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Priloga 1 

SEZNAM UPRAVIČENIH STROŠKOV IN NAJVIŠJIH PRIZNANIH VREDNOSTI − NEZAHTEVNE 

AGROMELIORACIJE 

Koda Vrsta upravičenih stroškov Enota Najvišja priznana 
vrednost/enoto  
(brez DDV) 

 Opis del 
tm, m², 
m³, kos 

EUR/enoto 

2.1.6. 
AGROMELIORACIJE NA KMETIJSKIH 
GOSPODARSTVIH 

 

2.1.6.1. Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih 
agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih) na 
območju do 30 ha 

ha 4.200 

2.1.6.1.2. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta m 100  

2.1.6.1.3. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - 
humusa, vgrajevanje in uvaljanje v debelini 30 cm, 
uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri 
gradnji novih poljskih poti  

m³ 3,00  

2.1.6.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz 
gramoza, debeline 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev = 120 MN/m² točnost do 1 
cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm. 

m³ 12,80  

2.1.6.1.5. Planiranje oziroma izravnava terena m² 0,25 

2.1.6.1.6 Odstranjevanje drevja in grmičevja m² 0,70 

2.1.6.1.7 Sajenje trave, travne mešanice, primerne za 
travnike 

m² 1,50 

2.1.6.1.8 Odstranjevanje kamna m² 0,50 

2.1.6.1.9 Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 
0,5 m do 0,8 m, odvisno od naklona terena. 
Zagotovljen mora biti minimalni padec. 

m³ 1,20 

2.1.6.1.10 Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na 
lokacije zasutja obstoječega mejnega 
odvodnjavanja ali planiranja terena. 

m³ 1,50 

2.1.6.1.11 Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v 
širini cca 1,25 m zgoraj, globini od 0,5 do 0,8 m 
(max 1 m), odvisno od naklona terena. Zagotovljen 
mora biti minimalni padec. 

m³ 1,40 

2.1.6.1.12 Uvaljanje humusa do kote terena neposredne 
okolice +10 cm zaradi naknadnega pos. humusa. 

m³ 0,20 

 
 
Seznam opredeljuje najvišje priznane vrednosti na enoto mere, ki se upoštevajo pri obravnavi vlog 
vlagateljev in pri preverjanju zahtevka za izplačilo sredstev. Upravičeni stroški se priznajo do najvišje 
priznane vrednosti na enoto mere. 
 
Če stroški niso določeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – nezahtvne 
agromelioracije, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj 
treh ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše 
ponudbe. 


