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Močan veter
med 11. in 13. decembrom 2017
OBVESTILO OŠKODOVANCEM

Datum:
Številka:

3. 1. 2018
844-4/2017-2018-8

Obveščamo vas, da smo prejeli SKLEP o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnega vetra med 11. in
13. decembrom 2017, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje pod št. 84426/2017-113-DGZR.

Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na gospodarskih in/ali stanovanjskih objektih se začne
takoj po objavi obvestila in se zaključi 12.1.2018.
Oškodovanci, ki so utrpeli škodo na gozdnih zemljiščih, se glede informacij o popisu škode obrnejo na Zavod
za gozdove Slovenije, KE Gornji Grad.

Navodila:
1.

Oškodovanci izpolnjujete Obrazec 3 – uničen objekt ali Obrazec 4 – delna škoda na objektu, ki sta
prilogi temu obvestilu.

2.

Oškodovanci ob prijavi škode, ki jo je povzročil močan veter med 11. in 13. decembrom 2017, na
občino s seboj prinesite fotografije poškodbe objekta.

3.

Vnašanje podatkov v Obrazec 3 – uničen objekt:
-

4.

Oškodovanec vnese vse podatke pod zaporednima točkama 2 in 3. Podatkov pod ostale točke
na obrazcu oškodovanec ne izpolnjuje. Oškodovanec podpiše obrazec.

Vnašanje podatkov v Obrazec 4 – delna škoda na objektu:
-

Oškodovanec vnese vse podatke pod zaporednima točkama 2 in 3. Pri točki 4 oškodovanec le
v stolpec A vpiše vrsto poškodbe (ostalih stolpcev oškodovanec ne izpolnjuje). Podatkov pod
ostale točke na obrazcu oškodovanec ne izpolnjuje. Oškodovanec podpiše obrazec.

Na podlagi predizpolnjenih in podpisanih obrazcev s strani oškodovancev bo Občinska komisija opravila ogled
prijavljene škode.
Izpolnjene in podpisane obrazce osebno prinesite na Občino Gornji Grad najkasneje do 12.1.2018, do 13.00 ure.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: 03/839 18 50, ali po e-pošti: obcina@gornji-grad.si.

Občina Gornji Grad:
župan Stanko Ogradi, l. r.
Prilogi:
Obrazec 3 – uničen objekt
Obrazec 4 – delna škoda na objektu

