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Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
3/17, 18/18, 3/21) v 2. členu določa, da je kmetijsko zemljišče v zaraščanju tisto zemljišče, ki je
v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljeno kot kmetijsko
zemljišče in je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisano kot 1410 - zemljišče v zaraščanju, 1500 - drevesa in
grmičevje ali 2000 - gozd, pri čemer z namenom izvajanja ukrepa odpravljanja zaraščanja na
kmetijskih zemljiščih ni dovoljeno odstranjevati:
1. mejic (mejica je vsaj deset metrov dolga in pri krošnji največ 20 metrov široka strnjena in
samostojna linija lesne vegetacije vrst drevja oziroma grmičevja),
2. dreves in grmičevja na priobalnih zemljiščih v skladu s 65. členom Zakona o vodah (Uradni
list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15in
65/20),
3. skupin dreves in grmičevja, ki so manjše od 0,25 ha in predstavljajo otoke, obdane s
kmetijskimi zemljišči, ki spadajo v skupine njive in vrtovi, trajni nasadi in trajni travniki,
4. naravnih vrednot iz priloge 1 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list
RS, št. 111/04, 70/06,
Glede na gornjo določbo je torej najbolj smiselno, da morebitni vlagatelj za pridobitev podpore
po tej uredbi najprej na občini, v kateri leži predmetno zemljišče, zaprosi za lokacijsko
informacijo, iz katere je razvidno:
 ali je predmetno zemljišče v prostorskem načrtu občine po namenski rabi opredeljeno kot
kmetijsko zemljišče,
 ali so dovoljene agromelioracije, ki so po uredbi naslednja dela: krčitev grmovja in dreves,
odstranitev kamnitih osamelcev in izravnava zemljišča, in se lahko izvajajo le na kmetijskem
zemljišču;
 podatki o območjih varovanj in omejitev (kot na primer: varstvo narave – Natura 2000,
ekološko pomembno območje, kulturna dediščina, erozijsko, plazljivo, plazovito, poplavno)
ter varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture (kot na primer: elektrovod,
elektronske komunikacije, plinovod, vodovod, kanalizacija, ceste: avtoceste in hitre ceste,
glavne in regionalne ceste ter lokalne ceste in javne poti).
Za izvedbo ukrepa po tej uredbi si mora vlagatelj pridobiti predpisana soglasja in dovoljenja
pristojnih organov za območja varovanj in omejitev (kot na primer: Zavod RS za varstvo narave,
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode) ter
upravljavcev objektov gospodarske javne infrastrukture (kot na primer: ELES, Telekom,
Komunalna podjetja, DARS za avtoceste in hitre ceste, Direkcija RS za infrastrukturo za glavne
in regionalne ceste, občine oziroma komunalna podjetja za lokalne ceste in javne poti) kot je
razvidno iz lokacijske informacije.
Če se vlagatelj na podlagi do sedaj povedanega odloči, da bo izvedel odpravo zaraščanja po
uredbi, mora v Javnem pregledovalniku GERK/RABA http://rkg.gov.si/GERK preveriti ali je
dejanska raba predmetnih zemljišč označena s šifro 1410, 1500 ali 2000.
Če vlagatelj ni lastnik zemljišč, na katerih namerava izvesti ukrep po tej uredbi, mora imeti z
lastnikom sklenjeno dolgoročno pogodbo o zakupu predmetnih kmetijskih zemljišč. Pogodba
mora biti sklenjena v skladu z določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih in vpisana v zemljiški
knjigi.
Vlagatelj mora imeti tudi soglasje lastnika kmetijskega zemljišča, da se strinja z odpravo
zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki so predmet ukrepa po tej uredbi.
V nadaljevanju mora vlagatelj na pristojni upravni enoti vpisati novi GERK na površini, na
kateri želi odpraviti zaraščanje, ki dobi vrsto rabe šifra 1411 - površina za ukrep odprava
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zaraščanja, katerega strnjena (skupna) površina ne sme biti manjša od 0,3000 ha (3000 m ) oz.
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posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha, če gre površino sestavljeno iz
več manjših fizično ločenih površin. (glej OPOMBE točka A) - 26. člen Pravilnika)
Temu sledi prijava na javni razpis – izpolniti je treba prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi
prilogami.
