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JAVNI POZIV
ZAINTERESIRANIM VLAGATELJEM ZA VLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV JAVNEGA 

POOBLASTILA ZA SPREMLJANJE STANJA KMETIJSKIH TAL

I. OSNOVNE INFORMACIJE IN PRAVNE PODLAGE

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je pristojno za 
zbiranje in obdelavo podatkov, ki so potrebni za spremljanje stanja kmetijskih tal. Navedene naloge se 
izvajajo kot javno pooblastilo.

2. Predmet javnega poziva je podelitev javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal za
obdobje petih let.

3. Pravne podlage za spremljanje stanja kmetijskih tal so:
 a28.b in c28.b člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –

ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-
2; v nadaljnjem besedilu: zakon), 

 Pravilnik o spremljanju stanja kmetijskih tal (Uradni list RS, št. 103/22) in 
 Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja 

kmetijskih tal (Uradni list RS, št. 103/22).

4. Naloge za izvajanje javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal obsegajo:

 vzorčenje tal in pedološki opis značilnosti tal na kmetijskem zemljišču,
 izvajanje laboratorijskih analiz vzorcev tal,
 priprava poročil o rezultatih vzorčenja, pedološkem opisu in analizah tal ter
 priprava podatkov o vzorčenju, pedološkem opisu in analizah tal za vnos v zbirko podatkov iz 

161.a člena zakona.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV JAVNEGA POOBLASTILA

1. Vlagatelj je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

2. Vlogo za pridobitev javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal lahko pošlje pisno na 
naslov ministrstva s pripisom »vloga za spremljanje stanja kmetijskih tal«, ali elektronsko na 
gp.mkgp@gov.si, ali jo fizično dostavi v glavno pisarno ministrstva v času uradnih ur, z vsemi 
zahtevanimi dokazili iz tega javnega poziva.

3. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, so:
 da je registriran za opravljanje tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja ali 

analiziranja;
 da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne 

likvidacije in izbrisa iz registra;
 da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene s predpisi.

4. Vlagatelj, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 ima laboratorij za analizo tal in uvedene, preverjene ter dokumentirane analizne metode 

oziroma postopke za pripravo in analizo kakovosti kmetijskih tal, s katerimi dokazuje, da 

lahko izvaja analize in druge naloge, za katere je kot nosilec javnega pooblastila za 

spremljanje stanja kmetijskih tal zadolžen v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
 ima vzpostavljen sistem notranje kontrole kakovosti v skladu z načeli standardov za izvajanje 

laboratorijskega dela;
 razpolaga z ustrezno analitsko opremo za spremljanje stanja kmetijskih tal, kar dokazuje s 

seznamom opreme;
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 je strokovno usposobljen in ima ustrezne delovne izkušnje za izvajanje analiz tal, kar dokazuje 
s seznamom zaposlenih analitikov, njihovo izobrazbo in dokazili izpopolnjevanja na področju 
analitike tal in s seznamom analiznih metod;

 ima redno zaposlene strokovnjake z znanji in izkušnjami s področja vzorčenja in poznavanjem 
značilnosti kmetijskih tal, kar dokazuje s seznamom zaposlenih ter dokazili o njihovi 
usposobljenosti;

 mu v zadnjih treh letih ni bila izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršenja temeljnih pravic 
delavcev in 

 sodeluje v primerjalni laboratorijski shemi za zagotavljanje kakovosti in primerljivosti 
laboratorijev na področju analitike tal, kar dokazuje s poročili o uspešnosti rezultatov analiz v 
medlaboratorijski shemi.

III. ODLOČANJE O USTREZNOSTI  VLOG

Ministrstvo bo obravnavalo vse prispele vloge v skladu z zakonom in z zakonom, ki ureja upravni 
postopek. Javno pooblastilo bo podeljeno z odločbo v upravnem postopku za obdobje petih let.
Medsebojna razmerja bosta ministrstvo in nosilec javnega pooblastila uredila s pogodbo. 

IV. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM POZIVOM

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom zainteresirani dobijo:

- na naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 
tel. št.: 01 478 9338; 

- po elektronski pošti na naslov: bostjan.petelinc@gov.si

Na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-
gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/ je objavljen obrazec vloge, kot pomoč pri pripravi vloge za
pridobitev javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal in vodilo za minimalne tehnične 
zahteve nosilcev javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal.

                                                                                 Irena Šinko
                                                                                                    ministrica
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