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Zadeva: NAVODILO ZA OCENJEVANJE ŠKODE SUŠA 2022 IN VNOS
V APLIKACIJO AJDA

Spoštovani,

Na podlagi podatkov iz originalnih obrazcev 2 o škodi na kmetijskih pridelkih zaradi posledic 
suše 2022, ki jih vam posredujejo oškodovanci,  vnašate podatke v aplikacijo Ajda (dogodek 60 
– Suša 2022), ki jo najdete na naslovu https://ajda.projekti.si Na istem naslovu so dostopna tudi 
navodila za uporabo nadgrajene aplikacije Ajda, str. 32-35. 

Vljudno prosimo, da (v izogib številnim vprašanjem) omenjena navodila natančno in do konca 
preberete ter upoštevate navedeno:

1. Za podlage so upoštevani podatki o prizadetih območjih in poškodovanosti kmetijskih 
kultur, ki so jih ugotovili Javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski 
zbornici Slovenije. podatki o površinah iz uradnih evidenc Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano..

2. Nosilec kmetijskega gospodarstva vam bo dostavil izpolnjen in podpisan obrazec s 
priloženimi dokazili najkasneje do 23. 09. 2022. Vaša naloga je, da sprejem obrazca  
potrdite z datumom prejema.

3. Občinske komisije vnesete podatke v aplikacijo Ajda. Ob tem vas ponovno prosimo, 
da ne spreminjate ročno vpisanega % poškodovanosti.  Z vnosom podatkov pričnete 
07. 9. 2022.

4. Občinske in regijske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah, opravite 
kontrolne oglede poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu do 5. 10. 2022.

5. Izpolnjen in podpisan obrazec optično preberete (skenirate) in obvezno pripnete v 
priponki v aplikaciji Ajda.

6. Občine, ki ste namenile oškodovancem občinsko pomoč (krmo), označite to na 
obrazcu.

S spoštovanjem,

https://ajda.projekti.si/


Pripravila:
Ana Jakšič Darko But
podsekretarka sekretar

generalni direktor

Poslano:
- pristojnim izpostavam URSZR, ki navodilo posredujejo prizadetim občinam,
- Skupnosti občin Slovenije, ki navodilo posredujejo prizadetim občinam,
- Združenju občin Slovenije, ki navodilo posredujejo prizadetim občinam.

V vednost:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (po e-pošti),
- Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (po e-pošti),
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (po e-pošti).
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