
                        JAVNI RAZPIS ZA ODPRAVO ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 

V Sloveniji imamo dolgoročni proces zmanjševanja povečini ravninskih obdelovalnih kmetijskih 

površin in istočasno tudi zaraščanje na opuščenih  pretežno strmih kmetijskih zemljiščih. Vsekakor 

pozdravljamo ukrep s katerimi bomo nekoliko zmanjšali intenzivnost zaraščanja, žal pa po našem 

mnenju z redkimi  javnimi razpisi za odpravo zaraščanja kmetijskih površin, ki finančno pomenijo 

rešitev za 60 ha zaraščenih kmetijskih površin za fizične in 60 ha za ostale dolgoročno ne bomo 

rešili tega problema. Rešitev vidimo v rednih letnih razpisih za odpravo zaraščanja na kmetijskih 

zemljiščih v vrednosti za vsaj 600 ha zaraščenih površin, predvsem pa v dopolnjeni in spremenjeni 

slovenski kmetijski in zemljiški politiki, ko bi iz obstoječega da se »na zemlji  nič ne izplača«  

spremenili, da se v Sloveniji »na zemlji se vse izplača in tudi plača«!.   

JAVNI RAZPIS ZA ODPRAVO ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 

1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU 

-Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 600.000 evrov, 

in sicer 300.000 evrov za fizične osebe ter 300.000 evrov za samostojne 

 podjetnike, pravne osebe ter agrarne in pašne skupnosti. 

-Vložitev vloge poteka od 15. 3. 2021 od 9.00 ure do zaprtja javnega 

razpisa. 

-Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne 

skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki 

ureja kmetijstvo (raba kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot 1410 – zemljišče v 

zaraščanju, 1500 –drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd), v registru kmetijskih gospodarstev 

vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep 

odprava zaraščanja. Vsem zainteresiranim svetujemo da na Upravnih enotah ugotovite rabo 

vpisanih kmetijskih in gozdnih zemljišč (Gerk 1410,ali 1500 ali 2000) in v kolikor za vašo 

zaraščeno površino ni zavedene  te rabe lahko zaprosite za lokacijsko informacijo  in po  

uvrstitvi vaše površine v zaraščeno območje to vpišete v Gerk 1411( lokacijska informacija ne 

sme biti starejša 30 dni od vložitve vloge na javni razpis).  

2. PREDMET PODPORE 

Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih 

del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v 

pavšalnem znesku. 

3. UPRAVIČENEC 

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno 

proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore po tej uredbi 

4.  FINANČNE DOLOČBE 

Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih 

sredstev v višini 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s 

površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od površine iz 5. 

točke 5. člena te uredbe. 

5. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI VLAGATELJ OB ODDAJI VLOGE NA JAVNI 

RAZPIS 

Vlagatelj mora ob oddaji vloge na javni razpis za ukrep iz te uredbe izpolnjevati 

naslednje pogoje: 

- biti lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju na območju Republike 

Slovenije, na katerem se bo izvajal ukrep iz te uredbe; 

- v primeru zakupa priložiti dolgoročno pogodbo o zakupu kmetijskih zemljišč v 



zaraščanju, na katerih se bo izvajal ukrep iz te uredbe; 

- v primeru zakupa priložiti soglasje lastnika posameznih zemljišč za izvedbo ukrepa iz te 

Uredbe 

- biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu                

zakonom, ki ureja kmetijstvo, kot nosilec kmetijskega gospodarstva in imeti na tem 

kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: KMG) vpisane grafične enote rabe 

kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: GERK) – kmetijsko zemljišče, namenjeno za 

izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep iz te uredbe; 

- strnjena površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju ne sme biti manjša od 0,3 ha in je 

lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna 

zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha; 

-priložiti seznam zemljiških parcel za posamezni GERK, ki je vrisan v Register kmetijskih 

gospodarstev kot GERK 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerem 

zaraščanje še ni bilo odpravljeno; 

-pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih priložiti 

predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov, v primerih, ko pragovi za izdajo 

naravovarstvenega soglasja niso preseženi, pa mnenje organa, pristojnega za varstvo 

narave; 

-pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 

zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, priložiti ustrezno dovoljenje 

Zavoda za gozdove Slovenije; 

-ne sme začeti z deli pred izdajo odločbe o pravici do sredstev po tej uredbi; 

-ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo; 

- ima lahko do 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države; 

- če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem 

stečaju; 

- če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku 

prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa 

iz registra; 

- za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 

- členom zakona o kmetijstvu; 

- nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in 

zavarovanje, ne sme biti predmet podpore po tej uredbi; 

- priložiti izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, če je 

vlagatelj poslovni subjekt. Izjavo poda vlagatelj na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni 

del te uredbe; 

- v desetih letih pred oddajo vloge na javni razpis za ukrep iz te uredbe za ista 

investicijska vlaganja na istem zemljišču ni prejel javnih nepovratnih sredstev; 

- ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis v skladu z drugim odstavkom 10. 

