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Številka: 844-18/2022-13 - DGZR
Datum: 12. 08. 2022

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdaja na podlagi 
pobude Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na podlagi 8. in 54. člena Uredbe o 
metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08) naslednji 

SKLEP

1. Prične se z ocenjevanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše 
v letu 2022.

2. Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči  kmetijski proizvodnji (priznanih 
kultur) se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic 
suše 2022 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

3. Občinske komisije ocenijo škodo na obrazcu 2 do 30. septembra 2022, podatki iz 
obrazca pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda. 

4. Za lažji vnos v aplikacijo Ajdo, o datumu vnosa boste še obveščeni, mora obrazec 
2 (podpisan) obvezno vsebovati naslednje podatke:

Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
Davčna številka nosilca
Naslov nosilca
KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2022, 
ni upravičen do državne pomoči. 

GERK – številka GERK-a
VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za 
ocenjevanje škode 
POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti 
POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v 
GERK-u

Vsak obrazec 2 je potrjen z  datumom prejema na občino.

Pripravila:
Ana Jakšič mag. Stanislav Lotrič
podsekretarka sekretar

namestnik generalnega direktorja



Poslano:
- pristojnim izpostavam URSZR, ki sklep posredujejo prizadetim občinam.

V vednost:
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (po e-pošti),
- Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (po e-pošti),
- Ministrstvu za finance (po e-pošti).
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