven posamezne parcele znotraj oddelka/odseka in sicer po večinskem principu. 
Posebnega vnosa poškodovanosti gozdov po parcelah torej ne bo. Oceno bo 
naredil Zavod za gozdove.

Občine ne vnašajo podatkov v aplikacijo AJDA. Navodila glede izpisov se še 
usklajujejo s pristojnimi institucijami in bodo posredovana občinam naknadno.

9. Ravno tako bo Zavod za gozdove ocenil škodo na gozdnih cestah, nato pa se bodo 
podatki o ocenah škode prenesli direktno v aplikacijo AJDA.

Občine ne vnašajo podatkov v aplikacijo AJDA.

10. Škodo na kulturni dediščini – park ocenjujejo komisije Zavoda za varstvo kulturne 
dediščin v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije. Izpolnjeni obrazci morajo 
imeti podpise članov komisij in žig pristojnega podizvajalca.

11. Škodo na vodotokih (obrazec 5) ocenjuje Agencija RS za okolje ki bo ocenjeno 
škodo vnesla v aplikacijo AJDA. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov 
komisij in žig pristojnega podizvajalca.

12. Škodo na državnih cestah, elektro, železnica (obrazec 5) ocenjuje Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor oziroma pristojni izvajalci. Ocenjeno škodo oddajo Upravi 
RS za zaščito in reševanje. 

13. Škodo v gospodarstvu (obrazec 7 in 8) ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Ocenjeno škodo oddajo Upravi RS za zaščito in reševanje. 

14. Na podlagi obvestila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 24.2.2014, se 
škoda v travniških sadovnjakih ne ocenjuje, saj ni jamstva, da bi bili oškodovanci 
deležni državne pomoči iz tega naslova.

15. Obvestilo o pričetku vnosa v aplikacijo AJDA bo posredovano naknadno.

Pripravila:
Ana Jakšič Darko But
podsekretarka sekretar

generalni direktor

Poslano:
- pristojnim izpostavam URSZR, ki navodilo  posredujejo prizadetim občinam (po faksu in 

e –pošti), 
- Agenciji RS za okolje (g. Urbancic, po e –pošti),
- Ministrstvu za kulturo (po faksu in e –pošti),
- Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (po e –pošti),
- Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (po e –pošti),
- Direkciji RS za ceste (po e –pošti),
- Zavodu za gozdove Slovenije (po e-pošti).

V vednost:
- Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (ga Oberstar in g. Vivoda, po e-pošti),
- Ministrstvo za finance (ga. Momić, po e-pošti),
- Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ga. Majer in g. Naglič, po e-pošti).
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