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ZADEVA: Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji v letu 2018 
(junij, julij, oktober) – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 44.c člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 
114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14) v zvezi s sklepom
Komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu št. zapisnika 844-1/2018/83 z dne 9.5.2019 je 
Vlada Republike Slovenije na svoji ….. redni seji dne ….. pod točko ..… sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu v 
Sloveniji po poplavah v letu 2018 (junij, julij, oktober). Ocena škode v gospodarstvu znaša 
4.003.235,15 EUR. 

2. Vlada Republike Slovenije za izvedbo programa iz prejšnje točke zagotovi sredstva v višini 
1.370.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve za leto 2019.

                                                                                                                   Stojan Tramte
                                                                                                          GENERALNI SEKRETAR
                                               
Priloge:

- Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji v letu 2018 (junij, 
julij, oktober).

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za finance, 
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Urad Vlade RS za komuniciranje,
- Generalni sekretariat Vlade RS.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Jernej Tovšak, generalni direktor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
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5. Kratek povzetek gradiva:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, zavedajoč se nujnosti ukrepanja pri odpravi posledic 
škode v gospodarstvu v primeru naravnih nesreč na eni strani in strogih pravil dodeljevanja državnih 
pomoči gospodarskim subjektom, ki veljajo v EU in Sloveniji na drugi strani, pripravlja in izvaja 
aktivnosti za dodelitev pomoči gospodarskim subjektom, ki so utrpeli škodo v poplavah v juniju, juliju 
in oktobru 2018.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih 
nesreč pripravilo Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v juniju, juliju in 
oktobru 2018. Na podlagi tega bo lahko dodelilo pomoč v višini 1.370.000,00 EUR gospodarskim 
družbam, samostojnim podjetnikom, posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodom in 
zadrugam za škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij

S sprejemom predloženega programa bo sprejeta pravna 
podlaga za nadaljevanje aktivnosti za odpravo posledic škode 
v gospodarstvu po poplavah v juniju, juliju in oktobru 2018. 
Skupna ocena škode pri vseh (54) oškodovancih znaša 
4.003.235,15 evrov, in sicer pri pri poplavah:

-  v juniju 2018 je znašala ocena škode 
1.715.433,88 EUR (od tega 702.200,00 EUR na 
strojih in opremi, 141.260.60 EUR na zalogah in 
871.973,28 EUR pri izgubi prihodka),

- v juliju 2018 je znašala ocena škode 47.105,81 
EUR (od tega 13.573,91 EUR na strojih in 
opremi, 24.411,90 EUR na zalogah in 9.120,00 
EUR pri izpadu prihodka) in

- v oktobru 2018 je našala ocena škode 
2.240.695,46 EUR (od tega 1.384.809,92 EUR 
na strojih in opremi, 264.477,17 EUR na zalogah 
in 591.408,37 EUR pri izpadu prihodka).

Predvideno je povračilo škode okvirno 35 % ocenjene škode, 
s čimer bodo doseženi pozitivni učinki na gospodarstvo.

DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 
Skladno s 44.a členom Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč se višina sredstev za odpravo 
posledic škode v gospodarstvu določi v državnem proračunu za posamezni pojav škode v 
gospodarstvu za vsako proračunsko leto posebej na podlagi ocene o potrebnih sredstvih za odpravo 
posledic škode iz programa odprave posledic škode v gospodarstvu. Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo je pripravilo Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji v letu 
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2018 (junij, julij, oktober).
Za izvedbo izplačila sredstev se bo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 uvrstil projekt v načrt razvojnih programov.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve v letu 2019 v višini 1.370.000 EUR.
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti 
za druga javnofinančna 
sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
finance Proračunska rezerva 1.370.000,00

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
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Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
pristojnosti občin,
delovanje občin,
financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Sodelovanje javnosti upoštevaje 9. člen Poslovnika vlade RS ni potrebno.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                                                                                     Zdravko Počivalšek
                                                                                                                                minister

Priloge:
 Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji v letu 2018 (junij, julij, 

oktober),
 Zapisnik 8. redne seje Komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu
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Priloga 1:

PROGRAM 

ODPRAVE POSLEDIC ŠKODE V GOSPODARSTVU
PO POPLAVAH V SLOVENIJI 

V LETU 2018
(junij, julij, oktober) 
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1. UVOD

Leta 2018 so gospodarstvo v Republiki Sloveniji prizadele tri naravne nesreče (poplave), ki so se zgodile 
junija, julija in oktobra.   

Močno neurje s točo in poplavami je v Republiki Sloveniji dne 8. junija 20181 prizadelo Dolenjsko, 
Pomursko, Podravsko, Zahodnoštajersko in Zasavsko regijo. V petek, 8. junija, je bilo nad večjim delom 
Evrope območje enakomernega zračnega tlaka, brez izrazitih ciklonov in anticiklonov. Prek Italije se je proti 
Jadranu in zahodnemu Balkanu pomikalo višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka. V prizemni plasti 
ozračja je južno od naših krajev nastalo plitvo ciklonsko območje. Zaradi omenjenega procesa so nevihte nad 
severnim delom Jadrana nastajale že zgodaj zjutraj in dosegle tudi zahod Slovenije. Ozračje nad Panonsko 
nižino in osrednjim Balkanom se je čez dan ob sončnem vremenu pregrelo in popoldne so vzhodno od 
dinarske pregrade začele nastajati močne nevihte, ki so z višinskimi južnimi vetrovi potovale proti severu. 
Prvo opozorilo pred burnim vremenskim dogajanjem je Državna meteorološka služba izdala 8. junija ob 9. uri, 
naslednje pa ob 18.45. Dopoldne je bilo v sistemu Meteoalarm izdano opozorilo oranžne stopnje za štiri regije 
(brez severozahodne), popoldne pa je bilo za jugovzhodno in severovzhodno regijo opozorilo pred močnimi 
nevihtami dvignjeno v najvišjo, rdečo stopnjo. V močnih nevihtah na vzhodu Slovenije je padlo precej 
padavin, na posameznih območjih nad 50 mm. Večinoma so bile padavine v nalivih, ki so bili ponekod 
izjemno siloviti, marsikje jih je spremljala toča.

Močno neurje z vetrom in dežjem ter poplavami je v Republiki Sloveniji dne 13. julija 20182 prizadelo 
območje treh občin Ljubljanske regije in območje ene občine v Zasavju. Od jutra 3. julija do jutra 6. julija je 
skupno v večjem delu Slovenije padlo med 5 in 50 mm padavin, ponekod na Goriškem, delu jugozahodne 
Slovenije in delu Dolenjske pa tudi več. Na nekaterih merilnih mestih so nalivi dosegli ali presegli petletno 
povratno dobo. Večinoma so bili ti dogodki vezani na obsežen nevihtni sistem v noči s 3. na 4. julij in nevihtno 
dogajanje od 5. julija pozno popoldne do sredine noči na 6. julij. Glede na podnebne značilnosti je bil najbolj 
izjemen naliv zabeležen na letališču Cerklje ob Krki, kjer je v dobri uri padlo 63 mm dežja (običajno v vsem 
juliju tam pade okoli 100 mm dežja). V neurjih med 3. in 5. julijem so na večini meteoroloških postaj v 
Sloveniji izmerili veter, katerega največji sunki so dosegali jakost močnega vetra.

