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IZPOSTAVE URSZR  CELJE, MARIBOR in SLOVENJ GRADEC
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Številka: 844-16/2019-45 - DGZR
Datum: 03. 07. 2019

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 

SKLEP

1. Prične se z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s 
poplavami in točo 22. in 23. junija 2019.

2. Neposredna škoda na stvareh se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli 
škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih v občinah:
Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Mozirje, 
Nazarje, Podčetrtek, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, 
Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, 
Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec, Makole, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Mislinja in Prevalje.

3. Neposredno oceno škode na vodotokih se oceni tudi v občinah:
Celje, Dravograd, Črna na Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi in 
Vuzenica.

4. Občinske komisije v navedenih občinah ocenijo škodo na obrazcih 1, 3, 4 in 5 do 2. 
avgusta 2019, podatke iz obrazcev pa do istega dne vnesejo v spletno aplikacijo Ajda. 
Pri ocenjevanju škode se upoštevajo tipične skupine del iz priloge 3 zgoraj navedene 
uredbe.

5. Regijske komisije za ocenjevanje škode na svojem območju opravijo kontrolne preglede 
do 9. avgusta 2019.

6. Škodo v gozdovih 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 do 22. avgusta 2019.
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Obrazložitev:

Dne 22. in 23. junija 2019 so močna neurja s poplavam in točo, kot posledica obilnih padavin, 
prizadele posamezna območja Republike Slovenje. Škoda na stvareh po močnem neurju s 
poplavami in točo je bila zabeležena v 30 občinah. Dne 2. julija 2019 je Direkcija Republike 
Slovenije za vode podala Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje pobudo za 
ocenjevanje škode na vodotokih. Škoda po poplavah je bila zabeležena še v osmih občinah, 
skupno v 38 občinah. Po prvih zbirnih preliminarnih ocenah bo škoda presegla 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).

Pripravila:
Ana Jakšič mag. Stanislav Lotrič
podsekretarka sekretar

namestnik generalnega direktorja

Poslano:
- pristojnim izpostavam URSZR, ki sklep posredujejo prizadetim občinam,
- Direkciji RS za vode (po e-pošti),
- Direkciji RS za infrastrukturo (po e-pošti),
- Zavodu RS za varstvo kulturne dediščine (po e-pošti),
- Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (po e-pošti),
- Zavodu za gozdove Slovenije (po e-pošti),
- Poveljniku 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),
- Ministrstvo za finance (po e-pošti).
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