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Zadeva: Odgovor na predloge Združenja občin Slovenije glede vnosa podatkov v 
sistem Ajda za potrebe ocenjevanja suše v kmetijstvu

Zveza: Dopis št. 330-1/2022 z dne 19. 8. 2022

Spoštovani,

na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), smo prejeli dopis
v katerem nam predlagate, da se za namen ocene škode suše v kmetijstvu uporabijo podatki o 
upravičencih kmetijskih gospodarstev, površinah in kulturah (po dejanski rabi) iz zbirnih vlog za 
leto 2022, s katerimi razpolaga Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oz. MKGP.
Menite, da bi zgoraj omenjen pristop bil najbolj učinkovit in primerljiv z drugimi projekti, kot npr. 
Pomoč zaradi visokih cen energentov v kmetijstvu oz. ranljivosti kmetijskih gospodarstev. 

Menite tudi, da se z novimi vnosi podatkov po nepotrebnem ustvarja dodatne stroške, povečuje 
delovna obremenitev občinskih služb, ter da se z novim vlaganjem vlog po nepotrebnem 
obremenjuje tudi kmetovalce. 

V nadaljevanju vam podajamo odgovor na vaš predlog.

Najprej se vam zahvaljujemo za poslan predlog, kateri bi vsekakor zmanjšal administrativne 
postopke, vendar smo po temeljiti proučitvi trenutne zakonodaja, ki ureja odpravo posledic 
naravnih nesreč ugotovili, da nam le ta ne dopušča uporabe predlaganega postopka izdelave 
končne ocene škode.

Podlaga za izdelavo ocene škode zaradi suše v letu 2022 je Zakon o odpravi posledic naravnih 
nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF 
in 17/14) in Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, 
št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08).

Ker pravočasna sprememba zakonodaje, ki se nanaša na postopke zbiranja podatkov za 
letošnjo sušo ni mogoča, predlagamo , da občine obvestite oziroma pozovete občane, da 
oddajo prijavo škode zaradi suše v letu 2022. Prijava škode na predpisanem obrazcu je 
podlaga, da se kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpela škodo zaradi suše v letu 2022 omogoči, 
da pridobijo finančno pomoč zaradi izpada dohodka v kmetijski proizvodnji in druge oblike 
pomoči.
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Predlagamo vam, da vaš predlog za spremembo postopka pridobivanja podatkov o upravičenih 
kmetijskih gospodarstvih, površinah in kulturah iz zbirnih vlog, posredujete tudi na Upravo RS 
za zaščito in reševanje, ki je pristojna za izdelavo končne ocene škode.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Vesna Stradar
višja svetovalka

Branko Ravnik

      v.d. direktor direktorata

Poslano:

- naslovniku po e-pošti,

- v vednost Upravi RS za zaščito in reševanje, urszr@urszr.si
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