Neurje z močnim vetrom in poplavami je v Republiki Sloveniji dne 29. in 30. oktobra 20183 prizadelo 
območje Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, Severno primorske, 
Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije. Za poplavni dogodek med 28. in 30. oktobrom 2018 je bila 
značilna predhodna namočenost tal, ki so jo povzročile padavine ob nastanku ciklona nad zahodnim in 
severnim Sredozemljem 27. oktobra. 29. oktobra se je ciklonsko območje nad severnim Sredozemljem
poglobilo in se pričelo pomikati proti severu. Tej situaciji se je 30. oktobra pridružila še hladna fronta. Burno 
vremensko dogajanje se je strnilo v tri najbolj izrazite hidrološke posledice: 1.) poplavljanje morja večji del 
dneva 29. oktobra z najvišjo poplavno višino 43 cm v času oseke in v kombinaciji z valovanjem morja, 2.) 
obsežne posledice hudourniške poplave v povirju in zgornjem toku Tržiške Bistrice in v dolini Belce 3.) 
poplavljanje Drave. V času od 27. do 30. oktobra je glede na letni čas prevladovalo toplo do zelo toplo vreme. 
Hladna fronta v noči na 30. oktober je osvežila ozračje zlasti v gorah, medtem ko se je po nižinah le malo 
ohladilo.  
27. oktobra se je nad Slovenijo okrepil južni do jugozahodni veter. Z njim je k nam pritekal iznad Sredozemlja 
zelo topel in vlažen zrak, zato so se predvsem ob gorskih pregradah pričele pojavljati kar izdatne padavine, 
pri čemer je bila meja sneženja na okoli 2500 m nad morjem. Podobno vremensko dogajanje je bilo tudi 
naslednji dan, a s pogostejšimi padavinami tudi drugod po državi. Tretji dan, 29. oktobra, je bilo vremensko 
dogajanje najbolj burno. Pihal je zmeren do močan veter, ponekod z viharnimi, v visokogorju tudi orkanskimi 
sunki. Sprva padavine niso bile posebej obilne, od sredine dneva do sredine noči na 30. oktober pa so se 

                                               
1 Vir: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_8junija2018.pdf
2 Vir: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_3-5jul2018.pdf
3 Vir: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/padavine-veter_27-30okt2018.pdf
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pojavljali nalivi, ponekod tudi dolgotrajni. Največ nalivov je bilo zgoščenih ob samem prehodu hladne fronte, 
izrazit padavinski pas je bil v smeri jug– sever. V drugem delu noči na 30. oktober se je v gorah meja 
sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1500 m. Čez dan so se zlasti na severozahodu še pojavljale 
padavine. Neurja v obliki močnih nalivov in močnega vetra so v številnih občinah povzročila težave ali gmotno 
škodo. V obravnavanem obdobju je v večjem delu Slovenije padlo med 40 mm in 150 mm padavin; manj 
padavin je bilo v pasu od Suhe krajine do Prekmurja, več pa v Alpah in delu dinarske gorske pregrade. 
Krajevno je ponekod v Julijskih Alpah padlo celo več kot 500 mm padavin. V najbolj namočenih območjih so 
bile padavine časovno dokaj enakomerno razporejene, drugod so bile med dnevi velike razlike. Po ohladitvi v 
noči na 30. oktober je nad okoli 2000 metrov na skrajnem severozahodu države zapadlo precej snega.

2. PRAVNA PODLAGA

Z vstopom v Evropsko unijo dne 1. 5. 2004 je Slovenija sprejela obširen pravno-institucionalni okvir, ki 
določa stroga pravila delovanja skupnega notranjega trga in zato ureja tudi področje dodeljevanja 
državnih pomoči v gospodarstvu.

V skladu z določilom točke b drugega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju EU (v nadaljevanju: 
PDEU)4 je z notranjim trgom združljiva pomoč za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali 
izjemni dogodki. Na podlagi tega člena PDEU je Vladi RS in njenim nosilcem ekonomske politike dana 
pravna podlaga za izvajaje ukrepov in aktivnosti na področju odprave posledic škode v gospodarstvu v 
primeru naravnih nesreč.

Za dodeljevanje pomoči za odpravo škode v gospodarstvu, ki jo povzročijo nekatere naravne nesreče, je 
potrebno upoštevati tudi Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 
26. 6. 2014, str. 1), spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za 
priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko 
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, 
in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 
20. 6. 2017, str. 1)5

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2018 pripravilo splošni program za odpravo 
posledic škode po naravnih nesrečah v gospodarstvu oz. shemo pomoči za odpravo posledic 
naravnih nesreč. Namen priprave te sheme pomoči je bil omogočiti, da se oškodovanim gospodarskim 
subjektom dodelijo sredstva za odpravo posledic naravne nesreče v najkrajšem možnem času in tako 
čim prej vzpostavi njihovo nadaljnje delovanje. Ministrstvo za finance, Sektor za spremljanje državnih 
pomoči je dne 4. 12. 2018 izdalo mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Odprava posledic 
škode po naravnih nesrečah v gospodarstvu« (številka sheme: BE02-2399245-2018). Shema zajema 
naravne nesreče, kot so tudi poplave. Pomoč po sprejeti shemi je namenjena upravičenim gospodarskim 
subjektom (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, 
zadruge, zavodi) v vseh sektorjih, razen za dejavnosti ki so navedena v shemi državne pomoči »Odprava 
posledic škode po naravnih nesrečah v gospodarstvu«.

Pomoč po prej navedeni shemi državnih pomoči se ne dodeli za naslednje dejavnosti:
- primarni sektor kmetijske proizvodnje,
- sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 

1379/2013,

                                               
4  Prečiščena različica Pogodbe o EU, kakor je bila spremenjena z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. 12. 2009. (

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT)).
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
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- predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali 
količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna 
gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na 
primarne proizvajalce,

- premogovništvo,
- jeklarstvo, 
- prometni sektor in povezana infrastruktura,
- ladjedelništvo,
- industrija sintetičnih vlaken,
- proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura,
- proizvodnja orožja in streliva,
- gradbeništvo,
- izobraževanje in
- zdravstveno in socialno varstvo.

Navedena shema in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14) predstavljata pravno podlago za izvedbo 
ukrepov in aktivnosti za odpravo posledic škode v gospodarstvu v primeru naravnih nesreč. Zakon o 
odpravi posledic naravnih nesreč opredeljuje pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike 
Slovenije ter pogoje in način njihovega dodeljevanja pri odpravi posledic škode v gospodarstvu zaradi 
naravnih nesreč. 

Med slednje sodi tudi program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah, ki so bile v Republiki 
Sloveniji v juniju, juliju in oktobru 2018. 

3. PRIZADETA OBMOČJA

3.1. Močno neurje s točo in poplavami  - junij 2018

Na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 
33/05, 81/06 in 68/08) se je začel postopek ocenjevanja škode na področju občin, ki jih je določila Uprava 
RS za zaščito in reševanje s sklepom št. 844-16/2018-22 – DGZR z dne 12. 6. 2018. Po  izdaji  sklepa je 
Uprava RS za zaščito in reševanje prejela dodatna obvestila o nastali škodi s strani prizadetih občin v 
omenjenih regijah. Na podlagi tega se je dne 20. junija 2018 s sklepom št. 844-16/2018-63-DGZR 
dopolnil seznam občin s 13 novimi občinami, ki so utrpele škodo 8. junija 2018, tako je sklep bil izdan 40 
prizadetim občinam in sicer:
  
Dobrna, Mozirje, Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, Šentjur, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, 
Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče, Apače, Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, 
Veržej, Črnomelj, Semič, Goriščnica, Majšperk, Ormož, Zavrč, Bistrica ob Sotli, Laško, Ljubno, Rogaška 
Slatina, Solčava, Vransko, Beltinci, Križevci, Lendava, Cirkulane, Dornava, Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah in Sveti Tomaž.

