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Zadeva:

NAVODILO IN VNOS V AJDO – NUJNO!

Spoštovani !
Na podlagi podatkov iz originalnih obrazcev o škodi na stvareh zaradi posledic poplav,
visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, ki so jih vam
posredovali oškodovanci, vnašate podatke v aplikacijo Ajdo (dogodek 22 – žled 2014), ki jo
namestite preko spletnega naslova http://ajda.sos112.si/ajda
Pri tem upoštevajte naslednje:
1. Vsi obrazci, ki jih oddajo oškodovanci, so podpisani s strani oškodovanca in
članov občinske komisije, ki je ocenila škodo v skladu z Uredbo o metodologiji za
ocenjevanje škode ter imajo žig občine.
2. Vsak objekt (stanovanjski, gospodarski,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4
(delna škoda na stavbi).
3. Na obrazec 4 (delna škoda na stavbi), pod opombe, naj oškodovanci vnesejo
podatek o višini (globini) vode v cm. Navedejo naj ali gre za klet, pritličje ali
nadstropje). Omenjeni podatki bodo zelo v pomoč pri modeliranju poplav in
poplavne škode.
4. V kolikor plaz (pojav nestabilnosti tal) ogroža stavbo ali infrastrukturo se popiše
na obrazec 4 ali obrazec 5. Predhodno zadevo preverijo pristojne izpostave URSZR
oz. regijske komisije. Vpišite datum nastanka plazu.
5.

Ocenjeni poškodovani parki, ki niso kulturna dediščina, se popišejo na obrazcu 1.
KMG-MID ni obvezen podatek.

6. Ocenjeni poškodovani drevoredi ob lokalnih cestah, se popišejo na obrazcu 5
(Cenik C, šifra CO4503 - Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev). V kolikor ste
čiščenje prijavili pod intervencijo(vzpostavitev prevoznosti), tega ne popisujete
več.
7. Na podlagi 22. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, škodo v
gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove. Oškodovanci so na občino oddali obrazec 1
–škoda v gozovih. Škodo ne vnašate v aplikacijo AJDA. O nadaljnih korakih glede
obrazca 1 - škoda v gozovih) boste obveščeni (podpisi komisije Zavoda in žig
Zavoda...).
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8. Škodo na kulturni dediščini (obrazec 4 in obracez 1, ) ocenjujejo komisije Zavoda
za varstvo kulturne dediščine. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov
Zavoda in žig Zavoda. Škodo vnesejo občine v aplikacijo AJDA, kjer objekt
označijo kot objekt kulturne dediščine.
9. Škodo na vodotokih (obrazec 5) ocenjuje Agencija RS za okolje.
10. Škodo na državnih cestah, železnicah in elektro infrastrukturi v državni lasti
(obrazec 5) ocenjuje Ministrstvo za infrastrukturo in prostor oz. pristojne
institucije. Ocenjeno škodo oddajo Upravi RS za zaščito in reševanje. Izpolnjeni
obrazci morajo imeti podpise članov komisij in žig pristojnega ocenjevalca.
11. Škodo v gospodarstvu (obrazec 7 in 8) ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo. Prizadete občine ste dobile s strani pristojnih izpostav URSZR
Navodila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. Rok za popis škode na stvareh in vnos obrazcev v AJDO (tudi od Zavoda za
varstvo kulturne dediščine) je 14. marca 2014, tako kakor piše na Nadomestnem
sklepu za ocenjevanje škode, ki ste ga dobili od URSZR.
13. Ocenjuje se škoda (vzpostavitev prejšnjega stanja), ne sanacija in izboljšave.
14. Tako kakor doslej, v kolikor kakšne postavke ni v cenikih, uporabite nadomestno
šifro, pod opombe napišite na kaj natančno se nanaša.
Vljudno prosimo, da upoštevate Navodila. Ravno tako, vas vljudno prosimo, da v kolikor tega še
niste storili, objavite na spletnih straneh vaše občine Navodila Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo glede obrazca 7 in 8, Navodila glede izpolnjevanja obrazcu 1 – škoda v gozdovih..
Vljudno prosimo, da še enkrat na krajevno običajen način, objavite informacijo naj oškodovanci
prijavo škode oz. obrazce o škodi pošiljajo ali dostavijo na pristojno občino, nikakor ne na
Upravo RS za zaščito in reševanje.

O izpisu obrazcev iz Ajde in o datumu pošiljanja originalnih obrazcev na pristojno izpostavo
URSZR boste pravočasno obveščeni.
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Poslano:
- pristojnim izpostavam URSZR, ki navodila posredujejo prizadetim občinam (po e –
pošti),
- Agenciji RS za okolje (po e –pošti),
- Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (po e –pošti),
- Ministrstvu za kulturo (po e –pošti),
- Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (po e –pošti),
- Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (po e –pošti),
- Zavodu za gozdove Slovenije (po e-pošti).

