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IZPOSTAVE URSZR BREŽICE, CELJE, LJUBLJANA, MARIBOR, MURSKA SOBOTA, 
NOVO MESTO, POSTOJNA, PTUJ in SLOVENJ GRADEC

NAVEDENIM OBČINAM (dostava preko Izpostav URSZR)

Številka: 844-4/2021-23 - DGZR
Datum: 21. 01. 2021

Zadeva: Navodilo za ocenjevanje škode in vnos v aplikacijo Ajda

Podatki iz originalnih obrazcev o škodi na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020, 
ki vam jih posredujejo oškodovanci, se vnašajo v aplikacijo Ajda, ki jo najdete na naslovu 
https://ajda.projekti.si, dogodek 0055 – Posledice potresa 29. decembra 2020. Na istem 
naslovu so dostopna tudi navodila za uporabo nadgrajene aplikacije Ajda.

Vljudno vas prosimo, da se navodila natančno in do konca preberejo ter upoštevajo: 

1. Ocenjuje se škoda zaradi posledic potresa 29. decembra 2020, ne sanacija.

2. Vsi obrazci, ki jih oddajo oškodovanci, morajo biti 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.

3. Popolnoma uničen objekt ocenjujejo občinske komisije na obrazcu 3. Za oceno škode 
popolnoma uničenega objekta je potrebna uporaba Kataloga za vrednotenje gradbenih 
objektov, ki se nahaja na spletni strani http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os73.htm

4. Vsak objekt (stanovanjski, gospodarski,…) ocenjujejo občinske komisije ločeno in popišejo 
na obrazcu 4 (delna škoda na stavbi).

Ob vnosu obrazca 4 v aplikacijo se v prilogi pripne slika poškodovanega objekta.

5. V večstanovanjskih stavbah se navede številko enote v stavbi.

6. Škodo na kulturni dediščini (obrazec 4) ocenjujejo komisije Zavoda za kulturno dediščino. 
Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov Zavoda in žig Zavoda. Občine vnesejo 
škodo v aplikacijo Ajda, kjer objekt označijo kot objekt kulturne dediščine (povezava z 
Registrom kulturne dediščine), zato ga Zavodi dostavijo občinam vsaj tri dni pred 
zaključkom vnosa v aplikacijo Ajdo. 

7. Priporočamo, da ročno izpolnjene obrazce optično preberete (skenirate) in pripnete v 
škodni zapisnik v aplikaciji Ajda.

8. Prosimo vas, da se roka, navedenega v sklepu, dosledno držite.

https://ajda.projekti.si/
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os73.htm


O izpisu obrazcev iz Ajde in o datumu pošiljanja originalnih obrazcev na pristojno izpostavo 
URSZR boste pravočasno obveščeni. 

S spoštovanjem,

Pripravila:
Ana Jakšič Darko But
podsekretarka sekretar

generalni direktor

Poslano:
- pristojnim izpostavam URSZR, ki sklep posredujejo prizadetim občinam,
- Zavodu RS za varstvo kulturne dediščine (po e-pošti),
- Poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije (po DGZR).
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