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1 UVOD
Pravica do posedovanja zemljišč z rodovitnimi tlemi je bila že od nekdaj zelo pomembna za vsako
družbo. Prav tako pa so rodovitna zemljišča že od nekdaj predstavljala ključno sredstvo preživetja. Poleg
velikosti zemljišča so danes z vidika kmetijske pridelave vse pomembnejše tudi oblika, velikost in
kakovost zemljišč. Tako na območju današnje Slovenije kot tudi v sosednjih državah so v preteklosti
različne pravne ureditve družbe vplivale na interese do rabe zemljišč in na samo gospodarjenje z njimi.
Tako so bile obdelovalne površine v preteklosti deležne veliko sprememb z vidika njihovega koriščenja,
kar je vplivalo na rabo oziroma pokrovnost zemljišč, na samo kakovost zemljišč in predvsem na obliko
parcel ter lastniško strukturo kmetij.
V Sloveniji je zaradi oblik kolonizacije ozemlja, ki so bile med drugim pogojene z razvojem naselij, in
zaradi naravnih danosti ter preteklih praks gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči značilna velika
razdrobljenost na majhne parcele, ki so pogosto nepravilnih oblik. Dodaten razlog za izredno veliko
parcelno razdrobljenost kmetij in kmetijskih zemljišč je v zakonski podlagi o dedovanju, kar je še
dodatno prispevalo k deljenju že tako majhnih kmetijskih zemljiških parcel. Danes imamo veliko
majhnih parcel, ki nikakor ne ustrezajo sodobni kmetijski pridelavi z naprednimi tehnologijami in stroji.
Nemalokrat pa so tudi obdelovalne parcele povsem drugačne od tistih, ki so zapisane v javnih evidencah.
Podeželski prostor je večnamenski, kar kažejo številne funkcije, kot so pridelava hrane, energetska
oskrba, prometna in druga infrastruktura, trajnostno varovanje naravnih in drugih virov ter ohranjanje
biotske raznovrstnosti. Kmetijska zemljišča so vse bolj pomembna za zagotavljanje in varovanje pitne
vode, so prostor za odvodnjavanje odpadnih voda, odlaganje odpadkov, so razbremenilna območja v
primeru poplav, vir za pridobivanje različnih naravnih surovin, območja za razvoj turizma, območja za
razvoj rekreativnih in prostočasnih dejavnosti ter pomembna območja za varovanje naravne in kulturne
krajine. Največja grožnja prostoru so pretirane zahteve določenega sektorja. Za varovanje okolja je
ključni trajnostni razvoj, ki predstavlja uravnoteženo upoštevanje gospodarskega, okoljskega in
družbenega vidika (Lisec in sod., 2015b).
Današnji razvoj znanosti in industrije je zelo hiter, z razvojem znanosti in industrije pa se razvija tudi
kmetijstvo. Če želimo spodbuditi nadaljnji razvoj kmetijstva, pridelavo domače hrane in ohraniti
poseljenost podeželja ter tamkajšnje kulturne krajine, moramo nuditi primerne obdelovalne površine.
To omogočajo množični postopki urejanja in preurejanja parcel, saj poleg večjega obsega hkratne
katastrske preureditve parcel omogočajo tudi ostale ukrepe urejanja prostora, ob tem pa ti postopki
prispevajo h kakovosti podatkov zemljiške administracije in k večji pravni varnosti lastnikov ter drugih
nosilcev pravic.
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Raziskave organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angl. Food and Agriculture
Organization of the United Nations) kažejo na potrebe prostorsko-lastniškega preurejanja ruralnih
območij za nadaljnji razvoj kmetijstva in preprečitev odseljevanja s podeželja (FAO, 2003).
V magistrski nalogi se osredotočamo na postopek komasacije v delu, kjer gre za prostorsko-lastniško
preurejanje komasacijskega območja. Poseben poudarek namenjamo različnim možnostim uporabe
orodij geografskih informacijskih sistemov (GIS) in pregledu uporabe današnje programske opreme v
praksi.
V začetnem delu magistrskega dela preučujemo literaturo o prostorsko-lastniškem preurejanju zemljišč,
s poudarkom na komasacijah na mednarodni ravni. Raziskujemo do danes znane programske rešitve
GIS, ki služijo v podporo izvajanju komasacij. Sledi preučevanje stanja ter veljavne zakonodaje v
Sloveniji v povezavi s prostorsko-lastniškim upravljanjem oziroma preurejanjem kmetijskih zemljišč.
V drugem eksperimentalnem delu analiziramo stanje v Sloveniji. Z rezultati intervjuja raziskujemo
uporabo GIS-programske opreme za podporo komasacijam v Sloveniji. Povzemamo tudi glavne kriterije
nove razdelitve zemljišč komasacijskega sklada po mnenju strokovnjakov iz prakse. Sledi študija
funkcionalnosti primera GIS-programske opreme, ki je bila razvita za namene komasacij v Sloveniji.
1.1 Namen in cilji magistrskega dela
Namen magistrskega dela je predstaviti pozitivne učinke komasacij in dobre prakse iz tujine, kjer pri
izvajanju komasacij uporabljajo napredne metode odločanja v prostoru in tehnologije, predvsem GIStehnologije. Glavni namen naloge je torej preučiti GIS-orodja za namen prostorsko-lastniškega
preurejanja komasacijskega sklada. Posredni namen je predstaviti koristi in izzive izvajanja komasacij
kmetijskih zemljišč, tudi v Sloveniji, kjer je mogoče ukrepe (so)financirati z evropskimi sredstvi.
Cilj magistrskega dela je na podlagi analize primerov iz tujine in rezultatov intervjujev določiti glavne
kriterije pri prostorsko-lastniškem preurejanju zemljišč. Drugi cilj je preučiti možnosti uporabe GISorodij v podporo odločanju pri komasacijah. Velika prednost sodobnega izvajanja komasacij je možnost
samodejnega več-kriterijskega odločanja, ki predstavlja velik izziv snovalcem GIS-programskih orodij.
Uporabo GIS-orodij smo preučili tako v tujini kot v Sloveniji. V okviru magistrskega dela podrobno
preučujemo funkcionalnosti slovenske programske rešitve za izvajanje komasacij, predvsem z vidika
orodij za podporo več-kriterijskega odločanja. Posredno pa je cilj tudi bolje predstaviti komasacijo in
njene prednosti, saj lahko močno izboljša pogoje za življenje v podeželskem prostoru in spodbuja razvoj
kmetijstva.
1.2 Uporabljene metode in materiali
V prvem delu magistrskega dela smo uporabili opisno metodo, s katero smo predstavili postopek
komasacije in razmere v Evropi na splošno in bolj podrobno v Sloveniji. Poleg postopka komasacije

Novak, M. 2019. GIS-orodja v podporo odločanju pri izvajanju komasacij.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

