
Navodila za izpolnjevanje obrazca 4 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni 

nesreči, zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 

 

Oškodovanci morajo izpolniti naslednje točke v Obrazcu 4: 

 2.2  Naslov (navedete naslov poškodovanega objekta - obvezen podatek) 

 2.3  Parcelna št./k.o. (navedete zemljišče, na katerem stoji poškodovani objekt - obvezen 

podatek)  

 2.4  Vrsta objekta (obvezen podatek)  

 2.5  Leto zgraditve objekta  

 2.6.  Neto uporabna površina objekta (m2)  

 3.1  Oškodovanec (navedete ime in priimek lastnika ali najemnika poškodovanega objekta 

- obvezen podatek)  

 3.2  Fizična oseba/Pravna oseba (ustrezno obkrožite - obvezen podatek)  

 3.3  Naslov (navedete naslov lastnika ali najemnika poškodovanega objekta - obvezen 

podatek)  

 3.4  Pošta (navedete pošto lastnika ali najemnika poškodovanega objekta obvezen 

podatek)  

 3.5  Davčna številka (navedete davčno številko lastnika ali najemnika poškodovanega 

objekta - obvezen podatek)  

 3.6.  EMŠO/Matična številka (navedete EMŠO/Matično številko lastnika ali najemnika 

poškodovanega objekta - obvezen podatek)  

 3.7.  Kontaktni podatki (navedete tel. številko lastnika ali najemnika poškodovanega objekta 

- obvezen podatek, navedete lahko tudi e-pošto) 

  Podpis oškodovanca (navedeni oškodovanec se na 2. strani dvakrat podpiše – obvezen 

podpis)  

 

Prosimo, da obrazcu dodate tudi fotografije nastale škode, v kolikor ste škodo že sanirali. Prav 

tako je priporočljivo, da priložite dodatni list in nanj navedete, kaj vse vam je poškodovalo 

neurje (deli objekta, pohištvo, druge predmete, avtomobile…). V kolikor bo vaša vloga 

nepopolna, vas bomo kontaktirali na tel. številko, ki je obvezen podatek.  

Vsak prejeti obrazec bo pregledala Občinska komisija za ocenjevanje škode in si poškodovan 

objekt na terenu ogledala. Vse prejete obrazce bo Občina Mežica poslala na Upravo za zaščito 

in reševanje, Izpostavo v Slovenj Gradcu, ta pa bo obrazce naprej posredovala na pristojno 

Ministrstvo, ki bo odločalo o vrsti pomoči oškodovancem. 

 

Fotografije lahko posredujete na mail: jasna.jezernik@mezica.si 

Obrazec je potrebno vrniti do 21. 11. 2018 
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