člena te uredbe; 

- ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe 

Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s 

skupnim trgom Evropske unije. 

Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev priložiti: 

-v primeru zakupa dolgoročno pogodbo o zakupu kmetijskih zemljišč v zaraščanju in soglasje 

lastnika posameznih zemljišč, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu; 

- seznam zemljiških parcel za posamezni GERK – kmetijsko zemljišče, namenjeno za 

izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem 



razpisu; 

- lokacijsko informacijo, ki ne sme biti starejša 30 dni od vložitve vloge na javni razpis; 

- pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih predpisana 

soglasja in dovoljenja pristojnih organov; 

- pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 

zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, ustrezno dovoljenje Zavoda za 

gozdove Slovenije; 

-  izjavo o poravnanih davčnih obveznostih; 

- podatek o številki transakcijskega računa vlagatelja; 

-izjavo vlagatelja, ki je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, da ni v 

osebnem stečaju; 

-izjavo vlagatelja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, da ni v postopku 

prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz 

registra; 

- izjavo vlagatelja, da ne presega skupnega zneska pomoči de minimis v skladu z drugim 

odstavkom 10. člena te uredbe; izjavo vlagatelja o nedodeljenih sredstvih za ista 

investicijska vlaganja. 

- Izjavo vlagatelja, da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na 

podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 

nezdružljivo s skupnim trgom Evropske unije; 

- Izjavo vlagatelja, da vlogi ne gre za nepremičnino, na kateri se opravlja izvršba v skladu s 

predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje; 

- Izjavo vlagatelja, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, če je 

vlagatelj poslovni subjekt (Izjavo poda vlagatelj na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del 

Uredbe). 

6. OBVEZNE PRILOGE K VLOGI NA JAVNI RAZPIS 

Obvezne priloge, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi na javni razpis za ukrep iz 

te uredbe in brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so: 

1. zakupna pogodba  

2. soglasje lastnika  

3. seznam vseh zemljiških parcel za posamezni GERK 

       7.    ZDRUŽEVANJE PODPOR IN SKUPNI ZNESEK PODPORE 

Združevanje podpor in skupni znesek podpore so določeni v 10. členu Uredbe. 

 

       8.    POGOJA OB VLOŽITVI ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO PODPORE 

1. upravičenec mora po izvedbi ukrepa iz te uredbe 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 iz te uredbe; 

2. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora ob 

zahtevku za izplačilo podpore predložiti izjavo, da so dela izvedena v skladu s soglasji in 

dovoljenji pristojnih organov. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) lahko upravičenca pozove k predložitvi 

dodatnih dokazil za preveritev priložene izjave. 

 

  



   9.       VLAGANJE VLOG IN POSTOPEK ZA DODELITEV PODPORE 

Agencija mora še pred odobritvijo podpore preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis 

za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo,  

Za upravičenca oziroma enotno podjetje mora agencija predhodno preveriti, da že dodeljena 

pomoč de minimis v katerem koli obdobju treh proračunskih let in pomoč po tej uredbi ne 

presežeta skupnega zneska pomoči de minimis iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 

1408/2013/EU. 

 

 Agencija vlagatelju odobri podporo z odločbo o pravici do sredstev v skladu s 53. členom 

zakona o kmetijstvu, v kateri se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju, 

dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU. 

10.         VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO PODPORE 

Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izplačilo podpore priložiti izjavo, da je 

dela - odpravljanje zaraščanja izvedel v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov za 

območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih. (vlaganje zahtevka za izplačilo podpore) 

- podpora se izplača na podlagi enega zahtevka upravičenca za izplačilo podpore. 

-zahtevek za izplačilo podpore vloži upravičenec v skladu s 56. členom zakona o kmetijstvu. - -  

-zahtevek za izplačilo podpore se vloži v skladu z rokom, opredeljenem v odločbi o pravici do 

sredstev. 