3

smo opisali tudi omejitve in zahteve v samem postopku razdelitve komasacijskega sklada, ki jih določajo
zakoni in pravilniki.
V drugem delu smo uporabili analitično metodo. Primerjali smo do zdaj znana programska orodja, ki
služijo v podporo odločanju »operaterju«. Pri tem smo izbrali primera, ki sta predstavljena v znanstvenih
in strokovnih objavah v angleškem jeziku – to sta primera s Cipra in iz Španije. Magistrsko delo smo
dopolnili z metodo spraševanja, kjer smo za mnenje vprašali strokovnjake iz prakse. Izvedli smo intervju
s štirimi izvajalci komasacij iz dveh slovenskih podjetij, ki se vsakodnevno ukvarjata s komasacijami;
to sta Geodetska družba d. o. o. in Geodetski zavod Celje d. o. o. Izvajalce komasacij smo povprašali o
glavnih kriterijih nove razdelitve komasacijskega sklada in o karakteristikah njihove programske
opreme. Povprašali pa smo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS po podatkih
zadnje izvedenih komasacijah v Programskem obdobju 2014–2020 in o predlaganih spremembah
kriterijev nove razdelitve komasacijskega sklada v Pravilniku o komasacijah kmetijskih zemljišč.
Intervju smo izvedli s štirimi komasacijskimi strokovnjaki. Trije prihajajo iz Geodetske družbe
Ljubljana d. o. o., eden pa iz Geodetskega zavoda Celje d. o. o.. Izpolnili so vprašalnik, ki je priložen
kot priloga magistrskemu delu (Priloga A) in ga lahko vsebinsko razdelimo na štiri področja. Najprej
smo jih povprašali o ustreznosti kriterijev nove razdelitve zemljišč, ki so opredeljeni v Pravilniku o
komasacijah kmetijskih zemljišč. V drugi točki so strokovnjaki ocenili pomembnost ostalih dejavnikov,
ki vplivajo na novo razdelitev zemljišč komasacijskega sklada. Na tem mestu so ocenili, kakšen pomen
ima določen dejavnik in predstavili tudi svoje dejavnike, pomembnost katerih so spoznali v praksi. V
tretji točki so se opredelili, ali je potrebno sodelovanje nosilcev urejanja prostora v postopku načrtovanja
komasacij. Pri zadnji točki pa smo poizvedeli, katero programsko opremo uporabljajo pri načrtovanju
in izvedbi komasacij. Povprašali pa smo jih tudi o GIS-podpori programski opremi in možnostih
samodejnega izvajanja postopkov in odločanja. Vprašalnik je sestavljen iz vprašanj odprtega in zaprtega
tipa in petstopenjske lestvice odgovorov z možnostjo ne-opredelitve.
Na koncu smo izvedli študijo primera, kjer smo podrobneje analizirali delovanje programa GeoPro, ki
ga za izvedbo komasacij v Sloveniji uporablja podjetje Geodetska družba d. o. o. Predstavili smo
njegovo GIS-programsko podporo in glavne korake izvedbe komasacije.
V razpravi in zaključku smo povzeli ugotovitve naloge in predlagali teme za nadaljnje raziskave na tem
področju.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
V prvem delu tega poglavja najprej razlagamo pojem komasacija s predstavitvijo stanja zemljiške
strukture v Evropi in izzivov ter priložnosti uporabe komasacij. Najprej prikazujemo smernice
Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (angl. Food and Agriculture Organization of
the United Nations, v nadaljevanju FAO) in njenih zgodnjih usmeritev za prostorsko-lastniško
preurejanje. Nato predstavljamo še najnovejše dokumente in mednarodne pobude na tem področju.
V drugem delu se osredotočamo na GIS-podporo odločanja pri komasacijah. Več-kriterijsko odločanje
je ključ do naprednejše in bolj samodejne izvedbe komasacij. Podrobneje opišemo nekaj pozitivnih in
inovativnih praks v tujini in njihove programske opreme, ki služijo kot merilo za oceno stanja v
Sloveniji.
2.1 Stanje in priložnosti komasacij na mednarodni ravni
Za Slovenijo so zanimive predvsem evropske izkušnje na področju komasacij, saj imamo primerljiv
sistem zemljiške administracije in podobne izzive na področju prostorskega razvoja. Podroben pregled
nad stanjem in izzivi na področju komasacij v izbranih državah Evrope je med drugim podan v poročilu
ciljnega Lisec in. sod. (2015). Hartvigsen (2015) je nadalje podrobneje predstavil stanje in izzive na
področju komasacij v nekdanjih tranzicijskih državah Vzhodne Evrope. Ne le na evropski ampak tudi
na širši mednarodni ravni je danes prepoznano dejstvo, da so za doseganje trajnostnih razvojnih ciljev
in omiljevanje posledic podnebnih sprememb ključnega pomena zemljiške preureditve. V sodobnih
družbah so komasacije in sorodni postopki preureditve zemljišč krovni koncept za urejanje in izmenjavo
pravic na zemljiščih, kar pa predstavlja pogoj za parcelno-lastniške strukture načrtovani rabi prostora.
Države, ki želijo omogočiti trajnostni razvoj prostora, morajo poleg finančne podpore organizirati tudi
sistemsko izvajanje sodobnih zemljiških preureditev, ki temeljijo na prilagajanju lastniškega
strukturiranja prostora potrebam družbe (Lisec, 2017).
V preteklosti so bile komasacije namenjene predvsem kmetijskemu sektorju, danes pa je namen oziroma
cilj komasacij veliko širši. Podeželski prostor je vse bolj pomemben tudi za nekmetijske namene, pri
čemer je komasacija ključnega pomena. S komasacijami prispevamo k izboljšanju pogojev za življenje
na podeželskem območju z novimi možnostmi za kmetovanje in upravljanje z naravnimi viri, z
urejanjem infrastrukture in z izboljšanjem pogojev za opravljanje novih storitev, s tem pa se prispeva
tudi k novim delovnim mestom. V osnovi se pri komasacijah združujejo parcele posamezne kmetije, ki
ima veliko majhnih zemljišč, v večje in lepše izoblikovane kose, hkrati pa se jim lahko pridruži tudi
zemljišča, ki jih imajo kmetje v najemu od lastnikov ali države. Postopek komasacije je primeren tudi
za kupovanje novih zemljišč ali sklepanje novih najemnih pogodb. S tem omogočimo dostop do zemljišč
tistim, ki jo imajo interes obdelovati (FAO, 2003).
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Marsikje na podeželju je težko dovolj zaslužiti za dostojno življenje, tako v agrarnem kot v neagrarnem
sektorju. Razlike med mestom in vasjo se večajo. V študiji o lastniški strukturi zemljišč je organizacija
FAO med glavne povzročitelje neobdelanosti kmetijskih površin uvrstila dejavnike, ki jih navajamo v
nadaljevanju (FAO, 2003).


V iskanju zaposlitve so se ljudje odseljevali v mesta ali druge države, kar je povzročilo
praznjenje podeželja. Posledično gospodinjstva na vasi vzdržujejo povprečno bolj stari ljudje
kot v mestih.



Visoka stopnja brezposelnosti je skupna značilnost ruralnih območij. V večini držav je bil
največji upad zaposlenosti ravno v kmetijstvu.



Popravljanje premoženjskih krivic se je izvajalo z vračanjem zemljišč nekdanjim lastnikom.
Pri tem so lastniki postali stari ljudje ali pa je zemljišče postalo skupna lastnina dedičev.



Problem je veliko število odsotnih lastnikov, ki živijo v mestih in s podeželjem in kmetijskim
načinom življenjem nimajo več stika. Njihov interes za razvojne projekte je zelo nizek.



Zelo raznolika kakovost zemljišč, ki jih ima v lasti en lastnik.



Problem zahtevnosti gojenja kmetijskih rastlin.

Pomembno delo evropske politike je zmanjšati razlike med mestom in podeželjem na ta način, da bi
bolje razvili podeželje. Podeželske skupnosti imajo različne potrebe. Organizacija FAO je zato že leta
2003 poudarjala, da mora celostni pristop k razvoju podeželja vključevati (FAO, 2003):


izboljšanje delovanja kmetijskega sektorja s tem, da bi več kmetijam omogočili učinkovitost in
konkurenčnost ter vključitev v kmetijske verige;



spodbujanje alternativnih načinov kmetijske pridelave, kot je izvajanje kmetijsko-okoljskih
ukrepov in dobre kmetijske prakse ter oblikovanje pilotnih projektov izboljšanja pridelovalne
sposobnosti zemljišč v Srednji in Vzhodni Evropi;



krepitev podeželskega gospodarstva s spodbujanjem široko zasnovane rasti, vključno s
podpiranjem nekmetijskih dejavnosti in zagotavljanjem dostopa do kreditov, trgov in
infrastrukturne podpore;



izboljšanje socialnih razmer s spodbujanjem zaposlitvenih možnosti in zagotavljanje večjega
dostopa do socialnih storitev, vode in sanitarij;



zagotavljanje večje zaščite naravnih virov in njihovega trajnostnega upravljanja;



zagotavljanje večje udeležbe v procesu razvoja tistih, ki so po navadi izključeni iz njega.

