
 

 

Številka: 844-2/2022-2 

Datum: 23.08.2022  

 

KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI 

Zadeva: SUŠA 2022 - POZIV OŠKODOVANCEM K ODDAJI VLOG  

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o pričetku 

ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022, št. 844-18/2022-13-

DGZR, z dne 12.8.2022, obvešča o zbiranju vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v 

letu 2022.  

Občina Šmartno pri Litiji poziva oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2022 na 

kmetijskih pridelkih, da na predpisanem obrazcu (Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski 

proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči) oddajo prijavo škode. Prijavo škode zaradi 

suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, če je zaradi neugodnih vremenskih razmer uničenih nad 30 

% običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih 

površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.  

Obrazec izpolnjujejo le tista kmetijska gospodarstva, ki imajo KMG-MID iz registra kmetijskih 

gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2022, oškodovanec ni upravičen do državne 

pomoči. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim 

izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga v letošnjem letu ni bila oddana.  

V obrazcu 2 je potrebno obvezno izpolniti naslednje podatke: 

l. PODATKI O NESREČI 

1.4   Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva 

1.5   Davčna številka 

1.6   Naslov nosilca 

1.7   KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev 

1.8   Transakcijski račun 

 

2. OCENA ŠKODE 

Stolpec A: GERK: številka GERK-a (iz obrazca D subvencijske vloge)  

Stolpec B: Vrsta kulture ali nasada  

Stolpec C: Šifra - Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda – Priloga 5, iz Uredbe o 

metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08)  

Stolpec E: Zmanjšanje letnega pridelka v %: dejanski odstotek poškodovanosti 

Stolpec F: Površina poškodovane kulture v GERK-u (ar): dejanska površina poškodovane kulture v 

arih v GERK-u 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3479
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1112
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3539
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2972


 

 

Stolpec H: Zavarovalnica, številka zavarovalne police (če je kultura zavarovana) 

 

3. MOŽNOST ZA KMETIJSKO DEJAVNOST 

Potrebno je vpisati, ali je prizadeta kultura v celoti na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko 

dejavnost ali le delno.  

 

 

Obrazec 2 je potrebno podpisati na dveh mestih, kjer je navedeno oškodovanec. K izpolnjeni vlogi 

dopišite kontaktno telefonsko številko. Obrazec je potrjen z datumom prejema na občino.  

Rok za oddajo izpolnjenih in podpisanih vlog oškodovancev je sreda, 21.09.2022, na naslov: Občina 

Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, osebno ali po elektronski pošti: 

info@smartno-litija.si. Obrazec za prijavo škode lahko oškodovanci dobijo na Občini Šmartno pri 

Litiji, soba 8 (kontaktna oseba: Tanja Kepa Ferlan, tel.: 01 8962 801) ali na spletni strani Občine 

Šmartno pri Litiji (https://obcina.smartno.si/). 

Škodo naj prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo.  

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada 

RS za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za 

odpravo posledic škode v kmetijstvu in sprejela predpisan program odprave posledic škode. 

 

 

 

Pripravila:               Župan občine Šmartno pri Litiji: 

Tanja Kepa Ferlan                                                          Rajko Meserko 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Priloge: 

- Sklep URSZR o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022 

- Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči 

- Obrazec 2 – Dodatni list za oceno škode 

- Priloga 5 - Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda 

mailto:info@smartno-litija.si
https://obcina.smartno.si/