Škodo na državnih cestah je ocenila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, škodo na vodotokih 
Direkcija Republike Slovenije za vode, škodo v gospodarstvu pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Škodo na stvareh v občinah so ocenile občinske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih 
nesrečah. Škodo na kulturni dediščini je ocenil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Škoda je 
zajeta v oceni škode občinskih komisij.

Vlada Republike Slovenije se je dne 8. 11. 2018 s sklepom št. 84400-4/2018/12 seznanila s končno 
oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 8. 6. 2018 na območju Dolenjske, 
Podravja, Pomurja in Zahodnoštajerske regije v 40 občinah, ki znaša skupno 13.319.664,77 evrov ter jo 
je dne 3. 9. 2018 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od 
skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 68.219,48 evra, škoda na 
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uničenem objektu 10.366,99 evra, škoda na stavbah 5.090.829,53 evra, škoda na gradbeno-inženirskih 
objektih 1.842.415,39 evra, škoda na gozdnih cestah 128.615,00 evra, škoda na vodotokih 4.367.779,93 
evra, škoda na državnih cestah 96.004,57 evra in škoda v gospodarstvu 1.715.433,88 evra. Škoda v 
stavbah, ki so kulturna dediščina, je zajeta v delni škodi na stavbah.

Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila 
načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2018 (2.902.860,64 evrov) in je tako dosežen limit za 
dodelitev pomoči v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

3. 2. Močno neurje z vetrom in dežjem ter poplavami - julij 2018

Na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode se je začel postopek ocenjevanja 
škode na področju občin, ki jih je določila Uprava RS za zaščito in reševanje s sklepom št. 844-19/2018-7-
DGZR z dne 8. 8. 2018. Sklep je bil izdan 4 prizadetim občinam in sicer:  Dol pri Ljubljani, Litija, Moravče in 
Zagorje ob Savi.

Škodo na državnih cestah je ocenila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, škodo na vodotokih 
Direkcija Republike Slovenije za vode, škodo v gospodarstvu pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Škodo na stvareh v občinah so ocenile občinske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih 
nesrečah. Škodo na kulturni dediščini je ocenil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Škoda je zajeta 
v oceni škode občinskih komisij.

Vlada Republike Slovenije se je dne 14. 2. 2019 s sklepom št. 84400-1/2019/3 seznanila s končno oceno 
neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. 7. 2018 na 
območju treh občin Ljubljanske regije in ene občine v Zasavju, ki skupno znaša 4.519.916,41 evrov ter jo je 
dne 5. 2. 2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od 
skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 163.642,26 evrov, delna škoda na 
stavbah 203.552,87 evrov, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 1.469.259,92 evrov, škoda na vodotokih 
2.208.694,03 evrov, škoda na gozdnih cestah 80.045,00 evrov, škoda na ribah 7.616,52 evrov, škoda na 
državnih cestah 340.000,00 evrov in škoda v gospodarstvu 47.105,81 evrov. 

Končna ocena neposredne škode  presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 
2018 in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi 
posledic naravnih nesreč.

3.3. Neurje z močnim vetrom in poplavami – oktober 2018

Na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode se je začel postopek ocenjevanja 
škode na področju občin, ki jih je določila Uprava RS za zaščito in reševanje s sklepom št. 844-24/2018-23-
DGZR z dne 5. 11. 2018 in dopolnilnim sklepom URSZR št. 844-24/2018-43-DGZR z dne 12. 11. 2018. 

Škodo na državnih cestah je ocenila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, škodo na vodotokih 
Direkcija Republike Slovenije za vode, škodo v gospodarstvu pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Škodo na stvareh v občinah so ocenile občinske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih 
nesrečah. Škodo na kulturni dediščini je ocenil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Škoda je zajeta 
v oceni škode občinskih komisij.

Vlada Republike Slovenije se je dne 7. 2. 2019 s sklepom št. 84400-2/2019/3 seznanila s končno oceno 
neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. 10. 2018 na 
območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, Severnoprimorske, 
Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije, ki v 71 občinah skupno znaša 49.808.388,48 evrov ter jo je dne 
14. 1. 2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega 
zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 2.117.223,43 evra, škoda v gozdovih 
848.748,17 evra, škoda na uničenih objektih 108.967,14 evra, delna škoda na stavbah 225.766,51 evra, 
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škoda na gradbenoinženirskih objektih 2.589.905,95 evra, škoda na vodotokih 38.730.018,88 evra, škoda na 
gozdnih cestah 2.117.058,00 evra, škoda na ribah 2.350,39 evra, škoda na državnih cestah 827.654,55 evra 
in škoda v gospodarstvu 2.240.695,46 evra. Škoda v stavbah, ki so kulturna dediščina, je zajeta v delni 
škodi na stavbah.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 
2018 in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi 
posledic naravnih nesreč.
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4. PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC ŠKODE V GOSPODARSTVU PO POPLAVAH V
SLOVENIJI V LETU 2018 (JUNIJ, JULIJ, OKTOBER)

4.1 Dodeljevanje sredstev za odpravo posledic škode po poplavah junija, julija in 
oktobra 2018 na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike 
Slovenije ter pogoje in način njihovega dodeljevanja pri odpravi posledic škode v gospodarstvu zaradi 
naravnih nesreč. S tem je upravičenim gospodarskim subjektom omogočeno, da se jim povrnejo sredstva 
za odpravo posledic naravne nesreče na strojih in opremi, zalogah ter škoda zaradi izpada prihodkov. To 
je posebej pomembno iz razloga, da se v najkrajšem možnem času, s povračilom sredstev za odpravo 
škode, vzpostavi nemoteno delovanje podjetij in s tem ohrani obstoječa delovna mesta v prizadetih 
podjetjih.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč v 44. e členu definira upravičence za dodeljevanje sredstev za 
odpravo posledic škode v gospodarstvu, ki so: gospodarske družbe, podjetniki, posamezniki, ki 
samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 
opredeljuje postopek dodelitve sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu. Na podlagi tega 
zakona Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravi program odprave posledic škode v 
gospodarstvu, s katerim se določijo ukrepi za odpravo posledic škode v gospodarstvu.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč posredno spodbuja gospodarske subjekte, da zavarujejo svoje 
premoženje in izpad prihodkov za primere naravnih nesreč, saj predvideva višjo intenzivnost pomoči (do 
60 % škode, ki jo potrdi Komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu) upravičencem, ki imajo 
sklenjeno zavarovanje proti naravni nesreči za škodo pri strojih in drugi opremi ter za škodo, nastalo 
zaradi uničenja zalog in izpada prihodka.

4.2 Višina dodeljenih sredstev

V 44. f členu Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je v odstotku določen maksimalni delež za 
dodelitev sredstev glede na predhodno ocenjeno višino škode. Upravičencu se lahko dodelijo sredstva za 
odpravo posledic škode v gospodarstvu največ v višini 50 % škode, ki jo potrdi Komisija za odpravo 
posledic škode v gospodarstvu. Pri škodi na strojih in drugi opremi ter za škodo, nastalo zaradi uničenja 
zalog in izpada prihodka, ki so bili zavarovani proti naravni nesreči, kakršno je utrpel upravičenec, se 
lahko dodelijo sredstva največ v višini 60 % škode, ki jo potrdi Komisija za odpravo posledic škode v 
gospodarstvu. 

