
KOMASACIJA IN AGROMELIORACIJA 

V OBČINI RAZKRIŽJE 

 
Spoštovani lastniki zemljišč, 

 
na pobudo lastnikov kmetijskih zemljišč na območju občine Razkrižje, je občina Razkrižje v letu 2012 

začela z aktivnostmi za izvedbo komasacijskega postopka kmetijskih zemljišč na delu občine 

Razkrižje. 

Ker za postopek komasacije ni bilo zbranih dovolj podpisov lastnikov zemljišč, je občina ustavila 

aktivnosti v zvezi z uvedbo komasacijskega postopka. 

V zadnjem času pa so s strani lastnikov kmetijskih zemljišč znova prišle pobude po uvedbi 

komasacijskega postopka. Občina Razkrižje je pridobila osnovne informacije glede možnosti uvedbe 

komasacijskega in agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih  v občini Razkrižje. 

Izvedbo komasacije in agromelioracije finančno omogoča Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano preko Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020.   

Komasacija in agromelioracija je za lastnike zemljišč brezplačna.  

Financiranje iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020 se počasi zapira in je sedaj zadnja 

priložnost za lastnike zemljišč, da se uredijo kmetijske površine, uredi potna mreža in s tem dostop do 

sleherne parcele ter rezervirajo površine potrebne za kasnejše ureditev odvodnjavanja.  

  

Kaj je komasacija in agromelioracija kmetijskih zemljišč ? 

 

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem 

območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena 

zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in 

druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Postopek komasacije vodi 

pristojna upravna enota oziroma komasacijska komisija, ki sodeluje s komasacijskim odborom. 

Komasacijski odbor je posvetovalni organ in je sestavljen iz predstavnikov lastnikov zemljišč. 

Geodetska dela izvaja geodetsko podjetje, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, ki ga objavi investitor 

komasacije – občina.  

Po končanem komasacijskem postopku se izvede tudi agromelioracija. Zgradijo se potrebne nove 

poljske poti, obstoječe poljske poti se uredijo oz. se jih spremeni v kmetijsko zemljišče v primeru, da 

ne bodo več potrebne, sanacija grmovja in dreves, izravnajo se morebitne mikrodepresije na njivskih 

površinah, odstranijo morebitni kamniti osamelci in podobno. 

 

Kdaj se komasacija in agromelioracija kmetijskih zemljišč lahko začne ? 

 

Pobude za začetek komasacijskega in agromelioracijskega postopka pridejo s strani lastnikov zemljišč. 

Z začetkom komasacijskega in agromelioracijskega postopka se morajo strinjati lastniki, ki imajo v 

lasti vsaj 67% kmetijskih zemljišč. Strinjanje s postopkom lastniki izkažejo z upravno overjeno izjavo 



o strinjanju s komasacijskim in agromelioracijskem postopkom. Predlog za uvedbo komasacijskega 

postopka poda investitor komasacije (občina) upravni enoti. Postopek komasacije se uvede z odločbo 

pristojne upravne enote, ki se vroči vsem lastnikom zemljišč na komasacijskem območju.  

Predlog za uvedbo agromelioracijskega postopka poda investitor komasacije (občina) Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Postopek agromelioracije se uvede z odločbo, ki se vroči vsem 

lastnikom zemljišč na agromelioracijskem območju.  

Po pravnomočnosti obeh odločb se občina lahko prijavi na razpis za pridobitev nepovratnih sredstva 

za izvedbo komasacije in agromelioracije. 

 

Stroški izvedbe komasacijskega in agromelioracijskega postopka ! 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

objavi javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacijskega in 

agromelioracijskega postopka. Na razpis se prijavi občina, ki mora priložiti zahtevano dokumentacijo.  

Komasacija in agromelioracija je za lastnike zemljišč brezplačna, saj je denar za izvedbo zagotovljen 

iz sredstev Evropske skupnosti v višini 75% in proračuna Republike Slovenije v višini 25%.  

 

Zakaj naj se izvede komasacijski in agromelioracijski postopek ? 

 

Koristi, ki jih lastniki zemljišč vidijo v izvedbi komasacijskega in agromelioracijskega postopka so:  

 manjše število parcel in s tem večje parcele, kar pomeni znižanje stroškov obdelave zemljišč, 

 večja možnost oddaje zemljišč v najem ali prodaje zemljišč, ki jih lastniki ne obdelujejo sami ali 

pa jih ne potrebujejo, 

 lažja pridobitve državnih subvencij zaradi večjih površin, 

 dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, 

 urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah in s tem odpravljeni problemi v 

zvezi z določitvami GERKov,  

 meje parcel so točno določene z mejnimi znamenji in jih je v vsakem trenutku možno ponovno 

vzpostaviti, 

 zaradi povečanja parcel je manj neobdelane zemlje in s tem se preprečuje tudi širjenje zarasti 

oziroma gozdov na kmetijska zemljišča, 

 agromelioracijska ureditev kmetijskih zemljišč, ki olajša obdelavo zemljišč. 

 

Zaradi vsega zgoraj naštetega, se parcelam s komasacijo poveča tudi tržna vrednost. 

 

Brez komasacijskih postopkov lastniki oziroma obdelovalci zemljišč ne vidijo ustreznih načinov, kako 

urediti kmetijska zemljišča, racionalizirati proizvodnjo in s tem ostati konkurenčni pred vse bolj 

agresivnim in cenovno ugodnejšim ponudbam pridelkom iz drugih držav Evropske skupnosti, ki pa 

niso vedno enake kvalitete kot pridelki domačih proizvajalcev. 