2.1.1 Rezultati študije FAO
V nadaljevanju povzemamo glavne ugotovitve študije organizacije FAO, ki je medvladna organizacija
in ima več kot 130 držav članic s sedežem v Rimu. Gre za združenje strokovnjakov na različnih
področjih, ki ustvarjajo, razvijajo in prilagajajo obstoječa orodja in smernice za razvoj na področju
prehrane in kmetijstva in zagotavljajo ciljno usmerjeno podporo. Osredotočamo se na študijo o
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zemljiškem lastništvu v Evropi s poudarkom na določanju okvira za pilotne projekte komasacij v Srednji
in Vzhodni Evropi, ki izhaja iz leta 2003. Potrebno je omeniti, da se pripravlja tudi nov dokument
organizacije FAO, ki bo bolje predstavil trenutno stanje v Evropi in bo predvidoma javnosti predstavljen
v jeseni 2019.
V študiji iz leta 2003 je izpostavljeno, da sodobni način življenja povečuje razlike med urbanim in
ruralnim območjem. Mnoga podeželska območja se vse bolj praznijo, saj vasi postajajo vse manj
privlačne za bivanje. Že pred več kot 15 leti so tako opozarjali na slabo infrastrukturo cest, pomanjkljivo
energetsko infrastrukturo, šibko medijsko pokritost, manjše možnosti izobraževanja ter udejstvovanja v
drugih javnih in kulturnih ustanovah na podeželskih območjih. Vedno večji problem je brezposelnost in
posledično preseljevanje ljudi v mesta. Kot rešitev opuščanja kmetij in izseljevanja ljudi s podeželja so
predlagali celostno preobrazbo podeželskega prostora s podeželskimi razvojnimi projekti in programi.
Razvojne spodbude za izboljšanje kakovosti življenja morajo vključevati izboljšanje kmetijske
pridelave, povečanje zaposlenosti, boljšo infrastrukturo, več javnih projektov, boljšo poselitveno
strukturo in zaščite naravnih virov. Takšne podeželske razvojne spodbude za povečanje privlačnosti
podeželskih območij za življenje morajo biti celovite, multidisciplinarne in medsektorske. Za uspešen
integriran razvoj podeželja moramo upoštevati obstoječo lastniško strukturo zemljišč (FAO, 2003).
Leta 2003 so strokovnjaki na področju kmetijstva prepoznali dva trenda, ki z vsakim letom bolj
izstopata. Na eni strani je relativno malo velikih kmetijskih gospodarstev, na drugi strani pa veliko
število majhnih kmetij. Konkurenčnih, komercialnih družinskih kmetij, ki so v stiku z današnjim
načinom življenja in so potrebne za razvito Evropo in globalizirano gospodarstvo, je premalo. Vse manj
potencialnih podjetniških kmetov je pripravljenih vlagati svoj čas, energijo in finančna sredstva v razvoj
kmetij, saj je njihovo življenje še vedno nezadovoljive kakovosti in v splošnem slabše, kot pri ljudeh v
ostalih gospodarskih panogah. Zato si službo poiščejo drugje, kjer bodo imeli bolj gotovo in kakovostno
življenje (FAO, 2003).
Organizacija FAO tako že dolgo spodbuja komasacijo kmetijskih zemljišč, ker je lahko zelo pozitivna
spodbuda in pomemben prispevek k izboljšanju pogojev za bolj konkurenčno kmetijsko pridelavo
kmetijskih gospodarstev. Komasacije z zložbo zemljišč in ureditvijo potrebne infrastrukture lahko
pomembno prispevajo k rentabilnosti kmetijske pridelave, saj se zaradi bolj optimalne lokacije zemljišč
in večjih parcel v splošnem med drugim zmanjša število ur dela na polju. Zanimiva je tako za manjša
kot tudi velika kmetijska gospodarstva, saj tudi pomembno prispeva k boljšim pogojem za lažjo
obdelavo s sodobnejšo mehanizacijo. Tekom komasacije pa se lahko načrtuje tudi ostale projekte, kot
so agromelioracije, namakalni in drenažni sistemi. Če komasacijo povežemo z drugimi ukrepi za razvoj
podeželja, lahko pripomore tudi k obnovi vasi in k izboljšanju splošnih pogojev za življenje na
podeželju, da lahko ukrepi vsebujejo gradnjo podeželskih cest in ostalih infrastrukturnih objektov,
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izgradnjo infrastrukture za nadzor erozije, varstvo okolja, vključno z določitvijo naravnih rezervatov,
izgradnjo socialne infrastrukture in športnih igrišč ter drugih javnih objektov (FAO, 2003).
Organizacija FAO je že v začetku novega tisočletja v komasacijah kmetijskih zemljišč prepoznala veliko
pozitivnih učinkov, ki so našteti v nadaljevanju (FAO, 2003).


Komasacija kmetijskih zemljišč omogoča umeščanje najrazličnejših infrastrukturnih objektov
v prostor, brez da bi bili lastniki zemljišč močno oškodovani za obdelovalne površine, saj jim
obdelovalne površine lahko pridobijo iz drugih virov.



S komasacijo lahko izboljšamo načrtovanje rabe vodnih virov in prilagajanje rabe zemljišč
zahtevam koriščenja ostalih naravnih virov.



S komasacijami prispevamo h kakovosti zemljiške administracije, saj se pri tem posodobijo
podatki o lastništvu in poteku lastniških meja. To spodbuja trg nepremičnin in preprečuje mejne
spore.



Komasacije zahtevajo medsebojno sodelovanje številnih vladnih agencij, kot so ministrstvo za
kmetijstvo, pravosodje, okolje in prostor, infrastrukturo in ministrstvo, odgovorno za podeželski
razvoj, katastrski uradi in zemljiška knjiga. Ključno je tudi sodelovanje lokalnih skupnosti in
uradov za upravljanje vodnih in drugih virov.



Komasacija omogoča lažjo pridobitev zemljišč za aktivne kmete iz zemljiških skladov ali pa od
lastnikov zemljišč, ki se s kmetijstvom ne ukvarjajo več. V nekaterih državah imajo razvite
zemljiške sklade oziroma banke, kjer lahko kmetje kupijo zemljišča za namen širjenja svojega
gospodarstva.



Pri komasacijah se upoštevajo številni kmetijski interesi. Pri tem se upoštevajo tako želje
majhnih kot velikih kmetijskih gospodarstev. Pri tem si nekateri sprememb ne želijo, nekateri
pa želijo vse združiti v velike obdelovalne površine.

Seveda pa za izvedbo komasacije obstaja nekaj pogojev. Kot prvo morajo imeti kmetje, lastniki zemljišč,
željo sodelovati in se aktivno vključevati v postopke odločanja. Komasacija ne sme biti vsiljena, z
uvedbo komasacije se morajo strinjati tudi lokalni prebivalci in lokalna skupnost. Projekt komasacije
mora biti združljiv s podeželskim razvojem, varovanjem naravnih virov in strategijo razvoja agrarnega
sektorja. Poleg tega lastnik po komasaciji ne sme biti v slabšem položaju, kot je bil pred njo. Stremi se
k temu, da je vrednost njegovih zemljišč enaka kot pred komasacijo. Če temu ni tako, se lahko razliko
poravna s plačilom kompenzacije. Vrednost zemljišča se ne meri le v kakovosti tal in zemljišč, ampak
tudi glede na velikost in obliko parcele, njeno lokacijo, oddaljenost od kmetijskega gospodarstva,
relativno postavitev glede na ostale parcele, dostop do cest in podobno. V praksi je določitev kriterijev
za razdeljevanje komasacijskega sklada zelo zahtevna naloga, še posebej če gre za zelo razgiban teren,
kjer naravne danosti omejujejo razdelitev površine na parcele (FAO, 2003).
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Čeprav strokovnjaki že dolgo spodbujajo izvedbo komasacij, se vse bolj zavedajo, da zemljiška
razdrobljenost ni vedno ovira za uspešno kmetijsko pridelavo. Včasih to predstavlja prednost, saj
omogoča večjo raznolikost tal in rastne pogoje, zlasti na hribovitih območjih (terase). Komasacije
moramo uporabljati tam, kjer razdrobljenost zemljišč in lastništva predstavlja problem kmetijstvu in se
odraža kot ovira za lažjo in bolj ekonomično obdelavo kmetijskih površin. Veliko pozornosti je potrebno
nameniti lokalnim posebnostim, kjer moramo pri izvedbi komasacije upoštevati lokalne kmetijske,
gospodarske, socialne in okoljske značilnosti ter mora temeljiti na pričakovanjih in potrebah lokalnega
podeželskega prebivalstva. Komasacije na gorskih ali gozdnatih območjih bodo precej drugačne od
tistih na kmetijskih površinah. Vplivi naravnega in družbenega okolja, skupaj s finančnimi omejitvami
in drugimi omejitvami, zahtevajo različne komasacijske pristope (FAO, 2003).
V organizaciji FAO so leta 2003 objavili kriterije, ki jih je potrebno upoštevati pri določanju primernih
območij za komasacije. Pomembni kriteriji glede smotrnosti uveljavitve komasacije so med drugim
(FAO, 2003):