Podrobneje je metodologija, po kateri se ugotavlja, ocenjuje in dokumentira škoda, ki jo povzročijo 
naravne nesreče, določena z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode. Škoda, ocenjena po tej 
metodologiji, je podlaga za pripravo predlogov za odpravo posledic škode v gospodarstvu.

Pri odločanju o višini sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu je treba zagotoviti, da vsota 
sredstev, dodeljenih po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, sredstev, dodeljenih kot izplačilo 
zavarovalnega zneska ter sredstev, dodeljenih iz državnega proračuna ter občinskih proračunov, ni večja 
od dejanske škode. Odstotek dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu v razmerju 
do vrste in višine škode, ki so jo upravičenci utrpeli, bo ob upoštevanju zgornjega praga, določenega v 
44. f členu Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ter v skladu z načelom sorazmernosti, določenim 
v 5. členu tega zakona, določen po prejemu in obravnavi vlog upravičencev za dodelitev sredstev za 
odpravo posledic nastale škode. 

Z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč je določeno, da se sredstva za odpravo posledic škode v 
gospodarstvu dodeljujejo brez obveznosti vračanja. 
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4.3 Metodologija za ocenjevanje škode, omejitve pri izplačilu, ukrepi in izvajalci

Pri izračunavanju posamezne vrste škode bo upoštevana metodologija, določena z Uredbo o 
metodologiji za ocenjevanje škode. 

4.3.1 Škoda na strojih in opremi

Škoda na strojih in opremi se določi s primerjalno metodo (primerjava stanja poškodovane stvari pred in 
po nesreči), ki obsega vrednotenje poškodovanih strojev in opreme pred in po nesreči. Pri izračunu se 
upošteva ocenjena tržna vrednost, vključno z amortizacijo. Nadomestila za škodo ni mogoče zahtevati za 
stroje in opremo, ki so bili v celoti amortizirani. Izračun se napravi po naslednjem obrazcu:

ŠK = Vo – VŠD,

pri čemer je

ŠK = višina škode v evrih,
Vo = ocenjena dejanska vrednost pred nesrečo v evrih, z upoštevanjem vpliva amortizacije (upošteva se 
normalna amortizacijska doba za posamezen stroj oz. opremo)
VŠD = vrednost po nesreči v evrih.

Pri izračunu VŠD se, tam kjer je to smiselno, upoštevajo še:
- skrajšanje normalne dobe uporabe stroja (»življenjske dobe«) kot posledice zalitja,
- povečani stroški vzdrževanja kot posledica poplave,
- zmanjšana tržno vrednost zaradi učinka poplavljenosti.

Višina škode se prijavi na obrazcu za posredovanje vloge upravičenca (Obrazec 1), ki mora biti potrjen s 
strani zapriseženega sodnega cenilca ustrezne stroke ali pooblaščenega ocejevalca Slovenskega 
inštituta za revizijo. Priložene morajo biti tudi kopije morebitnih zavarovalnih polic za posamezno vrsto 
stroja in/ali opreme in izjava odgovorne osebe, s katero jamči, da so vsi podatki, navedeni na obrazcu, 
resnični in točni; da dovoljuje uporabo osebnih podatkov, navedenih v obrazcu, za namene pridobitve 
sredstev za odpravo posledic naravne nesreče; da dovoljuje preverjanje vseh relevantnih in tudi osebnih 
podatkov pri zavarovalnicah; da bo v primeru navedbe neresničnih podatkov, podvajanja podatkov ali 
namernih napak upravičenec vrnil pridobljena sredstva s pripadajočimi obrestmi v zahtevanem roku in da 
bo omogočil morebitni kontrolni pregled na osnovi vložene vloge vsem osebam, ki jih bo pooblastila 
Komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu.

V primeru, če je bila škoda zavarovana, mora upravičenec predložiti tudi potrdilo o izplačilu zneska, ki ga 
je prejel s strani zavarovalnice.

4.3.2 Škoda na zalogah

Škoda na zalogah materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga se ugotavlja na 
podlagi predloženih računovodskih listin (dobavnica, račun, idr.), ki dokazujejo njihov obstoj ob nesreči, s 
primerjavo dejanske vrednosti poškodovane stvari pred in po nesreči. 

Škoda na zalogah materiala in trgovskem blagu se določi na podlagi razlike med nabavno vrednostjo in 
dejansko vrednostjo po nesreči z upoštevanjem zmanjšanja ali povečanja vrednosti teh zalog v času 
nesreče zaradi sprememb tržnih cen. 

Škoda na zalogah se lahko uveljavlja le za tiste vrste blaga, ki so bile v bilanco stanja podjetja prenesene 
v zadnjih 24 mesecih pred nastopom nesreče. 
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Škoda na zalogah nedokončane proizvodnje in proizvodov se določi na podlagi razlike med lastno ceno 
dejansko vrednostjo po nesreči z upoštevanjem zmanjšanja ali povečanja vrednosti ob nesreči zaradi 
sprememb tržnih cen. Oboje se izračuna po obrazcu:

ŠK = VZ – VŠD,

pri čemer je

ŠK = višina škode v evrih,
VZ = ocenjena dejanska vrednost pred nesrečo v evrih, z upoštevanjem sprememb vrednosti zaradi 
tržnih razmer (za kar mora oškodovanec predložiti dokazila o spremembi vrednosti zaradi tržnih razmer),
VŠD = vrednost po nesreči v evrih.

Višino škode se prijavi na obrazcu za posredovanje vloge upravičenca (Obrazec 2), ki mora biti potrjen s 
strani zapriseženega sodnega cenilca ustrezne stroke ali pooblaščenega ocejevalca Slovenskega 
inštituta za revizijo. Priložene morajo biti tudi kopije morebitnih zavarovalnih polic za zavarovanje škode 
za primer uničenja zalog zaradi poplave in izjava odgovorne osebe, s katero jamči, da so vsi podatki, 
navedeni na obrazcu, resnični in točni; da dovoljuje preverjanje vseh relevantnih in tudi osebnih podatkov 
pri zavarovalnicah; da dovoljuje uporabo osebnih podatkov, navedenih v obrazcu, za namene pridobitve 
sredstev za odpravo posledic naravne nesreče; da bo v primeru navedbe neresničnih podatkov, 
podvajanja podatkov ali namernih napak upravičenec vrnil pridobljena sredstva s pripadajočimi obrestmi 
v zahtevanem roku in da bo omogočil morebitni kontrolni pregled na osnovi vložene vloge vsem osebam, 
ki jih bo pooblastila Komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu.

V primeru, če je bila škoda zavarovana, mora upravičenec predložiti tudi potrdilo o izplačilu zneska, ki ga 
je prejel s strani zavarovalnice.

4.3.3 Škoda na izpadu prihodka

Škoda zaradi izpada prihodka pomeni dobiček, ki bi ga podjetje lahko ustvarilo po nesreči, v primerjavi z 
lastnimi zmogljivostmi pred nesrečo, če nesreče ne bi bilo in bi podjetje normalno poslovalo. Po tem 
programu se kot škoda zaradi izpada prihodka prizna nadomestilo povprečnih mesečnih vrednosti 
ustvarjene dodane vrednosti6 oškodovanca za obdobje, za katerega svojega poslovanja ni mogel vrniti v 
stanje pred nesrečo (normalizacija poslovanja), vendar največ za 3 (tri) mesece. Uporabljena 
metodologija upošteva dobiček iz poslovanja podjetja (EBIT), amortizacijo in stroške dela.  

