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Župan   

 
Številka: 844-0003/2010-11 
Datum: 14. 12. 2010 
 

Občinski svet 

 

OBRAZLOŽITEV NASTALE SKODE IN STROŠKOV V POPLAVAH 
SEPTEMBER 2010 

1. Škoda na objektih in javni infrastrukturi 

a. Nastala škoda na objektih: 915.567,16 EUR   

V postavki je zajeta škoda nastala na objektih – hišah in gospodarskih poslopjih v 
naseljih Miren, Bilje, Orehovlje in Vrtoče. Skupno je bila ugotovljena škoda na 121 
objektih. Ocenjena škoda je bila skladno z sklepom Uprave RS za zaščito in 
reševanje oddana v aplikacijo AJDA do 6.11.2010. 

b. Nastala škoda na javni infrastrukturi: 206.370,73   

Poplave  in močno deževje so poškodovale precejšnji del javnih poti, poljskih poti, 
gozdnih poti in del lokalne ceste, ki potekajo ob reki Vipavi. V oceni stroškov je  
zajeto pranje mulja na asfaltnih cestiščih, odstranjevanje nanošenega materiala – 
vejevja, saniranje bankin, popravilo cestišča in saniranje nasipov. Oceno stroškov je 
pripravila občinska komisija za ocenjevanje škode in komisija s strani Zavoda za 
gozdove Slovenije -  Območna enota Sežana. 

• Poljske poti (Miren, Orehovlje in Bilje) JP759212,  

• JP759111, JP759151, JP759211, LC299031, JP759301, JP759231, 
JP759235, R3-615, JP759051, JP759021, JP759031, JP759034, R3-614,  

• Nasip na parceli št. 389,390,392/1,392/2 in 393 vse k.o. Miren, Nasip na 
parceli št. 429 k.o. Orehovlje. 

• Gozdne ceste Kostanjevica na Krasu št. 2332, Lipa št. 2334, Vojščica št. 
2331, Vrtoče št. 2323. 
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2. Stroški intervencije –sanacije 

a. Stroški intervencije: 16.940,25 EUR – stroški intervencije so stroški, ki so nastali 
pred med in po naravni nesreči poplavi. V njih so zajeti stroški peska in polnjenje 
vreč, dostave vreč, potopnih črpalk, hrane za pripadnike civilne zaščite, refundacij 
in drugih manjši stroški povezani z intervencijo. 

b. Stroški odvoza odpadkov: 19.246,80 EUR – stroški so nastali po poplavi - uveden 
je bil odvoz odpadkov iz gospodinjstev. Skupna vsota je bila 108 ton odpadkov, 
katere so največ predstavljalo uničeno pohištvo in inventar iz poplavljenih 
gospodinjstev. 

3. Poročilo o nastali škodi v kmetijstvu  
(posledice poplav v času med 16.09. in 20.09.2010) – pripravila: Mojca Šubic 

 
Osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da oškodovanec, ki je utrpel škodo v 
kmetijstvu zaradi neugodnih vremenskih razmer le-to lahko prijavi so: 
- Uprava Republike Slovenije mora izdati sklep o pričetku ocenjevanja škode, 
- oškodovanec mora imeti registrirano kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID) in urejene 

GERK-e, 
- škoda po posameznem kmetijskem gospodarstvu se oceni le, če skupna površina 

prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1 ha 
primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se po Uredbi o 
metodologiji za ocenjevanje škode šteje: 

o 1 ha njiv ali vrtov ali 
o 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 
o 4 ha pašnikov ali 
o 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov ali hmeljišč ali 
o 0,2 ha drevesnic, trsnic ali matičnih hmeljišč ali 
o 8 ha gozdov ali 
o 5ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin. 

- škoda ne kmetijskih pridelkih se ocenjuje, če je uničene čez 30 odstotkov običajne letine 
kmetijske proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu. 