izkazano zanimanje kmetov in lokalne skupnosti za komasacije oziroma odsotnost močnega
nasprotovanja združevanju zemljišč;



nizko število odsotnih lastnikov zemljišč;



ustrezne evidence, ki dokumentirajo lastništvo zemljišč in odsotnost zemljiških sporov;



razpoložljivost zemljišč iz zemljiškega sklada ali drugih virov z namenom, da se omogoči širitev
kmetijskih gospodarstev in gradnja novih javnih objektov;



potencial za komasacijo zemljišč, ki bo privedla do pomembnih izboljšav;



lokacija gospodarsko zanimivih območij;



okoljski vidiki, kot je varstvo posebnih naravnih bogastev in virov;



drugi načrti za gradnjo javnih objektov.

Poleg območja komasacije z naravnimi in družbenimi danostmi na uspešnost komasacije močno vpliva
velikost obravnavanega območja in finančno kritje projekta. Prevelika površina bo povečala stroške
projekta in trajanje ter otežila izvedbo. Premajhno območje pa ne bo prineslo koristi zaradi ekonomije
obsega. Običajno se projekti gibljejo od nekaj sto do več tisoč hektarjev, pri čemer pa je odločilen
dejavnik tudi število udeležencev (FAO, 2003).
Ker se strokovnjaki organizacije FAO zavedajo obsežnosti in kompleksnosti postopka komasacije
kmetijskih zemljišč, v svoji študiji opozarjajo na sledeče (FAO, 2003):


stroškov komasacij nikakor ne morejo v celoti plačati kmetje sami, ampak so običajno pokriti s
strani vlade, lokalne skupnosti. Vlada plača vsaj 75% celotne vrednosti ali več, manjši del pa
lahko plačajo tudi lastniki, včasih po obrokih. Vse bolj pa se iščejo priložnosti, ko stroške tako
velikih razvojnih projektov pokrijejo z zunanjimi sredstvi za razvoj, na primer s sredstvi iz
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Evropske unije. Če pa se določena dodatna dela izvedejo le v korist enega gospodarstva, to plača
dotični lastnik;


pomembna je strokovna ocena vrednosti zemljišč, ki se vlagajo v komasacijski sklad;



pomembno je aktivno sodelovanje kmetov in lastnikov zemljišč z izvajalcem komasacij, pristop
»od spodaj navzgor« je zlasti pomemben v Srednji in Vzhodni Evropi zaradi zgodovine
načrtovanja »od zgoraj navzdol«;



zagotavljati je treba kakovostne analize o primernosti začetka izvajanja komasacije na
določenem območju. Dobre rezultate dajejo tudi analize prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti
in groženj SWOT, ki pomagajo predvideti oceno tveganja in načine za zmanjšanje le-tega;



poseben izziv predstavlja dedovanje. Dedovanje večjemu številu dedičev povzroča drobljenje
zemljišč in ima nasproten učinek od komasacij.

2.1.2 Stanje v Evropi
V Zahodni Evropi so zemljiške operacije pogosto orodje za urejanje in razvijanje podeželskega prostora,
v Vzhodni Evropi pa so ti postopki še bolj v povojih. Države Srednje in Vzhodne Evrope (SVE) so
začele izjemen prehod iz družbeno-planskega v tržno gospodarstvo leta 1989, ko je padel Berlinski zid.
V številnih državah iz te skupine so zemljiške reforme povzročile, da so prevladovale majhne in
razdrobljene kmetije, ki v globaliziranem gospodarstvu niso konkurenčne. V četrt stoletja, ki je minilo
od začetka tranzicije v tržno gospodarstvo, je veliko držav Srednje in Vzhodne Evrope uvedlo
instrumente za komasacijo zemljišč za reševanje problema razdrobljenosti zemljišč in majhnih kmetij.
Medtem ko se ti instrumenti dobro razvijajo, so »zemljiško-bančni« instrumenti v veliki meri neuspešni
z vidika podpore programov združevanja zemljišč (Hartvigsen, 2015).
V nekaterih državah Srednje in Vzhodne Evrope so zemljiške reforme po letu 1989 popolnoma
spremenile strukture kmetij, ki so obstajale v socialističnem obdobju, medtem ko so v drugih državah
kmetijske strukture v bistvu ostale enake. Zaradi nedavnih zemljiških reform je lastništvo kmetijskih
zemljišč v skoraj vseh državah postalo razdrobljeno. Na Poljskem in v bivši Jugoslaviji je lastništvo
kmetijskih zemljišč zelo razdrobljeno. To je predvsem posledica stanja pred drugo svetovno vojno. V
večini držav v SVE je razdrobljena tudi raba zemljišč. Poleg tega so povprečne velikosti kmetijskega
gospodarstva in kmetij v Srednji in Vzhodni Evropi majhne v primerjavi s tistimi v Zahodni Evropi
(Hartvigsen, 2015).
Vlade SVE so vendarle v kmetijstvu prepoznale potrebo po reševanju strukturnih problemov z
razdrobljenostjo zemljišč, majhnimi kmetijami in z instrumenti za upravljanje zemljišč, kot je
komasacija zemljišč. Nekatere države SVE že izvajajo nacionalne programe za združevanje zemljišč,
druge pa so v postopku priprave za operativne programe (Hartvigsen, 2015). FAO pri Združenih narodih
ugotavlja, da je Slovenija ena redkih držav iz skupine držav z nekdanjim družbeno-planskim
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gospodarstvom, kjer se postopki zemljiških operacij financirajo in uspešno izvajajo. Med takšne države
spadajo še vzhod Nemčije, Češka, Slovaška, Litva in Poljska (Hartvigsen, 2014).
Zemljiško bančništvo je v mnogih zahodnoevropskih državah, kot so Nemčija, Nizozemska in Danska,
pomemben instrument za povečanje mobilnosti zemljišč v projektih komasacije. V zahodnoevropskih
državah lahko kmetje, ki želijo povečati svoje obdelovalne površine, znotraj postopka komasacije,
kupijo ali najamejo zemljišča iz posebnih državnih skladov, ki jih imenujejo tudi zemljiške banke ali
banke zemljišč (angl. Land banking instruments) (Hartvigsen, 2015). Zemljiške banke so lahko
pomembne pri komasacijah tudi za začasno posedovanje parcel, dokler niso dodeljene upravičencem
(FAO, 2012). Države SVE imajo praviloma sicer veliko državnih zemljišč, kar je pogosto posledica
minulih političnih sistemov in bi jih lahko uporabili kot možno širitev kmetij, ki imajo interes večanja
svojega gospodarstva. Do sedaj državna zemljišča niso bila vključena v instrumente zemljiškega
preurejanja znotraj komasacij, kar pa je posledica predvsem neskladja znotraj politike na področju
upravljanja zemljišč (Hartvigsen, 2015).
Hartvigsen (2015) ugotavlja, da lahko komasacija pospeši trg podeželskih zemljišč, predvsem na
območjih, kjer je veliko lastnikov, pri čemer bi nekateri radi povečali svoje površine za namen
konkurenčnosti kmetijstva, drugi pa kmetijstvo opuščajo. Nadalje poudarjata, da komasacija ključno
vpliva na produktivnost in konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. Pri tem je ključnega pomena dobro
sodelovanje kmetij in podeželskih skupnosti. Prav tako pa sta pomembna naklonjenost in sodelovanje
lokalne in državne politike. Pri uvajanju komasacij v SVE je ključnega pomena mednarodna tehnična
pomoč. Ta izvaja pilotne projekte, ki so v pomoč pri pripravi nacionalnih programov za komasacije. Te
naj bi omogočili usklajeno in nemoteno izvajanje projektov zemljiškega prestrukturiranja (Hartvigsen,
2015).
2.1.3 Pobude na mednarodni ravni
Ker na nekaterih območjih razdrobljenost zemljišč predstavlja oviro pri pridelovanju hrane, mednarodna
organizacija za prehrano in kmetijstvo spodbuja izvedbo komasacij. Projekti takšnih komasacij morajo
spadati v podporne projekte za kmete in jih je potrebno zasnovati tako, da so finančno izvedljivi,
prilagojeni lokalnim potrebam in primerni za kmetovalce ter ostale udeležence (FAO, 2012).
Leta 2017 so na Nizozemskem vodilne organizacije na področju katastrskega preurejanja zemljišč
sprejele Apeldoornsko dekleracijo o komasacijah in preurejanju zemljišč za trajnostni razvoj (angl.
Apeldoorn Declaration on Land Consolidation and Land Readjustment for Sustainable Development)
kjer so strokovnjaki izpostavili pet pomembnih točk, ki so predstavljene v nadaljevanju (Lisec, 2017).