-podrobnosti glede zahtevanih prilog in dokazil ob vlaganju zahtevka za izplačilo podpore se 

določijo v javnem razpisu. 

-na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo podpore in po opravljeni kontroli iz 18. 

člena te uredbe se podpora izplača na transakcijski račun upravičenca. 

-agencija mora v petnajstih dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu 

poročati o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ju ministrstvo, pristojno za 

kmetijstvo, objavi na svojih spletnih straneh. 

11.        OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA PO IZPLAČILU PODPORE 

Upravičenec 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). 

12.          SPREMEMBA UPRAVIČENCA 

- v primeru spremembe upravičenca v skladu s 54. členom zakona o kmetijstvu vse 

obveznosti, ki so nastale do spremembe v RKG in izhajajo iz dodelitve podpore za 

odpravo zaraščanja po tej uredbi, preidejo na novega upravičenca. 

- če upravičenec kmetijsko zemljišče, za katero je bila dodeljena podpora po tej uredbi, da 

v zakup ali proda fizični ali pravni osebi, lahko poda predlog za spremembo upravičenca 

po prejšnjem odstavku, sicer je sam odgovoren za vse obveznosti po tej uredbi. 

 



 

13. SANKCIJE 

- če upravičenec zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v odločbi 

o pravici do sredstev, ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, prav tako se ga izključi iz 

zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto. 

-če upravičenec predloži lažne podatke ali če podatkov, pomembnih za odločitev, zaradi 

malomarnosti ne razkrije, se mu v skladu s prvim odstavkom 41.a člena zakona o kmetijstvu 

vloga oziroma zahtevek zavrne. 

-če upravičenec stori kršitev, zaradi katere je onemogočeno doseganje ciljev ukrepa, kot na 

primer uporabi sredstva v nasprotju z namenom, za katerega so bila dodeljena in, razen v 

primeru višje sile, nedokončanja projekta, se v skladu z drugim odstavkom 41.a člena zakona 

o kmetijstvu zahteva vračilo dodeljenih sredstev. 

-upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem, mora v 

proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva. 

-upravičenec, ki ne hrani dokumentacije o naložbi oziroma ne omogoči dostopa do 

dokumentacije o naložbi, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov 

izplačanih sredstev. 

-če upravičenec ne uporablja naložbe v skladu s 1. točko 8. člena te uredbe, se uporabijo 

naslednje sankcije 

-        po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 

-        po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti 50 odstotkov 

izplačanih sredstev, 

-        po tretji ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana 

sredstva. 

V primerih iz drugega in tretjega odstavka je upravičenec izključen iz prejemanja podpore v 

okviru tega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto. 

14.         VIŠJA SILA IN IZJEMNE OKOLIŠČINE 

-za izvajanje ukrepa po tej uredbi se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin, in sicer       

smrt upravičenca, dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, zemeljski plaz ali poplava, ki 

resno prizadene KMG, ali ko kmetijskega zemljišča zaradi legalno zgrajenega objekta v 

javnem interesu ni več mogoče uporabljati za kmetijske namene. 

- o višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec oziroma pravni naslednik pisno obvesti 

agencijo in predloži ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva nastanka višje sile ali 

izjemnih okoliščin oziroma od dneva, ko to lahko stori. 

- o upravičenosti višje sile ali izjemnih okoliščin odloči agencija in na podlagi prejetih dokazil 

izda odločbo o upoštevanju višje sile pri izvajanju ukrepa po tej uredbi. 

15.         KONTROLA 

-agencija izvaja 100 odstotno administrativno kontrolo in pet odstotno kontrolo na kraju 

samem. 

 -agencija zagotovi ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju 

samem. 

 



16.         HRAMBA DOKUMENTACIJE 

Upravičenec in agencija morata dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev podpore po tej 

uredbi, hraniti deset let od izplačila podpore. 

DODATNO: 

-INFORMACIJE O RAZPISU: 

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  

(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana  

Tel.: 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si in INFO točke KGZS 

-PRILOGE: 

-PRIJAVNI OBRAZEC (docx, 2,6 MB) 

- ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV (docx, 24 KB) 

Do razpisa lahko pridete na tej povezavi 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-razpis-za-odpravo-zarascanja-na-kmetijskih-

zemljiscih/ 

 

Maribor; 09.03.2021 

                                                                                                      Pripravil 

                                                                                                      Štabuc Roman KGZS, Zavod Maribor 
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