4.3.3.1 Dodana vrednost za gospodarske družbe in zadruge

Izračuna se na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida, katerega vsebina je opredeljena v Navodilu
o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16 
in 76/17) po naslednjem obrazcu:

DV = KDP – STR – DPO,

pri čemer je

DV= dodana vrednost
KDP=kosmati donos iz poslovanja (AOP oznaka iz priloge 2B: 126; v skladu z določilom točke a) tretjega 
odstavka 51.a člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode)

                                               
6 Zneski temeljijo na podatkih poslovnega izida, obrazca prijave ali drugih dokazil za 12 mesecev pred nesrečo. Če je podjetje pred nesrečo poslovalo 
manj kot 12 mesecev, se povprečna mesečna dodana vrednost izračuna na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida ali drugih dokazil za obdobje 
poslovanja podjetja. 
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STR=stroški blaga, material in storitev (AOP oznaka iz priloge 2B: 128; v skladu z zgoraj navedenim 
določilom)
DPO=drugi poslovni odhodki (AOP oznaka iz priloge 2B: 148; v skladu z zgoraj navedenim določilom )

V primeru »negativne« dodane vrednosti se škoda na izpadu prihodka ne more uveljaviti.

4.3.3.2 Dodana vrednost za samostojne podjetnike posameznike in druge posameznike, ki 
samostojno opravljajo dejavnost

–  Davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov 

Dodana vrednost se izračuna se na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida, katerega vsebina je 
opredeljena v Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 
(Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17), po naslednjem obrazcu: 

DV = ČPP + PVZ + ULP + DPP – ZVZ- STR - OS

pri čemer je
      

DV= dodana vrednost
ČPP= čisti prihodki od prodaje (AOP oznaka iz priloge 6B: 050; v skladu z določilom točke b1) tretjega 
odstavka 51.a člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode)
PVZ= povečanje vrednosti zalog (AOP oznaka iz priloge 6B: 054; v skladu z zgoraj navedenim določilom)
ULP= usredstveni lastni proizvodi in storitve(AOP oznaka iz priloge 6B: 056; v skladu z zgoraj navedenim 
določilom)
DPP= drugi poslovni prihodki (AOP oznaka iz priloge 6B: 057; v skladu z zgoraj navedenim določilom)
ZVZ= zmanjšanje vrednosti zalog (AOP oznaka iz priloge 6B: 055; v skladu z zgoraj navedenim 
določilom)
STR= stroški blaga, material in storitev (AOP oznaka iz priloge 6B: 060; v skladu z zgoraj navedenim 
določilom)
OS= ostali stroški (AOP oznaka iz priloge 6B: 075; v skladu z zgoraj navedenim določilom)

–  Davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov

Za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se uporablja Pravilnik o davčnem 
obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14
100/15, 19/16 – popr., 86/16, 79/17 in 44/18). Upravičenec, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov ter želi v naslednjem davčnemu obdobju davčno osnovo ugotavljati na podlagi 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, predloži obrazec Priglasitve ugotavljanja davčne osnove na 
podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za  naslednje davčno leto, ki je priloga 15 navedenega 
pravilnika. Kot dodana vrednost se šteje davčna osnova, izračunana na podlagi prihodkov, zmanjšanih za 
priznane normirane odhodke (80%).

4.3.3.3 Dodana vrednost za zavode (pravne osebe zasebnega prava)

Izračuna se na podlagi podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov, katerega vsebina je opredeljena v 
Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, 
št. 86/16 in 76/17) po naslednjem obrazcu:

DV = PP – STR – DS 

pri čemer je
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DV= dodana vrednost
PP=prihodki od poslovanja (AOP oznaka iz priloge 3: 080; v skladu z določilom točke c) tretjega odstavka 
51.a člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode)
STR=stroški blaga, material in storitev (AOP oznaka iz priloge 3: 093; v skladu z zgoraj navedenim 
določilom)
DS=drugi stroški (AOP oznaka iz priloge 3: 105; v skladu z zgoraj navedenim določilom)
Škoda posameznega oškodovanca zaradi izpada prihodkov se izračuna tako, da se na podlagi podatkov 
iz izkaza poslovnega izida oz. drugega zgoraj navedenega obrazca ali drugega dokazila za obdobje 
zadnjih dvanajstih mesecev pred nesrečo izračuna mesečno povprečje dodane vrednosti in nato pomnoži 
s številom mesecev izpada, vendar ne več kot 3 (tri).

V primeru, da je oškodovanec na trgu posloval manj kot dvanajst mesecev pred nesrečo, se škoda 
posameznega oškodovanca zaradi izpada prihodka izračuna tako, da se na podlagi podatkov iz izkaza 
poslovnega izida oz. drugega zgoraj navedenega obrazca ali drugega dokazila za obdobje poslovanja 
oškodovanca izračuna mesečno povprečje dodane vrednosti in nato pomnoži s številom mesecev 
izpada, vendar ne več kot 3 (tri).

Višina škode zaradi izpada prihodka se prijavi na obrazcu za posredovanje vloge upravičenca (Obrazec 
3), s priloženo izjavo direktorja ali druge pooblaščene osebe o potrebnem času (št. mesecev) za 
zagotovitev normalizacije poslovanja. Priložene morajo biti tudi kopije morebitnih zavarovalnih polic za 
zavarovanje izpada prihodka (dodane vrednosti) in izjava odgovorne osebe, s katero jamči, da so vsi 
podatki, navedeni na obrazcu, resnični in točni; da dovoljuje uporabo osebnih podatkov, navedenih v 
obrazcu, za namene pridobitve sredstev za odpravo posledic naravne nesreče; da dovoljuje preverjanje 
vseh relevantnih in tudi osebnih podatkov pri zavarovalnicah; da bo v primeru navedbe neresničnih 
podatkov, podvajanja podatkov ali namernih napak upravičenec vrnil pridobljena sredstva s pripadajočimi 
obrestmi v zahtevanem roku in da bo omogočil morebitni kontrolni pregled na osnovi vložene vloge vsem 
osebam, ki jih bo pooblastila Komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu.

V primeru, če je bila škoda zavarovana, mora upravičenec predložiti tudi potrdilo o izplačilu zneska, ki ga 
je prejel s strani zavarovalnice.

Skupna višina sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu, ki jo dobi upravičenec iz naslova 
državnih pomoči po tem programu ter iz kakršnih koli drugih javnih virov in zavarovalnin ne sme preseči 
dejanske škode, ki jo je na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Državne komisije 
za ocenjevanje škode potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepi št. 84400-4/2018/12 z dne 8.11.2018, 
št. 84400-1/2019/3 z dne 14.2.2019 in št. 84400-2/2019/3 z dne 7.2.2019.

V primeru »negativne« dodane vrednosti se škoda na izpadu prihodka ne more uveljaviti.