Vsi instrumenti zemljiškega preurejanja, vključno s komasacijami, morajo slediti smernicam
treh strateških dokumentov, sprejetih pri Organizaciji združenih narodov. Ti dokumenti so
Smernice za odgovorno upravljanje ter urejanje pravic na zemljiščih, na ribolovnih območjih in
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v gozdovih z vidika zagotavljanja nacionalne prehranske varnosti (angl. Voluntary guidelines
on the responsible governance of tenure of land, fisheries and forests in the context of national
food security; FAO, 2012), Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (angl.
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development; OZN, 2015) in Nova
urbana agenda (angl. New Urban Agenda; OZN, 2016).


V nekaterih državah so instrumenti zemljiškega preurejanja že zelo dobro razviti in se še naprej
dobro razvijajo. Zato deklaracija spodbuja k promoviranju in uveljavljanju dobrih praks, saj s
temi instrumenti pripomoremo h kakovosti življenja in bivanjskih razmer na ruralnih in urbanih
območjih, prispevamo h kakovosti in učinkovitosti infrastrukturnih projektov, izboljšamo
razmere za pridelavo hrane in za upravljanje drugih naravnih virov ter prispevamo k varovanju
naravnega okolja.



Komasacije in njim podobni instrumenti so zelo kompleksni projekti, v katerih je zajeto veliko
različnih problemov in izzivov. Vsaka komasacija je unikatna in zahteva svoj način rešitve, zato
je nemogoče določiti enotna podrobna navodila za kvalitetno izpeljavo komasacije. Pri vseh pa
mora biti vodilo trajnostni razvoj okolja.



Kakovosten in učinkovit sistem zemljiške administracije je pogoj za uspešno izvajanje
komasacij in drugih zemljiških preureditev. Za izvajanje tako kompleksnih postopkov je
potrebna podpora od začetnih korakov pa vse do končnega vpisa novih podatkov v katastrih
nepremičnin.



Komasacije so tudi eden najbolj učinkovitih instrumentov za pridobivanje zemljišč v javno
korist. Najučinkovitejše so se izkazale zaradi možnosti vključevanja javnosti in zadovoljstva
strank tako s časovnega kot s finančnega vidika.

2.2 Izzivi uporabe GIS v podporo odločanju pri komasacijah
Pri izvajanju komasacij se srečujemo z zelo zahtevnimi odločitvami v prostoru. Zelo poenostavljeno je
mogoče komasacijo opredeliti kot zaporedje dejavnosti in določenih odločitev, kjer je vsaka odločitev
rezultat izbire med več možnostmi. Vsako odločanje predpostavlja obstoj (Rozman, Kovač in Koletnik,
1993):


potreb, razlogov za odločitev,



različnih rešitev, alternativ in



meril, na podlagi katerih izbiramo.

Proces odločanja na splošno okvirno sestavljajo naslednje štiri faze (Rozman, Kovač in Koletnik, 1993):
•

ugotavljanje problemskih stanj,

•

določanje problemov,

•

iskanje, razvijanje, ocenjevanje in izbira rešitev,

•

logičen preizkus rešitve in z izvedbo v praksi tudi njen praktični preizkus.
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Problemi težjih odločitev izvirajo iz (Bohanec in Rajkovič, 1995; Jereb, Bohanec in Rajkovič, 2003):
•

velikega števila dejavnikov, ki vplivajo na odločitev,

•

številnih in slabo definiranih ali poznanih variant,

•

zahtevnega in pogosto nepopolnega poznavanja odločitvenega problema in ciljev odločitve,

•

obstoja več skupin odločevalcev z nasprotujočimi si cilji,

•

omejenega časa in drugih virov za izvedbo odločitvenega procesa.

Mnogi prostorsko povezani problemi v resničnem svetu zahtevajo več-kriterijsko odločanje na podlagi
geografskega informacijskega sistema. GIS in več-kriterijsko odločanje so se razvili večinoma
neodvisno, toda sedaj se pojavlja težnja po raziskovanju njihovih sinergij (Drobne in Lisec, 2009).
Odločanje temelji na številnih podatkih o zadevnem problemu. Ocenjeno je bilo, da je 80 % podatkov,
ki jih uporabljajo upravljavci in nosilci odločanja, geografske narave (Worral, 1991). Težave pri
odločanju, ki vključujejo geografske podatke, se imenujejo geografske ali prostorske odločitve
(Malczewscki, 1999).
GIS tehnološko predstavlja sklop orodij za vnos, shranjevanje, pridobivanje, obdelavo in analizo
prostorskih podatkov ter prikaz rezultatov. S podporo GIS je mogoče izvajati številne naloge, kjer
uporabljamo prostorske in opisne podatke o prostorskih pojavih. Takšne funkcije razlikujejo GIS od
drugih informacijskih sistemov za upravljanje. Poleg tega GIS, kot združena tehnologija, omogoča
združevanje različnih geo-prostorskih tehnologij (daljinsko zaznavanje, tehnologije za določevanje
položaja, računalniško podprto načrtovanje ipd.), ki jih je mogoče združevati z analitičnimi in
odločitvenimi tehnikami. Način vnosa, shranjevanja in analiziranja podatkov mora odražati način, na
katerega se bodo informacije uporabljale za naloge analize ali odločanja. GIS je zato potrebno
obravnavati kot proces in ne zgolj kot programsko ali strojno opremo (Grimshaw, 1994).
Kakovostno sprejemanje odločitev in reševanje problemov temelji na učinkoviti komunikaciji in
izmenjavi idej in informacij, na vrsti in količini razpoložljivih informacij ter potrebnih podatkov za
reševanje določenega problema odločanja, ki je povezan s kompleksnostjo situacije. Težave s
prostorskimi odločitvami pogosto zahtevajo ovrednotenje velikega števila izvedljivih alternativ na
podlagi več meril. Prostorske odločitve so več-kriterijske narave (Chakhar in Mousseau, 2008; Nijkamp,
1979; Nijkamp in Rietveld, 1986). Podobno kot pri splošnem odločanju, lahko prostorsko odločanje
razumemo kot zaporedje aktivnosti, ki se začnejo s prepoznavanjem problema odločanja in končajo s
priporočilom in s končno izbiro alternative. Ker je zmogljivost shranjevanja in obdelave človeškega
spomina omejena, ljudje razvijejo poenostavljene kognitivne bližnjice ali pravila obdelave za reševanje
kompleksnega problema (Diaz in Hansz, 2002).
Obstaja več alternativnih načinov organiziranja zaporedja dejavnosti v procesu odločanja. Kakovost
odločanja je tako odvisna od vrstnega reda, v katerem se dejavnosti izvajajo (Malczewski, 1999).
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Če želimo izvesti dobre prostorske odločitve, moramo najprej dobro poznati problematiko in uporabljati
iz podatkov izpeljane informacije. Pri pridobivanju prostorskih informacij si pomagamo z GIS, katerega
glavna funkcija je povezovanje podatkovno-informacijskih slojev. Informacije iz podatkovnih slojev
lahko pridobimo na več načinov (Drobne, Cemič in Lisec, 2008):


preprosta merjenja in analize na podatkovnih slojih,



monitoring tehnika (opazovanje časovnih trendov) in



tehnika prostorskega modeliranja.

