
Poplave 2014              Ocenjevanje škode na stvareh v Občini Beltinci 
 
Občinska komisija Občine Beltinci za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah bo na podlagi sklepa Uprave RS 
za zaščito in reševanje ocenjevala škodo na stvareh zaradi posledic poplav v septembru 2014. 
V skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč in Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode in sklepom  
Uprave RS za zaščito in reševanje se ocenjuje škoda na stvareh (delna škoda na objektih). 
 
V poštev za ocenjevanje škode na stvareh po teh državnih predpisih in navodilih pridejo predvsem naslednje skupine del 
iz uredbe: 

- lesene stene (polni les, panel, rigips,…) 
- izolacije – ometi (fasadne izolacije, ometi, …) 
- tlaki, talne, stenske in stropne obloge (estrihi, vinaz, ladijski pod, parket, pluta, itison, tapison, keramika,..) 
- slikarska in pleskarska dela (kitanje, beljenje, pleskanje, polaganje tapet,…) 
- vodovodne instalacije in instalacije za centralno ogrevanje (tudi grelci vode, obtočne črpalke, radiatorji, 

peči in gorilci) 
- stavbno pohištvo ( podboji, vrata, stopnice, panoramske stene, …) 
- razna druga gradbena dela v zvezi s sanacijo (rušenje, odstranitve oblog, odstranitev, čiščenje, odvozi,..) 

 
V skladu s temi državnimi predpisi in navodili se ne ocenjuje škoda na pohištvu, beli tehniki, elektronskih in 
elektrotehničnih napravah, samostojnih strojih in napravah. 
Prav tako se ne ocenjuje škoda na tekoči kmetijski proizvodnji (poljščine, posevki, …). Oceni se lahko le škoda na 
kmetijskem zemljišču, katero oz. del katerega je tako poškodovano, da po ureditvi razmer ne bo več v kmetijski funkciji. 
 
Občina Beltinci bo na podlagi odločitve in priprave programa ocenjevanja s strani občinske komisije za ocenjevanje 
škode po naravnih in drugih nesrečah pristopila v naslednjih dneh k oceni delne škode na objektih. Oblikovane bodo 
ekipe, ki bodo škodo ocenjevale na terenu. 
 
Vse oškodovance, ki ste utrpeli delno škodo na objektih in bi želeli, da vam občinska komisija škodo oceni v skladu 
s predpisi in navodili URSZR, prosimo, da do 3.10.2014 v sprejemno pisarno občinske uprave osebno ali po 
telefonu 541-35-35 v času delovnih ur to prijavite oz. oddate vlogo za ocenitev škode s strani občinske komisije.  
 
Pri prijavi morate navesti naslednje podatke: ime in priimek oškodovanca, lokacijo in naslov poškodovanega 
objekta, telefonsko številko ter podatek, kdaj ste dosegljivi na objektu (ves dan, dopoldan, popoldan). Ob obisku 
občinske komisije boste potrebovali še davčno številko, EMŠO, parcelno številko, neto uporabno površino objekta, 
leto zgraditve. Lahko pa te podatke posredujete tudi že ob prijavi škode.  
Za lažje in hitrejše delo občinske komisije vas prosimo, da si že sami pripravite popis poškodovanih stvari po 
zgoraj naštetih skupinah del iz uredbe (po številu kosov, m3, m2, tm,…). 
Če imate možnost, lahko pripravite tudi kakšne fotografije dejanskega stanja poškodovanega objekta. 
 
Vse oškodovance, ki ste ali še boste pristopili k sanaciji škode pred prihodom komisije, prosimo, da situacijo prej 
fotografirate, vse morebitne račune za porabljen material in storitve pa shranite. Opozarjamo vas, da tudi kasneje vse 
račune, vezane na sanacijo nastale škode, hranite, saj jih boste verjetno potrebovali kot dokazila o sanaciji v nadaljnjem 
postopku pred morebitnim izplačilom sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za to naravno 
nesrečo sprejela program odprave posledic nesreče. 
 
Še enkrat obveščamo oškodovance, da bo občinska komisija ocenjevala škodo na osnovi predpisov in navodil, ki so bili 
sprejeti s strani državnih organov ter na osnovi obrazcev, šifrantov in cen, ki nam jih je posredovala URSZR. Zato 
komisija na terenu ne bo pristojna dajati različnih vsebinskih pojasnil in odgovorov, ki se tičejo vzrokov škode in načina 
ocenjevanja (npr. zakaj se določene stvari ne popisujejo, o neustreznosti odvodnjavanja, o načinu posredovanja gasilcev 
in civilne zaščite, ipd…). 
 
Vlada RS je po predpisih pristojna, da za to naravno nesrečo sprejme (ali pa ne) program odprave posledic nesreče, po 
katerem bo prišlo do morebitnega izplačila sredstev, pri čemer pa bo verjetno upoštevala kake omejitve. 
 
Občina Beltinci preverja in išče vse druge možnosti in načine, kako bi lahko drugače pomagala oškodovancem. 
 
Beltinci, 25.9.2014        Občinska uprava  


