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Zadeva:    Seznanitev s Poročilom o realizaciji sklepa 6. redne seje 

odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo, z dne 
13.06.2016, glede agromelioracij s komasacijami 

 
Namen:                          Seznanitev s poročilom 
 
Pravna podlaga:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-
ZUUJFO) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 

 
Predlagatelj:   župan g. Peter Ložar 
 
Poročevalec:  župan g. Peter Ložar  
 
Obrazložitev: 
Odbor za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo je na 6. redni seji, dne 13.06.2016, sprejel sklep, s 
katerim je naložil županu Občine Trzin, g. Petru Ložarju, da na eno od njihovih prihodnjih sej, 
vendar do konca leta 2016, uvrsti točko agromelioracije s komasacijami in odločanje o 
nadaljevanju postopka do priprave vloge za javni razpis za financiranje ukrepa. Ker menim, da bo 
ta tema zanimala celotni občinski svet, predvsem zaradi tega, ker občina predhodno zalaga precej 
sredstev za izvedbo projekta (ki jih sicer nato dobi povrnjene), sem se odločil, da jo uvrstim na 
sejo občinskega sveta. V skladu s sprejetim sklepom občinskemu svetu podajamo podrobnejše 
poročilo v zvezi s postopkom komasacij in agromelioracij.  
 
 
Ocena finančnih posledic:     Seznanitev s poročilom nima finančnih posledic.    
 
 
Predlog sklepa: 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 17. redni seji, 
21. decembra 2016 sprejel  

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepa 6. redne seje 
odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo, z dne 13.06.2016, glede agromelioracij s 
komasacijami. 
 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 

Številka: 17-14/2016                             Župan 
Datum: 21.12.2016              Peter Ložar, l.r.    
 



Poročilo o realizaciji sklepa 6. redne seje odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo, 
z dne 13.06.2016, glede agromelioracij s komasacijami 

 
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, ki je posvetovalni organ in, ki je sestavljen iz predstavnikov lastnikov 
zemljišč. Geodetska dela izvaja geodetsko podjetje, ki se izbere na javnem razpisu, ki ga objavi 
investitor komasacije – občina. 
 
Pobude za začetek komasacijskega postopka običajno pridejo s strani občin oziroma vaških 
odborov. Z začetkom komasacijskega postopka se morajo strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 
67% zemljišč. Predlog za uvedbo komasacijskega postopka upravni enoti poda investitor 
komasacije (občina), ki predlogu priloži tudi vso potrebno dokumentacijo. Postopek komasacije 
se uvede z odločbo pristojne upravne enote, ki se vroči vsem lastnikom zemljišč na 
komasacijskem območju. Enkrat letno Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja objavi javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo 
komasacijskega postopka. Na razpis se prijavi občina, ki mora priložiti potrebno dokumentacijo. 
V primeru, da občina pridobi sredstva za izvedbo komasacijskega postopka mora na javnem 
razpisu izbrati izvajalca geodetskih del in šele potem se komasacijski postopek lahko dejansko 
začne. 
 
Projekt komasacij v južnem delu Trzina smo začeli pripravljati skupaj z občinama Domžale in 
Ljubljana. Skupaj z Geodetsko družbo d. o. o. smo pripravili predvideni obod komasacijskega 
področja, nato pa začeli zbirati informacije glede financiranja projekta oz. stroškov, ki naj bi po 
naših informacijah znašali 300.000 EUR. Ker je bilo kar precej nejasnosti glede upravičenih 
stroškov, smo iskali informacije pri pristojnih službah. Šele v zadnjem času smo uspeli dobiti 
zanesljive podatke na podlagi odločb s strani FURS, ki so že bile izdane občinam, ki so v 
postopku že naprej. Tukaj je največ informacij prišlo s strani Občine Odranci, ki je postopek 
začela leta 2012.  
 
Komasaciji se želi pridružiti MO Ljubljana, medtem ko s strani Občine Domžale še nismo prejeli 
odgovora.  
 
Postopek bomo nadaljevali, če se bo največji lastnik zemljišč v komasacijskem obodu t. j. Sklad 
kmetijskih zemljišč, načeloma strinjal z njeno izvedbo, pri čemer smo neuradno izvedeli, da ne 
želi sodelovati kot investitor, navkljub temu, da ima po naši grobi oceni okoli 55 odstotkov vseh 
zemljišč. (To ni preverjen delež, kjer je država v solastnini s fizičnimi osebami.)     
 
 
                                                                                                                         Župan: 
                                                                                                                    Peter Ložar, l. r. 


