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KMETIJS1VO IN GOZDARS1VO 

S komasacijo do veCjih obdelovalnih kosov 
V katastrskih obcinah Hra~e, Mo~e in Smlednik so zaceli komasacijo 375 hektarjev kmetijskih zemlji~c in potrebna agromelioracijska dela. Komasacija, 
najvecja na Gorerijskem in ena najvecjih v drzavi, bo predvidoma koncana do sredine leta 2024, agromelioracijska dela pa leto kasneje. 

Cvrro 'ZAPLOTNIK 

Smlednik- V medvoski oba
ni so si :!e dlje lasa prizade
vali, da bi na obmocju katas
trskih ob&i Hrue, Mose in 
Smlednik izvedli komasa
cijo, to je zlo:!bo kmetijskih 
zemljisl in ponovno razdeli
tev v vege obdelovalne kose. 
Na pobudo lastnikov zem
ljisl na tern obmocju so prve 
korake storili :!e !eta 2m6, 
leto kasneje pa so v sodelo
vanju z dru:!bo GDL:!e zale-

mimstrstvo izdalo se odloc
bo o uvedbi agromelioracije 
na tem obmocju. Maja lani 
se je obana prijavila na raz
pis ministrstva za financiran
je projekta, a s prijavo zaradi 
velikega stevila prijav ni uspe
la. Na novembrskem razpisu 
je poskusila znova in takrat 
uspela. Januarja letos je pre
jela informacijo, da ji je mim
strstvo za izvedbo komasad
je in agromelioradje odobri
lo nekaj manj kot 865 tisoc 
evrov nepovratnih sredstev. 

S komasadjo bodo lastniki kmetijskih zemljisc dobili 
manjse stevilo vecjih parcel, ki jib bodo s sodobnimi 
kmetijskimi stroji lazje obdelovali, kar ho pocenilo 
tudi stroske obdelave. Po urejenih, sirsih poteh ho 
lazji dostop do parcel, vse parcele bodo oznacene 
z mejnil<l, ne_ho vec neskladja med uradnimi 
evidencarni in dejanskim stanjem v naravi ... 

Ii pripravljati potrebno doku
mentadjo za kandidaturo na 
razpisih mimstrstva za kme
tijstvo, gozdarstvo in prehra
no. Upravna enota Ljublja
na je poleti 2018 izdala odlo
cbo o postopku komasadje 
na komasadjskem obmocju 
Smlednik, na zaletku pred
lanskega !eta pa je kmetijsko 

rm 

Minister za kmetijstvo, goz
darstvo in prehrano dr. Jo:!e 
Podgorsek je medvoske
mu :!upanu Nejcu Smoletu 
simbolilno izroal odlocbo o 
dodelitvi denarja 9 . febritarja 
na Starem gradu nad Smled
nilcom, od koder stasis »pti
qe perspektive« tudi ogle
dala komasadjsko obmocje. 

ORUGACNA PRILOZNOST 

lnvalidsko podjetje Zelva 
poskrbi za urejenookolje vase hise, 

bloka, naselja ali podjetj2.1. 

Obrezejo grmovje in drevesa, pokosijo 
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt, 

pospravijo listje. 

Del komasacijskega ob mot/a - pogfed s _poti, ki vodi na Siari grad nad Smlednikom, ,,.. ,c~.,, •~o.: 

Slovesnosti, ki je pomenila 
uvod v zaletek komasadje, 
so se udele:fili tudi nekateri 
llanikomasadjskegaodbora, 
oblinskegasveta, oblinskega 
odbora za kmetijstvo in goz
darstvo in sveta krajevne sku
pnosti Smlednik. 

Da bi bili tudi na koncu 
vsi zadovoljni ... 

Zupan Nejc Smote se je 
ministru dr. Jozetu Pod
gorsku zahvalil za podporo 

komasadji in agromelioraci
ji. Vsem, ki sodelujejo v pos
topku, je polozil »na srce«, da 
naj jih vodi postenje in siro
ko razmisljanje. »To je eden 
najbolj zahtevnih projelctov v 
obani v zadnjem desetletju, 
ob katerem pa si :!ellin, da bi 
bill !eta 2025, ko bo koncan, 
vsi zadovoljni in tudi se naprej 
prijatelji, kar je bolj pomem
bnoodtega,ali bomejnikkak
sen centimer sem ali tja.« 

»Komasadja je ena 
od sistemskih resitev, ki 
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dolgorolno najbolj prispe
vajo k razvoju kmetijstva, 
morda.celo bolj kot kateri
koli finanlni ukrep, ki ga 
namenjamo krnetijstvu,« je 
deja! minister dr. Joze Pod
gorsek in poudapl, kako 

- pomembno je; da lastniki 
zemljisl aktivno sodeluje
jo v postopku, da morebit
ne probleme resujejo z dia
logom in skupnim iskanjem 
resitev in da konec komasa
cijskega postopka docakajo 
kot prijatelji. 

Parcela velika povprecno 
le osemintrideset arov 

Komasadjsko obmocje 
obsega nekaj manj kot 375 
hektarjev kmetijskih zem
ljisl, ki so zdaj razdeljena_na 
983 katasi:rskih parce1:1car 
pomeni, da je vsaka parcela 
velika povprecno le 38 arov. 
Nekaj manj kot. 85 odstot
kov je najboljsih krnetijskih 
zemljisl (Kl), dober odsto
tek je drugih kmetijskih 
zemljisl (K2), preostalo pa 
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Jo!e Janhar 

so nekrnetijska zemljisb., ki 
so jib vkljucili v komasacijo 
zaradi zaokrozitve komasa
cijskega obmoqa. Med tak
sna zemljIBca sodijo deli sta
novanjskih obmoaj ob robu 
naselij, obmoqa razprsene 
gradnje, gozdne povrsine ob 
robu kmetijskih zemlji.!t, 
obmoge za sport, rekreaci
jo in za potrebe obrambe ter 
celinske vode. 

