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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJA OBRAZCA 2 
 

OBRAZEC IZPOLNITE V VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. 
 

1. PODATKI O NESREČI 
1.1. VRSTA NESREČE (že vpisano SUŠA 2017) 
1.2. DATUM NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NARAVNE NESREČE (že vpisano 15. 07. 

2017) 
1.3. OBČINA IN KRAJ KJER SE JE NESREČA ZGODILA (že vpisano OBČINA LAŠKO) 
1.4. NOSILEC KMG (ime in priimek lastnika ali najemnika oz. nosilca kmetijskega 

gospodarstva (IZPOLNI OŠKODOVANEC) 
1.5. DAVČNA ŠTEVILKA (IZPOLNI OŠKODOVANEC) 
1.6. NASLOV NOSILCA (IZPOLNI OŠKODOVANEC) 
1.7. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 15. 7. 

2017, ni upravičen do državne pomoči (IZPOLNI OŠKODOVANEC) 
1.8. Transakcijski račun (TRR) (IZPOLNI OŠKODOVANEC) 
1.9. PREJEL OBČINSKA SREDSTVA (POMOČ) – v primeru, da ste prejeli občinska sredstva 

označite, drugače pustite prazno 

2. TABELA OCENA ŠKODE (podatke prepišete iz zbirne vloge za leto 2017 oz. 
priložite kopijo le-te) 
A – GERK - številka GERK-a (IZPOLNI OŠKODOVANEC) 
B in C - VRSTA KULTURE in ŠIFRA - (IZPOLNI OŠKODOVANEC) 
D - RAZRED DONOSA - (izpolni Komisija za oceno škode, pustite prazno) 
E – ZMANJŠANJE LETNEGA PRIDELKA V % - dejanski odstotek poškodovanosti (IZPOLNI 
OŠKODOVANEC) 
F - POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE - dejanska površina poškodovane kulture v arih v 
GERK-u (IZPOLNI OŠKODOVANEC) 
G - ŠKODA (stolpec G) - (izračuna spletna aplikacija, pustite prazno) 
H - ZAVAROVALNICA IN ŠT. ZAVAROV. POLICE - (IZPOLNI OŠKODOVANEC) 

3. DATUM OCENE ŠKODE - (izpolni Komisija za oceno škode). 

45. člen Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/2003, 79/2004, 81/2006, 
68/2008) določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročijo neugodne vremenske 
razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, če je uničene čez 30 odstotkov običajne letne kmetijske 
proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu. 

Pri tem upoštevajte, da v skladu z omenjeno uredbo lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci 
katerih skupna površina kmetijskih zemljišč dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin. 
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: 
- 1 ha njiv ali vrtov ali 
- 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 

- 4 ha pašnikov ali 
- 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov ali hmeljišč ali 
- 0,2 ha drevesnic, trsnic in matičnih hmeljišč ali 
- 8 ha gozdov ali 
- 5 ha gozdnih plantaž ali 
- 6 ha barjanskih travnikov in drugih površin. 
 

OBRAZEC 2 in morebitne priloge morajo biti podpisane s strani oškodovanca. 

Izpolnjene in podpisane obrazce je potrebno do 1. 9. 2017 dostaviti na naslov Občina Laško, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško.  