Za reševanje kompleksnih prostorskih problemov se običajno uporablja tehnika prostorskega
modeliranja, kjer iz različnih podatkovnih slojev izdelamo nove podatkovno-informacijske sloje, ki so
v pomoč nosilcem odločanja (Drobne, Cemič in Lisec, 2008). Možne rešitve pri geografskih problemih
pogosto vključujejo veliko število nasprotujočih si in nesorazmernih meril vrednotenja in tako več
alternativnih rešitev. Odločitve za večino svetovnih problemov zahtevajo več-kriterijsko odločanje
(angl. Multi-criteria Decision Making – MCDM), ki temelji na GIS-u. GIS-tehnike in postopki nudijo
edinstvene zmožnosti za avtomatizacijo, upravljanje in analizo različnih prostorskih podatkov za
odločanje. Po drugi strani pa MCDM in širok spekter povezanih metodologij ponujajo bogato zbirko
tehnik in postopkov, s katerimi se lahko upošteva želje oblikovalcev odločitev in omogoča njihovo
vključevanje v odločanje na osnovi GIS-ov (Malczewski, 1999).
GIS ne ponuja samodejnih orodij za odločanje pri problemih, ki se pojavljajo v prostoru, ampak je le
podpora pri odločitvah. V primerjavi s klasičnimi metodami so GIS-tehnologije veliko hitrejše pri
posredovanju podatkov in iskanju optimalnih rešitev. GIS nudi podporo pri odločanju in ima samo
svetovalno nalogo. Hitro lahko ustvari veliko alternativnih rešitev, na koncu pa se mora še vedno odločiti
človek (Malczewski, 1999).
2.2.1 Več-kriterijsko odločanje
Analizo prostorskih več-kriterijskih odločitev lahko razumemo kot proces, ki združuje in preoblikuje
geografske podatke (angl. input) v končno odločitev (angl. output). Geografske informacije se lahko
opredelijo kot georeferencirani podatki, ki so bili obdelani v obliko, ki je pomembna za prejemnika
informacije. Podatki v GIS so najpogosteje organizirani z ločenimi tematskimi podatkovnimi sloji in
kartami ali sklopi podatkov, ki se imenujejo sloji, pokritost ali raven zemljevida. Več-kriterijski postopki
odločanja določajo razmerje med vhodnimi podatki in izhodnimi rezultati, vsi lahko prikazani v obliki
tematskih zemljevidov (Malczewski, 1999).
Postopek odločanja glede posega v prostor zahteva določene korake. Prvi korak je prepoznavanje in
definiranje prostorskega problema in določitev ciljev, ki se navezujejo na končno želeno stanje v
prostoru. Sledi definiranje odločitvenih spremenljivk oziroma faktorjev in omejitev. To je temeljni
korak v postopku več-kriterijskega vrednotenja (v nadaljevanju VKV), saj spremenljivke in omejitve
predstavljajo osnovo vrednotenju primernosti posameznih lokacij za posamezne cilje. To je stvar
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strokovne presoje, ki se običajno naslanja na zakonsko osnovo in je podkrepljena z mnenjem
strokovnjakov na tem področju ter deležnikov. Kadar imamo večje število odločitvenih spremenljivk in
omejitev, govorimo o več-kriterijskem odločanju (Carver, 1991).
Pri VKV so ključnega pomena odločitvena pravila. Odločitveno pravilo je postopek vrednotenja
oziroma navodilo za iskanje končne rešitve. Postopek odločanja je krožen, saj sproti spreminjamo
sestavo odločitvenih pravil (nabor spremenljivk in omejitev, vrednost uteži, vrednosti kontrolnih točk
prevrednotenja, tip prevrednotenja), saj s spreminjanjem odločitvenih parametrov določimo vpliv le-teh
na končno rešitev (slika 1). Odločitveno pravilo oblikuje strokovnjak na ustreznem področju poseganja
v prostor. Odločevalec mora biti prisoten pri vseh fazah postopka odločanja, saj lahko le na ta način
postavi merodajno pravilo, katerega lahko s poznavanjem problematike tudi smiselno prilagaja (Drobne,
Cemič in Lisec, 2008).

Slika 1: Krožni postopek odločanja s pomočjo GIS-a (Drobne, Cemič, Lisec, 2008: str. 3).
Figure 1: Circular decision-making process using GIS (Drobne, Cemič, Lisec, 2008: p. 3).

Poznamo več metod več-kriterijskega vrednotenja v GIS-u. Dve izmed njiju sta metoda utežene linearne
kombinacije (v nadaljevanju ULK) in razvrstilnega uteženega povprečja (v nadaljevanju RUP).
(Drobne, Cemič in Lisec, 2008), ki sta predstavljeni v nadaljevanju.
2.2.1.1 Metoda utežene linearne kombinacije – ULK (angl. Weighted Linear Combination)
Pri odločanju za poseg v prostor poznamo bolj in manj pomembne odločitvene spremenljivke. Nekatere
so glavne pri odločanju, nekatere pa le dodajajo manjše podrobnosti, zato je zelo pomembno, da jih
različno upoštevamo. Pomembnost odločitvenih spremenljivk določamo z dodeljevanjem uteži.
Določanje uteži je zelo zahtevna naloga, ki zahteva sodelovanje več strokovnjakov, saj se tako izognemo
subjektivnim odločitvam. Uteži lahko določimo na več različnih načinov, med pogosto uporabljene pa
spada metoda analitičnega-hierarhičnega postopka dodeljevanja uteži AHP (angl. Analytical
Hierarchical Process), ki jo je leta 1977 razvil Saaty in je predstavljena v nadaljevanju. Gre za
primerjavo odločitvenih spremenljivk v parih, pri kateri primerjamo vsako odločitveno spremenljivko z
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vsemi ostalimi. Uteži izberemo na intervalu devet stopenjske zvezne skale (Drobne, Cemič in Lisec,
2008).
Pri metodi utežene linearne kombinacije gre za zelo prilagodljiv pristop k več-kriterijskem vrednotenju
posegov v prostor. Glavni dve spremenljivki sta uteži, ki ju določimo vsaki posamezni odločitveni
spremenljivki, in točke, ki jih dobi vsaka lokacija alternative v okviru posamezne odločitvene
spremenljivke. Potrebna je normalizacija odločitvenih spremenljivk, saj so te v zelo različnih enotah,
zato je njihovo primerjanje in upoštevanje zelo zapleteno in jih je treba prevesti v enotno merilo
(Drobne, Cemič in Lisec, 2008).
2.2.1.2 Metoda razvrstilnega uteženega povprečja - RUP; (angl.: Ordered Weighted Averaging)
Pri metodi razvrstilnega uteženega povprečja gre za izpeljanko metode ULK, kjer lahko upravljamo
poleg uravnoteženja faktorjev tudi tveganje. Po metodi RUP lahko poleg stopnje uravnoteženja faktorjev
nadzorujemo tudi stopnjo tveganja končne odločitve, ki smo je še pripravljeni sprejeti v postopku večkriterijskega vrednotenja (Drobne, Cemič in Lisec, 2008).
Razvrstilne uteži se vsebinsko zelo razlikujejo od faktorskih uteži oziroma uteži spremenljivk. Faktorske
uteži izračunamo in pripišemo vsakemu odločitvenemu faktorju oziroma spremenljivki posebej. V bolj
kompleksnih prostorskih analizah pa je potrebno razlikovati med dvema tipoma odločitvenih
spremenljivk:


stroškovne odločitvene spremenljivke in



okoljske odločitvene spremenljivke.