4.4 Vrsta in višina škode

Skupna ocena škode pri vseh (54)  oškodovancih znaša 4.003.235,15 evrov, in sicer:

Naravna nesreča Ocena škode na 
strojih in opremi 

(v evrih)

Ocena škode 
zaradi uničenja  
zalog (v evrih)

Ocena škode 
zaradi izgube 

prihodka (v evrih)

Skupaj ocena 
škode (v evrih)

8.6.2018 702.200,00 141.260,60 871.973,28 1.715.433,88
13. 7. 2018 13.573,91 24.411,90 9.120,00 47.105,81 

29. - 30. 10. 2018 1.384.809,92 264.477,17 591.408,37 2.240.695,46
Skupaj 2.100.583,83 430.149,67 1.472.501,65 4.003.235,15
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4.5 Ocena števila upravičencev do sredstev za odpravo posledic škode v 
gospodarstvu

Tabele oškodovancev po posamezni naravni nesreči (junij, julij, oktober) z višino priglašene škode po 
občinah so v prilogi tega programa. Skupno število škodovancev po naravnih nesrečah v juniju, juliju in 
oktobru 2018 je 54.

4.6 Ocena potrebnih sredstev za odpravo škode v gospodarstvu

Na podlagi 44. d člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč se sredstva za izvajanje ukrepov iz 
Programa odprave posledic škode v gospodarstvu zagotovijo v okviru proračunske rezerve za leto 2019 v 
višini 1.370.000,00 EUR. 

4.7 Finančna sredstva za izvedbo odprave posledic škode v gospodarstvu in 
proračunski viri

Na podlagi 44. a člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč se za odpravo posledic škode v 
gospodarstvu za izvedbo tega programa zagotovi v okviru proračunske rezerve v letu 2019.   

Višina sredstev v letu 2019
Opis postavke

 (v evrih)

sredstva upravičencem na podlagi Programa odprave posledic 
škode v gospodarstvu poplavah v Sloveniji v letu 2018 (junij, 
julij, oktober)

1.370.000,00   

Izvajalec Programa odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji v letu 2018 (junij, 
julij, oktober) je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

4.8 Način izplačila sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu

Upravičence po tem programu bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pozvalo, da v roku 45
dni pošljejo vlogo z izpolnjenimi obrazci in ustreznimi dokazili. 

Sredstva bodo upravičencem, ki bodo škodo na strojih in opremi, zalogah oz. ob izpadu prihodka 
prikazali z verodostojnimi dokazili na način, ki je predstavljen v tem programu, izplačana v letu 2019 po 
potrditvi višine sredstev za odpravo posledic naravne nesreče za posameznega upravičenca s strani 
Komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu. Odločbo o dodelitvi sredstev izda Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

Če izračunana višina pomoči po vseh merilih preseže sredstva v višini 1.370.000,00 EUR, se višina 
pomoči posameznemu upravičencu sorazmerno zniža tako, da se upošteva korekcijski faktor, ki se 
izračuna kot količnik razpoložljivih sredstev za odpravo posledic škode in vsote maksimalnih zneskov 
pomoči, kot so določeni v poglavju 4.4 in 4.7.

4.9 Poročanje upravičencev o porabljenih sredstvih

Upravičenci, ki so jim bila dodeljena sredstva za odpravo posledic škode na strojih in opremi, bodo morali v 
enem letu od prejema sredstev podati poročilo o porabljenih sredstvih z dokaznimi listinami (račun oz. 
dokument primerljive vrednosti, fotografije ob nastanku škode in po odpravljenih posledicah itd.).
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5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNA SKRIVNOST

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih 
podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1) in Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). V zvezi s tem se napotuje na 
splošne informacije oz. na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na 
povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.

Vsi podatki iz vlog oškodovancev, ki se odprejo, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih 
oškodovanec posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 
117/06-ZdavP-2, 23/14, 50/14, 90/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno 
dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na 
posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Oškodovanec mora pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če oškodovanec ne 
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču oškodovanca
ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo oškodovanci, je izvedba programa odprave 
posledic škode v gospodarstvu, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne 
organe in sicer o izvedbi tega programa in o izvajanju odločbe/sklepa. Nadalje je namen obdelave osebnih 
podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred 
pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se 
bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih 
uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.

Podatki o odločbah o odobritvi sredstev, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se 
bodo objavili. Objavljeni bodo podatki o upravičencu, ki bodo obsegali navedbo upravičenca, vrsto in čas 
naravne nesreče, občino upravičenca in znesek javnih virov za odpravo posledic škode. Objave podatkov o 
naravni nesreči in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
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6. OBRAZCI ZA VLOGE UPRAVIČENCEV

6.1 Obrazec 1: Prijavni list za odpravo posledic škode na strojih in opremi

I. PODJETJE-UPRAVIČENEC

I.1. PODJETJE (enako kot registracija):
dolgi naziv:________________________________________________________________________
naslov:______________________________________________ občina:___________________
telefon:______________________ GSM:____________________  fax:____________________
 e-mail:_____________________________________ spletna stran:_______________________

I. 2. DIREKTOR:______________________________ KONTAKTNA OSEBA: _______________
I. 3. MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA:_______________________________________________
      ID ŠTEVILKA ZA DDV ALI DAVČNA ŠTEVILKA PODJETJA:___________________________

I. 4. ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:            PRI BANKI:
_______________________________________        _______________
_______________________________________        _______________
_______________________________________        _______________

I.5 Kraj (naslov, občina) nastanka nesreče: ___________________________________________
(izpolniti v primeru, če se kraj nastanka nesreče razlikuje od sedeža podjetja)

(1) ŠKODA NA STROJIH IN OPREMI
Opis poškodovanega 
stroja ali opreme 

Nabavna 
cena 
EUR

Odbitek 
za 
obrabo 
(Amort.)*
EUR

Dejanska 
vrednost 
EUR

Vrednost 
rešenih 
delov 
EUR

Škoda
EUR

A B C** D=B-C E F=D-E 

X: SKUPAJ

* Odbitek za obrabo pomeni že amortizirano vrednost. Amortizacijske stopnje se obračunajo v skladu z veljavnimi predpisi FURS.
**Izračun za C: Odbitek za obrabo (amortizacija) – Preostala vrednost = C (max do vrednosti 0). »Preostala vrednost«: opredeljeno 
v SRS1 (Slovenski računovodski standard 1). Njeno vrednost določi vsak gospodarski subjekt, vendar ne sme biti višja od 25% 
nabavne vrednosti stroja.

(2) IZRAČUN MAX. VIŠINE SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNE NESREČE 
X: 
ZNESEK ŠKODE V 
EUR 
(1)

VIŠINA POMOČI v 
%  
  (2)

 Z: 
MAX. DRŽAVNA
POMOČ v
EUR = (1) x (2)

v primeru, da prijavitelj ni zavaroval strojev 
in opreme 50 %

v primeru, da je prijavitelj zavaroval stroje in 
opremo 60 %
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SKUPAJ

(3) POKRITJE OCENJENE ŠKODE S STRANI ZAVAROVALNIC IN DRUGIH JAVNIH VIROV
Znesek v EUR

POVRNJENA ŠKODA S STRANI ZAVAROVALNICE:
vpišite naziv zavarovalnice

f POVRNJENA ŠKODA S STRANI ZAVAROVALNICE:
vpišite naziv zavarovalnice

Y1
(e+f)

SKUPAJ ŠKODA, POKRITA S STRANI ZAVAROVALNIC

g

h POVRNJENA ŠKODA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV:
vpišite naziv institucije