3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list Republike Slovenije –
Razglasni del, št. 28/2021) - povezava na spletno stran MKGP (preveri), kjer je objavljen razpis
in razpisna dokumentacija
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-razpis-za-odpravo-zarascanja-na-kmetijskih-zemljiscih/

Pomembno !!!
Vlagatelj lahko začne z izvedbo ukrepa – odpravljanjem zaraščanja šele potem, ko prejme
odločbo agencije o odobritvi podpore po tej uredbi. V odločbi bo določen tudi rok za izvedbo
ukrepa.
Ko vlagatelj izvede ukrep - odpravi zaraščanje mora v primerih, ko je bilo zaraščanje
odpravljeno na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih pristojne organe zaprositi
za pregled, ali so bila dela izvedena v skladu z njihovimi soglasji in dovoljenji.
Če so dela izvedena v skladu s soglasji in dovoljenji mora vlagatelj na upravni enoti prijaviti v
RKG spremembo vrste rabe GERK. Upravičena površina, na kateri je bil izveden ukrep, ne sme
biti manjša od odobrene površine za izvajanje ukrepa po tej uredbi (0,3000 ha).
Sledi vložitev zahtevka za izplačilo podpore po tej uredbi na agenciji.
Dobitnik podpore mora po izplačilu podpore za ukrep iz te uredbe izpolnjevati naslednje
obveznosti:
1. na kmetijskih zemljiščih, za katere je bila dodeljena podpora po tej uredbi, izvajati kmetijsko
dejavnost;
2. omogočiti dostop do dokumentacije, ki se nanaša na ukrep po tej uredbi, in omogočiti
kontrolo izvedbe odprave zaraščanja na kraju samem agenciji in Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:ministrstvo, pristojno za kmetijstvo).
Višina podpore: enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 €/ha kmetijskega
zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje,
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ki ne sme biti manjša od 3.000 m strnjene površine.
Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa iz te uredbe, se zagotovijo iz namenske proračunske
postavke 995310 - odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč proračuna
Republike Slovenije.
Podpora za ukrep se dodeli po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo
1408/2013/EU. (Glej OPOMBE točki B) in C))
Tip javnega razpisa: ODPRTI JAVNI RAZPIS - Podpora se dodeljuje po vrstnem redu prejema
popolnih vlog do višine razpisanih sredstev za ukrep
Način oddaje vloge: v pisni obliki skupaj z dokazili in obveznimi prilogami.
Dobitnik podpore mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev podpore po tej uredbi,
hraniti deset let od izplačila podpore.
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OPOMBE:
A) Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/16, 23/17, 69/17, 72/18,
35/19 in 16/21)
26. člen
(določitev GERK z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja)
(1) GERK z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja se lahko vriše na površine,
ki so ob vpisu tega GERK v evidenci dejanske rabe opredeljene kot 1410 – kmetijsko zemljišče
v zaraščanju, 1500 – drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd in ne predstavljajo:
mejic (za namene tega pravilnika je mejica vsaj deset metrov dolga in pri krošnji največ 20
metrov široka strnjena in samostojna linija lesne vegetacije vrst drevja oziroma grmičevja);
dreves in grmičevja na priobalnih zemljiščih v skladu s 65. členom Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in
65/20);
skupin dreves in grmičevja, ki so manjše od 0,25 ha in predstavljajo otoke, obdane s
kmetijskimi zemljišči, ki spadajo v skupine njive in vrtovi, trajni nasadi in vrsto dejanske rabe
1300 – trajni travniki in 1321 – barjanski travniki;
naravnih vrednot, določenih v prilogi 1 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
(Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19).
(2) Najmanjša strnjena površina vpisa v RKG za tovrstni GERK je 0,1 ha.
(3) Po izvedbi ukrepa odprave zaraščanja je nosilec KMG dolžan spremeniti GERK z vrsto rabe
1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja v ustrezno vrsto rabe GERK v skladu s tem
pravilnikom.
(4) Če ostane GERK z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja vpisan v RKG
več kot pet let po vrisu, se iz RKG izbriše po uradni dolžnosti.

B) De minimis (Informacija MKGP)
Pomoč de minimis za primarno kmetijsko proizvodnjo, pri kateri je zgornja meja 25.000 eur na
upravičenca v treh letih
in državna pomoč, dodeljena v skladu z začasnim okvirom zaradi covida, pri kateri je zgornja
meja:
 225.000 eur na upravičenca v primarni kmetijski proizvodnji,
 270.000 eur na upravičenca v ribištvu in
 1.800.000 na upravičencih v ostalih gospodarskih panogah,
sta dva ločena instrumenta pomoči. Lahko se sicer kombinirata, ampak velja, da se zgolj
pomoč, dodeljena v okviru posameznega instrumenta, upošteva pri preverjanju zgornje meje na
upravičenca za zadevni instrument pomoči.