 
Na podlagi Sklepa o pričetku ocenjevanja škode v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu zaradi 
posledic poplav v času med 16.09. in 20.09.2010, izdanega s strani Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje (št. 844-7/2010-149; 27.09.2010), so nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki obdelujejo kmetijska zemljišča na območju Občine Miren-Kostanjevica in so 
utrpeli škodo zaradi posledic poplav, lahko podali vloge o nastali škodi v kmetijstvu na treh 
obrazcih: 
- Obrazec 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni 

nesreči. 
- Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene po 

naravni nesreči. 
- Obrazec 6 – Ocena škode na živalih, perutnini in ribah, povzročene po naravni nesreči. 

 
Tričlanska Občinska komisija za ocenjevanje škode v kmetijstvu je prejela in ocenila 9 prijav 
škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih in 13 prijav škode v tekoči kmetijski proizvodnji na 
pridelkih, skupaj: 22 prijav. Škode na živalih, perutnini in ribah ni prijavil noben nosilec 
kmetijskega gospodarstva. 
Pri ocenjevanju škode na kmetijskih zemljiščih se po Uredbi o enotni metodologiji za 
ocenjevanje škode (Ur.l. RS, št 67/2003, 79/2004, 33/2005, 81/2006, 68/2008) upoštevajo 
stroški v višini vrednosti del potrebnih za vzpostavitev kmetijskega zemljišča v stanje pred 
nesrečo. Za uničeno kmetijsko zemljišče se oceni zemljišče, na katerem ni smotrno izvajati 
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del za vzpostavitev v stanje pred nesrečo in ga ni več mogoče uporabljati za kmetijsko 
dejavnost. V primeru septembrskih poplav je Občinska komisija po navodilih Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje lahko upošteval stroške, ki so se nanašali na 
naplavine in odnos zemljine (stroški odvoza, ure dela – čiščenje, stroški navoza nove 
zemljine). 

 
Pri ocenjevanju škode na kmetijskih pridelkih je komisija ocenjevala odstotek uničenih 
pridelkov glede na običajno letino kmetijske proizvodnje kmetijskih pridelkov na 
posameznem kmetijskem gospodarstvu. 
 
Po navodilih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so bile ocenjene  prijave 
pravočasno in uspešno vnesene v spletno aplikacijo AJDA. Po vnosu vseh podatkov v 
navedeno aplikacijo smo pridobili naslednje informacije o nastali škodi v kmetijstvu: 

 
1. Višina škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih:   119.692,89 EUR. 

 
2. Višina škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih:    74.766,96 EUR. 

 
3. Skupna višina škode v kmetijstvu:     194.459,85 EUR. 

 
4. Zbirnik ocenjene škode po kulturah 

  
Kultura: 

      

Poškodovana površina 
v Ha: 

Ocenjena škoda  
v EUR: 

1 Cvetača 0,27 4.575,68 

2 Grozdje belo za pred. 0,12 328,44 

3 Hruške I. kakovosti 0,05 350,22 

4 Jabolka I. kakovosti 0,12 1.481,09 

5 Korenček 0,10 210,34 

6 Koruza v zrnju 24,09 14.284,92 

7 Koruzna silaža 9,35 3.978,97 

8 Krmna pesa 0,02 32,22 

9 Ohrovt 0,04 701,67 

10 Okulirane podlage sadnih vrst 1,50 12.408,83 

11 Radič 3,43 24.965,87 

12 Rdeča pesa 0,42 1.252,85 

13 Sadike sadnih vrst 0,10 2.080,32 

14 Solata 0,05 380,73 

15 Solata - endivja 0,30 1.994,25 

16 Strniščna repa 0,16 66,33 

17 Zelje - belo pozno 0,73 5.674,23 

  SKUPAJ: 40,86 74.766,96 
 

5. Skupna površina poškodovanih kmetijskih zemljišč in gozdov:  41,15 ha. 
 

6. Poškodovanost kmetijskih zemljiščih je bila ocenjena v razponu od 31% do 80%. 
 

Pripravili: 
Boštjan Frančeškin,  
Pahor Albin,  
Mojca Šubic.        ŽUPAN 
                  Zlatko-Martin Marušič 


