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Zadeva: NUJNO OBVESTILO OCENJEVANJE ŠKODE V GOZDOVIH!
Spoštovani,
V skladu dogovora med Upravo RS za zaščito in reševanje ter Zavodom za gozdove Slovenije
zaradi velike razsežnosti pojava škodo v gozdovih oz. delež poškodovanih gozdov in obenem
tudi zaradi same varnosti ter v pomič občinam, se škoda ocenjuje izključno po odsekih.
Navodila za pripravo podatkov za ocenjevanje škode (in računalniški program za vnos
podatkov) so bila že posredovana. Podatki o poškodovanosti po odsekih bodo v aplikaciji za
ocenjevanje škode AJDA (računalniški sistem Uprave za zaščito in reševanje, ki ga uporabljajo
na občinah ob vnosu podatkov o oceni škode po naravnih nesrečah) avtomatsko pripisani na
raven posamezne parcele znotraj odseka in sicer po večinskem principu. Posebnega vnosa
poškodovanosti gozdov po parcelah ne bo.
V izogib nevšečnostim zaradi različnih interpretacij in podajanja informacij, ter na zaprosilo
Zavoda za gozdove Slovenije, je Uprava RS za zaščito in reševanje v torek, 25.2.2014
posredovala prizadetim občinam Nujno obvestilo prek elektronske pošte. Hvala za
razumevanje.
Skratka, lastnik gozda oz. oškodovanec opravi priglasitev škode v gozdu na Obrazcu 1, ki je
priloga Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. list 68/2008). Lastnik oz. oškodovanec
mora nujno izpolniti podatek o katastrski občini in številki parcele/številkah parcel ter se
podpisati. Lastnik oz. škodovanec ne izpolni podatkov o vrednosti parcele, njeni površini in
deležu poškodovanosti – podatki bodo pripisani iz baz podatkov Geodetke uprave RS (površina
parcele in njena vrednost) in Zavoda za gozdove Slovenije GS (poškodovanost).
Oškodovanci oddajo prej navedeni obrazec na pristojno občino, ne na Zavod za gozdove
Slovenije. Občine podatkov iz obrazca ne bodo posebej vnašale v aplikacijo za ocenjevanje
škode AJDA, temveč bo pripet podatkom, ki se bodo avtomatsko izpisali. Rok za oddajo
obrazcev na pristojno občino je 12. marec 2014.
S spoštovanjem,
Pripravila:
Ana Jakšič
podsekretarka

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- pristojnim izpostavam URSZR, ki obvestilo posredujejo prizadetim občinam (po faksu
in e –pošti).
V vednost:
Zavodu za gozdove Slovenije.
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