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Zadeva:

NAVODILO ZA OCENJEVANJE ŠKODE IN VNOS V APLIKACIJO AJDA

Spoštovani !
Na podlagi podatkov iz originalnih obrazcev o škodi na stvareh zaradi posledic poplav med 12.
in 16. septembrom 2014, ki jih vam posredujejo oškodovanci, vnašate podatke v aplikacijo
AJDA (dogodek 24 – poplave 2014), ki jo namestite preko spletnega naslova
http://ajda.sos112.si/ajda
Vljudno prosimo, da se Navodila natančno in do konca preberejo ter upoštevajo:
1. Vsi obrazci, ki jih oddajo oškodovanci, so podpisani s strani oškodovanca in člani
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. Uničen objekt se oceni na obrazcu 3.
5. V večstanovanjskih stavbah naj navedejo številko enote v stavbi.
6. Škodo na lokalni infrastrukturi ocenjujejo občinske komisije na obrazcu 5. Pri tem
je potrebno upoštevati, da se ocenjuje povzročena škoda z namenom povrnitve v
prvotno stanje in ne predvideni stroški sanacije.
Ponovno poudarjamo, da se čiščenje in vzpostavitev prevoznosti, ki je bila
izvedena v času intervencije ne vključuje v oceno škode, temveč se prikazujejo v
intervencijskih stroških, o čemer bodo občine posebej obveščene.
7. Zavod za gozdove bo ocenil škodo na gozdnih cestah, nato pa se bodo podatki o
ocenah škode prenesli direktno v aplikacijo AJDA.
Občine ne vnašajo podatkov v aplikacijo AJDA.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

8. Škodo na kulturni dediščini (obrazec 4) ocenjujejo komisije Zavoda za kulturno
dediščino. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov Zavoda in žig Zavoda.
Škodo vnesejo občine v aplikacijo AJDA, kjer objekt označijo kot objekt kulturne
dediščine, zato naj ga Zavodi dostavijo vsaj tri dni pred zakjučkom vnosa v AJDO.
9. Škodo na vodotokih (obrazec 5) ocenjuje Agencija RS za okolje.
10. Škodo na državnih cestah (obrazec 5) ocenjuje Ministrstvo za infrastrukturo.
Ocenjeno škodo oddajo Upravi RS za zaščito in reševanje. Izpolnjeni obrazci
morajo imeti podpise članov komisij in žig pristojnega podizvajalca.
11. Škodo v gospodarstvu ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
O izpisu obrazcev iz AJDE in o datumu pošiljanja originalnih obrazcev na pristojno izpostavo
URSZR boste pravočasno obveščeni.

S spoštovanjem,
Pripravila:
Ana Jakšič
podsekretarka

Srečko Šestan
sekretar
vodja Sektorja za sistemsko-organizacijske
in pravne zadeve
po pooblastilu št. 022-9/2014-220
z dne 26.9.2014

Poslano:
- pristojnim izpostavam URSZR, ki navodilo posredujejo prizadetim občinam (po faksu in
e –pošti),
- Agenciji RS za okolje (g. Urbancic, po e –pošti),
- Ministrstvu za kulturo (e –pošti),
- Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (po e –pošti),
- Direkciji RS za ceste (po e –pošti),
- Zavodu za gozdove Slovenije (po e-pošti).

V vednost:
- Ministrstvu za okolje in prostor (g. Vivoda, po e-pošti),
- Ministrstvu za finance (ga. Momić, po e-pošti).

-