Y2
(g+h) SKUPAJ ŠKODA, POKRITA S JAVNIH VIROV

(4) IZRAČUN VREDNOSTI ŠKODE, KI SE POVRNE UPRAVIČENCU 
Znesek v EUR

Z MAX. SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNE NESREČE

Y2

(g+h)
SKUPAJ ŠKODA, POKRITA JAVNIH VIROV

Q = 
Z -
Y2

OSNOVNI POGOJ, da se povrne škoda upravičencu, in mora veljati v 
vseh pogojih:  Q > 0

a) škoda v znesku Q = Z – Y2 se izplača le v primeru izpolnitve 
dodatnega pogoja:  Q + Y1 + Y2 < = X   (oz.   Z + Y1 < = X)

b) če dodatni pogoj ni izpolnjen, se znesek povrnjene škode »Q« zniža 
na vrednost, da je le–ta izpolnjen in sicer po obrazcu:  Q = X - Y1 - Y2

Priloge:
- potrdilo zapriseženega sodnega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo o pošteni 

tržni vrednosti stroja ali opreme pred nesrečo in vrednosti po nesreči,
- kopije morebitnih zavarovalnih polic za posamezno vrsto stroja in/ali opreme in v primeru zavarovanja tudi potrdila o 

izplačilu zavarovalnine.
- Izjava odgovorne osebe upravičenca s katero:

a) jamči, da so vsi podatki, navedeni v obrazcu, resnični in točni
b) dovoljuje uporabo osebnih podatkov, navedenih v obrazcu, za namene pridobitve sredstev za odpravo posledic 

naravne nesreče
c) dovoljuje preverjanje vseh relevantnih in tudi osebnih podatkov pri zavarovalnicah 
d) jamči, da bo v primeru navedbe neresničnih podatkov, podvajanja podatkov ali namernih napak upravičenec 

vrnil pridobljena sredstva s pripadajočimi obrestmi v zahtevanem roku
e) jamči, da bo omogočil morebitni kontrolni pregled na osnovi vložene vloge vsem osebam, ki jih bo pooblastila 

Komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu.
_______________________________  
         Žig in podpis odgovorne osebe
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6.2 Obrazec 2: Prijavni list za odpravo posledic škode na zalogah

I. PODJETJE-UPRAVIČENEC

I.1. PODJETJE (enako kot registracija):
dolgi naziv:________________________________________________________________________
naslov:______________________________________________ občina:___________________
telefon:______________________ GSM:____________________  fax:____________________
 e-mail:_____________________________________ spletna stran:_______________________

I. 2. DIREKTOR:______________________________ KONTAKTNA OSEBA: _______________ 
I. 3. MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA:_______________________________________________
      ID ŠTEVILKA ZA DDV ALI DAVČNA ŠTEVILKA PODJETJA:___________________________

I. 4. ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:            PRI BANKI:
_______________________________________        _______________
_______________________________________        _______________
_______________________________________        _______________

I.5 Kraj (naslov, občina) nastanka nesreče: ___________________________________________
(izpolniti v primeru, če se kraj nastanka nesreče razlikuje od sedeža podjetja)

(1) ŠKODA NA ZALOGAH

Opis poškodovane 
ali uničene zaloge

Nabavna ali 
lastna cena
EUR

Tržna cena 
ob 
nastanku 
nesreče*
EUR

Razlika
EUR

Vrednost 
po 
nesreči**
EUR

Škoda
EUR

A B C D = C - B E B + D – E

X: SKUPAJ

* Tržna  cena ob nastanku nesreče pomeni nabavna cena, ki je spremenjena zaradi tržnih razmer. Primer: nabavna vrednost 
kurilnega olja je 100 enot ob nabavi. Zaradi sprememb tržnih razmer (npr. spremembe cen naftnih derivatov) bi bila v trenutku 
naravne nesreče cena kurilnega olja nižja ali višja.
** Vrednost po nesreči pomeni vrednost rešenih zalog.

(2) IZRAČUN MAX. SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNE NESREČE
X: 
ZNESEK ŠKODE V 
EUR 
(1)

VIŠINA POMOČI v 
%    (2)

 Z: 
MAX. DRŽAVNA
POMOČ v
EUR = (1) x (2)

v primeru, da prijavitelj ni zavaroval 
zalog 50 %

v primeru, da je prijavitelj zavaroval 
zaloge 60 %

SKUPAJ

(3) POKRITJE OCENJENE ŠKODE S STRANI ZAVAROVALNIC IN DRUGIH JAVNIH VIROV
Znesek v EUR
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e POVRNJENA ŠKODA S STRANI ZAVAROVALNICE:
vpišite naziv zavarovalnice

f POVRNJENA ŠKODA S STRANI ZAVAROVALNICE:
vpišite naziv zavarovalnice

Y1
(e+f)

SKUPAJ ŠKODA, POKRITA S STRANI ZAVAROVALNIC

g

h POVRNJENA ŠKODA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV:
vpišite naziv institucije

Y2
(g+h) SKUPAJ ŠKODA, POKRITA S JAVNIH VIROV

(4) IZRAČUN VREDNOSTI ŠKODE, KI SE POVRNE UPRAVIČENCU 
Znesek v EUR

Z MAX. SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNE NESREČE

Y2

(g+h)
SKUPAJ ŠKODA, POKRITA JAVNIH VIROV

Q = Z - Y2 OSNOVNI POGOJ, da se povrne škoda upravičencu, in mora veljati v vseh 
pogojih:  Q > 0

a) škoda v znesku Q = Z – Y2 se izplača le v primeru izpolnitve dodatnega 
pogoja:  Q + Y1 + Y2 < = X   (oz.   Z + Y1 < = X)

b) če dodatni pogoj ni izpolnjen, se znesek povrnjene škode »Q« zniža na 
vrednost, da je le–ta izpolnjen in sicer po obrazcu:  Q = X - Y1 - Y2

Priloge:
- potrdilo zapriseženega sodnega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo o pošteni 

tržni vrednosti obsega zalog pred nesrečo in vrednosti po nesreči,
- kopije morebitnih zavarovalnih polic za posamezno vrsto zalog in v primeru zavarovanja tudi potrdila o izplačilu 

zavarovalnine.
- Izjava odgovorne osebe upravičenca s katero:

a) jamči, da so vsi podatki, navedeni v obrazcu resnični in točni
b) dovoljuje uporabo osebnih podatkov, navedenih v obrazcu, za namene pridobitve državne pomoči
c) dovoljuje preverjanje vseh relevantnih in tudi osebnih podatkov pri zavarovalnicah 
d) jamči, da bo v primeru navedbe neresničnih podatkov, podvajanja podatkov ali namernih napak upravičenec 

vrnil pridobljena sredstva s pripadajočimi obrestmi v zahtevanem roku
e) jamči, da bo omogočil morebitni kontrolni pregled na osnovi vložene vloge vsem osebam, ki jih bo pooblastila 

Komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu.