Presegli zahtevano 
dvotretjinsko soglasje 

V postopek je vkljuce
nih 248 Jastoikov krnetij
skih zemljIBt. Po zakonu je 
pogoj za uvedbo komasacij
skega postopka soglasje last
nikov, Id imajo v las ti vet kot 
dve tretjini kmetijskih zem
ljisc. V medvoMki obcini so 
ta pogoj presegli in dosegli 
skoraj 70-odstotno soglas
je, po besedah zupana Nejca 

Anton Verlie 

Smoleta pa bi bi! odstotek 
se mji, ~e lastnikom podpi
sa na soglasju ne bi bilo tre
ba notarsko overiti in te ne 
bi bilo ovir zaradi neresenih 
dednih postopkov. 

Poleg komasacije tudi 
agromelioracija 

V okviru komasacijske
ga postopka bodo zemljisca 
na obmoqu razslelili tako, 
da bodo kmetje dobili am 
bolj stmjeno zemljisce v bli
zini kmetije in tudi. ureje
ne dostopne poti na parce
le. Hkrati s komasacijo bodo 
potekala agromelioracijska 
dela, med katera sodi tudi 
ureditev novih poti iri 'poso
dobitev obstojeah. V obcini 
predvidevajo, da se bo zara
di komasacijskih postop
kov povecalo .tudi zani.man
je za nakup manjsih kmetij
skih zemljist, ki jih lastniki 

Joze Jerala · 

izdrugihkrajevzelijoproda
ti, a vegi lastniki na obmoc
ju zaradi majhnosJ:i parcel in 
dokaj velikih prodajnih stro
skov doslej niso kazali zani. 
manja za nakup. 

Vsi pogoji za zacetek 
komasacije so izpolnjeni, 

Janez Burger 

imenovan je ze tudi koma
sacijski odbor. Kaj bodonas
lednji koraki? Najprej bodo 
popisali parcele, s pomoqo 
pedologa dolocili kvaliteto 
zemljisc in izbrisali sedanje 
meje, nato pa dolocili nove 
meje veqih obdelovalnih 

Minister dr. Joi e Podgorsek je fupanu Nejcu Smoletu 
simbolicno predal odlocbo o dodelitvi 865 tisoc evrov 
za izvedbo komasacije in agromelioracijskih del na 
komasacijskem obmocju Smlednik., ,,.~ c~u• ""'"' 

V drzavnem zboru fe poteka postopek za spremembe 
zakona o kmetijstvu, s katerimi bodo poenostavili tudi 
komasadjski postopek. Po novem podpisov, s katerimi 
kmetje soglasajo z uvedbo komasadje, ne bo vet treba 
notarskooveriti. · 

kosov in poti, na novo pos
tavili mejnike, vpisali novo 
stanje v zemljisko knjigo ... 

Pricakovanja lastnikov 
kmetijskih zemljisc 

Joie Janhar iz Hras se 
na petnajst hektarjev veli
ki kmetiji ukvarja s konjere
jo. Kot je deja!, so na krnetiji 
posestno razdrobljenost dos
lej ze sarni nekoliko izboljbli 
z zamenjavo zemljIBt. »Zdaj 
·imarno posest razkosano na 
pet parcel, tudi po komasaci
ji jib ne bo bistveno manj, a 
bodo bolj urejene.« 

Anton Verlie iz Smledni
ka obdeluje sestnajst hektar
jev krnetijskih zemljist, vsa, 
razen poldrugega hektar
ja, ima na komasacijskem 
obmoqu. Poses! je zdaj raz
deljena na trideset parcel, po 
komasaciji bi si zeleli le hi. 
»Na veqib parcelah bo lazje 
delati, tudi pridelava bo bolj 
racionalna,« meni Anton. 

Jofe Jerala iz Hras se 
ukvarja z zivinorejo ins pol
jedelstvom, obdeluje okrog 
dvanajst hektarjev lastnih in 

najetih krnetijskih z~jisc, 
Id so na komasadjskem 
obmoqu razdeljena na pet
najst parcel. »Po komasaci
ji bodo parcele veqe in poti 
urejene,« pravi Joze, Id si 
feli, da bi komasacijo spel
jali brez spo;ov in zapletov. 

Kmet Janez Burger iz Mos 
pravi, da so na komasacijo ze 
tezko cakali. Obdelujejo pet
indvajset hektarjev kmetij
skih zemljisc, nekatere par
cele so sicer fe sarni zdruzi.. 
Ii v veqe z zamenjavo zem
ljisc, a se vedno imajo zem
ljisca razdeljena na devet 
parcel, od katerih najvecja 
meri stiri hektarje in najma
njsa le stirideset arov. Zelijo 
si, da bi s kornasacijo presli 
le na tri parcele. »Na vegih 
parcelah bomo lahko s sodo
bnimi, vecjimi stroji lazje 
kmetovali, za taksne stroje 
tudi sedanje kolovozne poti 
niso primeme, arnpak pot
rebujejo tri ali stiri metre 
siroke,« pravi Janez in doda
ja: »Nobena komasadja ne 
mine brez tezav, tudi ta ne 
bo, zato se bo treba veliko 
pogovarjati.« 
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?lJ RWA 
~ informacij o sortah krompirja za vrt in ozimnico na 
www.agrosaat.s1 ter v GospodarJevem priroCniku 2022. 
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