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C) Uredba EU 1408/2013 3. člen – konsolidirana verzija
Pomoč de minimis
1. Ukrepi pomoči ne izpolnjujejo vseh meril iz člena 107(1) Pogodbe, zato so izvzeti iz zahteve
za priglasitev iz člena 108(3) Pogodbe, če izpolnjujejo pogoje iz te uredbe.
2. Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljene na državo članico enemu podjetju, ne presega
20.000 EUR v katerem koli obdobju treh fiskalnih let.
3. Kumulativni znesek pomoči de minimis, dodeljene na državo članico podjetjem, ki so dejavna
v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov v katerem koli obdobju 3 fiskalnih let, ne presega
nacionalne kapice iz Priloge I.
3a. Z odstopanjem od odstavkov 2 in 3 Država članica lahko odloči, da skupni znesek
pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, ne sme presegati 25.000 EUR v nobenem
obdobju od 3 fiskalne leta in da skupni kumulativni znesek pomoči de minimis, dodeljene v
katerem koli obdobju od 3 fiskalne leta, ne presega nacionalne kapice iz Priloge II, pod
naslednjimi pogoji:
(a) za ukrepe pomoči, ki koristijo samo enemu sektorju proizvodov, skupni skupni znesek, odobren v
katerem koli obdobju 3 fiskalnih let, ne sme presegati panoge, opredeljene v členu 2(4);
(b) država članica ima v skladu s členom 6(2) nacionalni centralni register.
4. Pomoč De minimis se ne glede na datum plačila pomoči de minimis podjetju dodeli v
trenutku, ko je pravna pravica do prejema pomoči dodeljena podjetju v veljavnem nacionalnem
pravnem režimu, ne glede na datum plačila pomoči de minimis podjetju.
5. Zgornje meje de minimis ter nacionalne in sektorske zgornje meje iz odstavkov 2, 3 in 3a se
uporabljajo ne glede na obliko pomoči de minimis ali zastavljeni cilj in ne glede na to, ali se
pomoč, ki jo dodeli država članica, v celoti ali delno financira iz sredstev izvora Unije. Obdobje
treh fiskalnih let se določi glede na fiskalna leta, ki jih uporablja podjetje v zadevni državi članici.
6. Za namene zgornjih meja de minimis ter nacionalnih in sektorskih zgornjih odstavka iz
odstavkov 2, 3 in 3a se pomoč izrazi kot denarna pomoč. Vsi uporabljeni podatki so bruto, torej
pred vsakim odbitki davka ali druge dajatve. Kadar se pomoč dodeli v obliki, ki ni nepovratna
pomoč, je znesek pomoči bruto ekvivalent pomoči.
Pomoč, ki se izplača v več obrokih, se diskontiranje na njeno vrednost v trenutku, ko je
dodeljena. Obrestna mera, ki se uporabi za diskontiranje, je diskontna stopnja, ki se uporablja
ob dodelitvi pomoči.
7. Če bi zgornje meje de minimis, nacionalne zgornje meje ali sektorska zgornja meja iz
odstavkov 2, 3 in 3a presegale dodelitev nove pomoči de minimis, nobena od teh novih pomoči
ne more biti upravičena do te uredbe.
8. Pri združitvah ali prevzemih se pri ugotavljanju, ali vsaka nova pomoč de minimis novemu ali
prevzemnem podjetju presega ustrezne zgornje meje de minimis, ustrezno nacionalno zgornjo
mejo ali panogo, upošteva vsa predhodna pomoč de minimis, dodeljena kateri koli od podjetij, ki
se združujejo. De minimis pomoč, ki je bila zakonito dodeljena pred združitvijo ali prevzemom,
ostane zakonita.
9. Če se eno podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij, se pomoč de minimis, dodeljena
pred razdelitev, dodeli podjetju, ki je imelo koristi od tega, ki načeloma prevzema dejavnosti, za
katere je bila pomoč de minimis uporabljena. Če takšna dodelitev ni mogoča, se pomoč de
minimis dodeli sorazmerno na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij
na datum začetka veljavnosti delitve.
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