Pri stroškovnih je uravnoteženje lahko popolno, kar pomeni, da se nizki stroški enega kompenzirajo z
visokimi stroški drugega faktorja. Pri okoljskih odločitvenih spremenljivkah ne gre tako, saj ne more
nizka okoljska ranljivost v enem dejavniku uravnotežiti visoke ranljivosti v drugem faktorju. V takih
primerih imamo neenaki stopnji uravnoteženja, kjer si pri GIS postopkih VKV posegov v prostor
pomagamo z metodo razvrstilnega uteženega povprečja. Skupni rezultat ločene obravnave stroškovnih
in okoljskih faktorjev dobimo po metodi RUP ob majhnem tveganju in brez uravnoteženja (Drobne,
Cemič in Lisec, 2008).
2.2.2 Sprejemanje odločitev v okviru več-kriterijskega odločanja
V fazi izbire nosilci odločanja ocenjujejo odločitve in izberejo najboljšo alternativo. Faza izbire zahteva
posebne metode, ki jih v večini programskih rešitev GIS še ni (Boroushaki in Malczewski, 2008;
Malczewski, 1999; Malczewski, 2006; Malczewski in Rinner, 2005; Rinner, 2008). Na splošno se v
postopku več-kriterijskega odločanja vsaki odločitvi dodeli odločitvena spremenljivka. Nosilec
uporablja spremenljivke ali »atribute« odločitve za merjenje uspešnosti alternativnih odločitev. Glede
na merila za ocenjevanje so želje odločevalca vključene v odločitveni model. Mnenja odločevalca so

Novak, M. 2019. GIS-orodja v podporo odločanju pri izvajanju komasacij.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

17

praviloma izražena v smislu uteži ali relativne pomembnosti, ki se pripisuje ocenjevanim
spremenljivkam. Glede na nabor alternativ, atributov in povezanih uteži se lahko vhodni podatki
organizirajo v obliki matrike ali tabele odločitev. Sčasoma je treba enodimenzionalne meritve (v slojih
geografskih podatkov GIS) in presoje (preference in negotovost) vključiti, da se zagotovi splošna ocena
alternativ. To se doseže z ustreznim pravilom odločanja ali funkcijo združevanja. Alternative uredimo
od najbolj do najmanj uspešnih glede na merila za ocenjevanje, ki jih določa pravilo odločanja
(Malczewski, 1999).
Pri več-kriterijskem oziroma več-parametrskem odločanju poteka vrednotenje variant na osnovi večparametrskega odločitvenega modela, ki je na splošno sestavljen iz treh komponent; parametri, funkcija
koristi in variante. Kot že omenjeno, parametri so spremenljivke in predstavljajo vhodne podatke v
model, lahko jim rečemo tudi atributi ali kriteriji. Parametri predstavljajo podproblem določenega
odločitvenega problema in opredeljujejo kakovost variant. Največkrat so urejeni v hierarhično strukturo
ali drevo, ki ponazarja medsebojne odvisnosti med njimi. Poznamo osnovne in izpeljane atribute. Za
vsak izpeljani atribut je določena funkcija koristnosti F, ki predstavlja predpis, po katerem se vrednosti
posameznih parametrov združujejo v spremenljivko Y, ki predstavlja končno oceno variante (Bohanec
in Rajkovič, 1995). Funkcija koristnosti je združena meritev koristnosti po vseh parametrih. Je
kriterijska funkcija, s katero določamo koristnost variant na osnovi posameznih parametrov in njihove
povezave (Krapež in Rajkovič, 2003). Medsebojne povezave in zaporedje je vidno na sliki 2.

Slika 2: Medsebojne povezave in zaporedje več-kriterijskega odločanja (Bohanec, Zupan in Rajkovič, 2000:str. 193).
Figure 2: Reciprocal connections and sequence of multi-criteria decision-making (Bohanec, Zupan in Rajkovič, 2000: p.
193).

Tudi Bohanec in Rajkovič (2000) natančno opredelita odločitveni proces. V osnovi je odločitveni proces
sestavljen iz naslednjih faz, ki se lahko med seboj prepletajo in ponavljajo (Bohanec in Rajkovič, 1995):
•

identifikacija problema,
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•

identifikacija kriterijev,

•

definicija funkcij koristnosti,

•

opis variant,

•

vrednotenje in analiza variant ter

•

zaključek.

Pri identifikaciji kriterijev najprej pripravimo nestrukturiran seznam kriterijev, ki jih bomo upoštevali.
Sledi hierarhično strukturiranje kriterijev, kjer kriterije hierarhično uredimo, pri čemer upoštevamo
medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave. Nepomembne kriterije in tiste, ki so izraženi z ostalimi
kriteriji, zavržemo in po potrebi oblikujemo nove. Rezultat je drevo kriterijev. Na koncu določimo še
merske lestvice, saj je potrebno za vsak kriterij v drevesu določiti mersko lestvico. To je zaloga
vrednosti, ki jo lahko zavzame pri vrednotenju (Bohanec in Rajkovič, 1995).
Velik izziv na področju odločanja prinaša razvoj umetne inteligence, kjer za reševanje problemov
uporabljamo tudi ekspertne sisteme. Ekspertni sistem je sistem, ki uporablja človeško znanje, zajeto v
računalnik, za reševanje problemov, ki običajno zahtevajo človeško strokovno znanje. Dobro oblikovani
sistemi posnemajo razumske procese (sklepanje, presojo), ki jih eksperti uporabljajo za reševanje
specifičnih problemov (Turban in Aronson, 1998). Lahko jih razvijemo s pomočjo programskih jezikov
ali pa z uporabo ekspertnih lupin (Gasar, Bohanec in Rajkovič, 2002). Ekspertne sisteme od drugih
zvrsti oziroma tehnik umetne inteligence ločuje predvsem naslednje (Jackson, 1999):
•

ukvarjajo se s kompleksnimi problemi iz realnega življenja, ki običajno zahtevajo veliko
človeškega strokovnega znanja,

•

biti morajo učinkoviti in uporabni v smislu hitrosti in zanesljivosti,

•

sposobni morajo biti pojasnjevanja in zagovarjanja rešitev oziroma priporočil.

Običajno so ekspertni sistemi sestavljeni iz treh delov (Rajkovič in Bohanec, 1988; Bratko, 1997;
Turban in Aronson, 1998; Gradišar in Resinovič, 2001; Krapež in Rajkovič, 2003):
•

baza znanja (angl. knowledge base),

•

mehanizem sklepanja (angl. inference engine),

•

uporabniški vmesnik (angl. user interface).