________________________________
                      Žig in podpis odgovorne osebe
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6.3 Obrazec 3: Prijavni list za odpravo posledic škode ob izpadu prihodka

I. PODJETJE-UPRAVIČENEC

I.1. PODJETJE (enako kot registracija):
dolgi naziv:________________________________________________________________________
naslov:______________________________________________ občina:___________________
telefon:______________________ GSM:____________________  fax:____________________
 e-mail:_____________________________________ spletna stran:_______________________

I. 2. DIREKTOR:______________________________ KONTAKTNA OSEBA: _______________
I. 3. MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA:_______________________________________________
      ID ŠTEVILKA ZA DDV ALI DAVČNA ŠTEVILKA PODJETJA:___________________________

I. 4. ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:            PRI BANKI:
_______________________________________        _______________
_______________________________________        _______________
_______________________________________        _______________

I.5 Kraj (naslov, občina) nastanka nesreče: ___________________________________________
(izpolniti v primeru, če se kraj nastanka nesreče razlikuje od sedeža podjetja)

(1) ŠKODA ZARADI IZPADA PRIHODKA

1a: OBRAZEC ZA GOSPODARSKE DRUŽBE  IN  ZADRUGE (v €)
Št. mesecev 
pred 
nastankom 
škode

DODANA 
VREDNOST

KOSMATI 
DONOS IZ 
POSLOVANJA 
(AOP 126)

STROŠKI 
BLAGA, 
MATERIALA IN 
STORITEV
(AOP 128)

DRUGI 
POSLOVNI 
ODHODKI (AOP 
148)

A=B-C-D B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SKUPAJ
Povprečje*

*Aritmetična sredina

Obdobje od nastanka nesreče do normalizacije poslovanja
(št. mesecev – NAJVEČ ZA 3 MESECE)

X: Skupna vrednost 
izpada prihodka
(dodane vrednosti)



24

1b1: OBRAZEC ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE IN DRUGE POSAMEZNIKE, KI 
SAMOSTOJNO OPRAVLJAJO DEJAVNOST TER  DAVČNO OSNOVO UGOTAVLJAJO NA 
PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV  (v €)

Št. 
mese
cev 
pred 
nasta
nkom 
škod
e

DODANA 
VREDNOST

Čisti 
prihodki 
od 
prodaje 
(AOP 
050)

Poveč
anje 
vredn
osti 
zalog 
(AOP 
054)

Usred
stveni 
lastni 
proizv
odi 
(AOP 
056)

Drugi 
poslo
vni 
prihod
ki 
(AOP 
057)

Zmanjša
nje 
vrednost
i zalog 
(AOP 
055)

Stroški 
blaga 
material
a in 
storitev 
(AOP 
060)

Ost
ali 
stro
ški 
(AO
P 
075
)

A=B+C+D+E
–F–G–H B C D E F G H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SKU
PAJ
Povp
rečje
*

*Aritmetična sredina

Obdobje od nastanka nesreče do normalizacije poslovanja
(št. mesecev – NAJVEČ ZA 3 MESECE)

X: Skupna vrednost 
izpada prihodka
(dodane vrednosti)

1b2: OBRAZEC ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE IN DRUGE POSAMEZNIKE, KI 
SAMOSTOJNO OPRAVLJAJO DEJAVNOST TER DAVČNO OSNOVO UGOTAVLJAJO Z 
UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV (v EUR)

Št. mesecev pred 
nastankom škode

DODANA VREDNOST PRIHODEK* NORMIRANI ODHODKI

A=B-C B C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SKUPAJ
Povprečje**

*  Prihodek za posamezen mesec je seštevek prihodkov, doseženih pri osebah, ki se štejejo za plačnike 
davka, in osebah, ki niso plačnik davka po Zakonu o davčnem postopku – ZDavP-2.
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**Aritmetična sredina

Obdobje od nastanka nesreče do normalizacije poslovanja
(št. mesecev – NAJVEČ ZA 3 MESECE)

X: Skupna vrednost 
izpada prihodka
(dodane vrednosti)

1c: OBRAZEC ZA ZAVODE, KI SO PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA (v EUR)
Št. mesecev 
pred 
nastankom 
škode

DODANA 
VREDNOST

P r i h o d k i  i z  
poslovanja 
(AOP 080)

STROŠKI 
BLAGA, 
MATERIALA IN 
STORITEV
(AOP 093)

DRUGI 
STROŠKI (AOP 
105)

A=B-C-D B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SKUPAJ
Povprečje*

*Aritmetična sredina

Pričakovano obdobje od nastanka nesreče do normalizacije 
poslovanja
(št. mesecev – NAJVEČ ZA 3 MESECE)

X: Skupna vrednost 
izpada prihodka
(dodane vrednosti)

(2) IZRAČUN MAX. DRŽAVNE POMOČI 
X: 
ZNESEK ŠKODE 
V EUR 
(1)

VIŠINA POMOČI v 
%    (2)

 Z: 
MAX. DRŽAVNA
POMOČ v
EUR = (1) x (2)

v primeru, da prijavitelj ni zavaroval 
izpada prihodka (dodane vrednosti) 50 %

v primeru, da je prijavitelj zavaroval 
izpad prihodka (dodano vrednost) 60 %

SKUPAJ

(3) POKRITJE OCENJENE ŠKODE S STRANI ZAVAROVALNIC IN DRUGIH JAVNIH VIROV
Znesek v EUR

e POVRNJENA ŠKODA S STRANI ZAVAROVALNICE:
vpišite naziv zavarovalnice



26

f POVRNJENA ŠKODA S STRANI ZAVAROVALNICE:
vpišite naziv zavarovalnice

Y1
(e+f)

SKUPAJ ŠKODA, POKRITA S STRANI ZAVAROVALNIC

g

h POVRNJENA ŠKODA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV:
vpišite naziv institucije

Y2
(g+h) SKUPAJ ŠKODA, POKRITA S JAVNIH VIROV

(4) IZRAČUN VREDNOSTI ŠKODE, KI SE POVRNE UPRAVIČENCU 
Znesek v EUR

Z MAX. SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNE NESREČE

Y2
(g+h)

SKUPAJ ŠKODA, POKRITA IZ JAVNIH VIROV

Q = Z - Y2 OSNOVNI POGOJ, da se povrne škoda upravičencu, in mora veljati v vseh 
pogojih:  Q > 0

a) škoda v znesku Q = Z – Y2 se izplača le v primeru izpolnitve dodatnega 
pogoja:  Q + Y1 + Y2 < = X   (oz.   Z + Y1 < = X)

b) če dodatni pogoj ni izpolnjen, se znesek povrnjene škode »Q« zniža na 
vrednost, da je le–ta izpolnjen in sicer po obrazcu:  Q = X - Y1 - Y2

Priloge:
- kopije morebitnih zavarovalnih polic za zavarovanje izpada prihodka (dodane vrednosti) ) in v primeru zavarovanja 

tudi potrdilo o izplačilu zavarovalnine
- izjava odgovorne osebe upravičenca s katero:

a) jamči, da so vsi podatki, navedeni v obrazcu resnični in točni
b) dovoljuje uporabo osebnih podatkov, navedenih v obrazcu, za namene pridobitve državne pomoči
c) dovoljuje preverjanje vseh relevantnih in tudi osebnih podatkov pri zavarovalnicah 
d) jamči, da bo v primeru navedbe neresničnih podatkov, podvajanja podatkov ali namernih napak upravičenec 

vrnil pridobljena sredstva s pripadajočimi obrestmi v zahtevanem roku
e) jamči, da bo omogočil morebitni kontrolni pregled na osnovi vložene vloge vsem osebam, ki jih bo pooblastila 

Komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu.

________________________________
      Žig in podpis odgovorne osebe

Priloga 2: Zapisnik 8. redne seje Komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu z dne 9. 5. 2019



27



28



29



30

Priloga 3: Tabele oškodovancev po posamezni naravni nesreči (junij, julij, oktober - 2018) z višino priglašene 
škode po občinah



31


	FFC529E01899135AC125842D00502091_0.in.docx

		2019-07-04T16:37:52+0200
	Zdravko Pocivalsek