Mehanizem sklepanja in uporabniški vmesnik tvorita lupino ekspertnega sistema (Bratko, 1997;
Gradišar in Resinovič, 2001). Za gradnjo ekspertnih sistemov obstaja več računalniških programov
(lupin ekspertnih sistemov), ki vsebujejo uporabniški vmesnik in mehanizem sklepanja, bazo znanja pa
imajo prazno in jo doda uporabnik. Med take programe sodi tudi lupina ekspertnega sistema za večparametrsko odločanje – DEX (Decision EXpert), ki je bila razvita v Sloveniji, temelji pa na metodah
kibernetike in umetne inteligence ter je namenjena reševanju kompleksnih več-parametrskih
odločitvenih problemov in deluje v okolju DOS (angl. Disk Operating System). Od ostalih metodologij
več-parametrskega odločanja se razlikuje predvsem po kvalitativnem pristopu in neposrednem
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določanju funkcij koristnosti več spremenljivk, kar pomembno poveča transparentnost izgradnje in
uporabe odločitvenih modelov (Jereb, Bohanec in Rajkovič, 2003).
Pri teh odločitvenih problemih so podane variante in cilji, poiskati pa je potrebno varianto, ki najbolj
ustreza ciljem oziroma je potrebno urediti variante po stopnji zaželenosti (Ilievski in Rajkovič, 1995).
Po pridobitvi lestvice najprimernejših alternativ je treba izvesti analizo občutljivosti, da se določi
robustnost. Namen tega je opredeliti učinke sprememb vhodnih podatkov (geografski podatki in želje
odločevalcev) na rezultate (razvrstitev alternativ). Prostorsko odločanje običajno vključuje veliko
število alternativ, ki so ovrednotene na podlagi več različnih, morda nasprotujočih si meril, potrebna pa
je sistematična metoda za določanje najboljših alternativ (Malczewski, 1999).
Končni rezultat postopka odločanja je priporočilo za ukrepanje. Odločitev ali priporočilo mora temeljiti
na razvrstitvi alternativ in analizi občutljivosti. Vključuje lahko opis najboljše alternative ali skupine
alternativ, ki se smatrajo za najverjetnejšo izbiro. Tehnike vizualizacije, kot so zemljevidi, so zelo
pomembne pri predstavljanju in posredovanju rezultatov nosilcem odločanja in interesnim skupinam
(Malczewski, 1999).
Pri prostorski več-kriterijski analizi imamo dva ključna poudarka. To sta zmožnost GIS-a za
pridobivanje, shranjevanje, dostopanje, obdelavo in analizo podatkov in zmožnost metode večkriterijskega odločanja, da združi prostorske podatke in želje odločevalca v enodimenzionalne vrednosti
alternativnih odločitev (Malczewski, 2004). Za sprejemanje odločitev o posegih v prostor je danes
možno dobiti neomejeno količino podatkov. Glavno je, da znamo iz množice podatkov z ustreznimi
postopki pridobiti informacije, pomembne za vrednotenje alternativ. V postopku odločanja je glavni
izziv kako podatke, ki so nam na voljo, matematično zapisati, jih med seboj primerjati in jim določiti
njihovo pomembnost oziroma uteži. Velika nevarnost pri postopkih vrednotenja alternativ je subjektivna
ocena pomembnosti posamezne odločitvene spremenljivke. Orodja GIS so danes v veliko pomoč, saj
omogočajo upravljanje s prostorsko opredeljenimi podatki, izvedbo prostorskih analiz in prostorski
prikaz različnih odločitvenih alternativ. Slednje je v veliko pomoč pri iteracijah in za prilagajanje uteži
odločitvenim spremenljivkam (Drobne, Cemič in Lisec, 2008).
2.2.3 Pregled izbranih študij v tujini – GIS v podporo odločanju pri komasacijah
Za več-kriterijsko odločanje razvijemo model, ki zagotavlja vrednotenje variant na zastavljene cilje in
pričakovanja. Teorija več-kriterijskega odločanja nudi formalno osnovo za izgradnjo modela, kjer je
temeljni izziv povezovanje ocen po posameznih parametrih v celostno, skupno oceno. Izziv predstavlja
tudi medsebojna povezanost raznorodnih parametrov, njihova nedoločenost in spreminjajoča se
vplivnost glede na številne dejavnike (Rajkovič in sod., 1999).
V nadaljevanju predstavljamo dva spodbudna primera iz tujine o naprednem konceptu izvedbe in
programske opreme za prostorsko-lastniško prestrukturiranje kmetijskih zemljišč.
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2.2.3.1 Primeri prostorsko-lastniškega preurejanja v Španiji
Na severozahodu Španije v delu Galicije prevladuje zelo velika zemljiška razdrobljenost, kar je v
nasprotju z ostalo Španijo. Kmetije so večinoma majhne in povprečna velikost katastrske parcele znaša
2500 m2, eno gospodarstvo pa ima od šest do osem takih parcel. Komasacije so tam pomemben razvojni
element, saj strokovnjaki vidijo prihodnost v boljši ureditvi zemljiške strukture. Statistika tamkajšnjih
komasacij zajema okrog 4000 parcel in povprečno 390 lastnikov na eno komasacijo (Crecente, 1998).
Leta 1999 je bila ustanovljena interdisciplinarna raziskovalna skupina s ciljem razvoja integriranega
sistema za podporo nalogam celotnega cikla procesa komasacije v Galiciji (Tourin˜o in sod., 2001).
Sistem sta financirala Evropska unija in Ministrstvo za znanost in tehnologijo, podprla pa ga je tudi
galicijska vlada. Sistem obravnava tri glavne vidike, ki so predstavljeni pod točkami (a), (b) in (c)
(Touriño in sod., 2003).
a) Razvoj informacijskega sistema v okolju GIS, ki vključuje vse deležnike in podatke o projektu
komasacije v vseh fazah – od analize lastništva preko izdelave projekta do katastrskega
prestrukturiranja zemljišč. Omogoča neposredno udeležbo lastnikov, nadzor upravnega organa
in potrjevanje programa dela izvajalca projekta. Ta sistem povratnih informacij omogoča
izjemno izboljšanje kakovosti in trajanja postopka.
b) Izvajanje hevrističnih algoritmov v GIS za avtomatsko pridobitev nove zemljiško-lastniške
strukture z boljšimi pogoji rabe zemljišč, pri čemer se poskuša zadovoljiti željam vseh
sodelujočih deležnikov in upoštevati čim več dejavnikov, ki lahko vplivajo na proces
komasacije. Sistem skuša preseči tradicionalne strategije prerazporejanja zemljišč s pomočjo
avtomatiziranega pristopa, ki generira alternativne rešitve iz različnih izhodišč, upoštevajoč več
kriterijev in predlogov/želja deležnikov.
c) Vrednotenje in analiza načrta komasacije z uporabo niza kontrolnih parametrov za količinsko
opredelitev vpliva prostorskih sprememb s komasacijo in analiza kakovosti pridobljenih rešitev.
Najboljša rešitev je tako izbrana v skladu z merili strokovnjaka v povratnem procesu primerjalne
ocene.
Zasnovali so sistematičen postopek za pristop k izdelavi komasacijskih projektov, ki temelji na znanju
in izkušnjah strokovnjakov, rešitve pa so razdelili po fazah poteka, kot je prikazano na sliki 3 (Touriño
in sod., 2003).
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Slika 3: Faze poteka komasacije (Touriño in sod., 2003: str. 380).
Figure 3: Phases of a land conoslidation run (Touriño in sod., 2003: p. 380).

Postopek komasacije je sestavljen iz več korakov. Na koncu se projekt oceni z nizom različnih
parametrov, ki omogočajo primerjavo različnih rešitev za isto komasacijsko območje. Sistem zagotavlja
niz poročil na različnih stopnjah načrtovanja in izvedbe komasacije z namenom sledenju in
nadzorovanju postopka. Z uvedbo komasacije se v rešitev vključi uradne obrazce in zemljevide za
različne institucije in deležnike, ki so vključeni v proces. Lastniki lahko tako preko spleta izvajajo
prostorske poizvedbe o lokaciji in atributih svojih novih parcel, tako da vložijo zahtevke, lokalna
skupnost pa lahko pridobi statistične podatke z območja komasacije (Touriño in sod., 2003).
Predstavljen sistem temelji na rešitvi Intergraph GeoMedia Professional. Vse nove funkcionalnosti za
komasacije so zgrajene kot programska oprema na osnovi GIS-a in so predstavljene kot ukazi preko
grafičnih vmesnikov. Komponente so bile razvite z uporabo tehnologije ActiveX/COM in Visual Basic,
razen algoritma za avtomatsko generiranje parcel, ki je bil zaradi učinkovitosti napisan v programskem
jeziku C++. Uporabljena GIS-tehnologija je bila model za Geomedia Automation Objects. SQL Server
je temelj za relacijsko podatkovno bazo in njeno upravljanje (RDBMS), ki služi integraciji vhodnih
podatkov in informacij, pridobljenih med vsako fazo projekta. Podatkovne baze se nahajajo na strežniku,
sistem pa je konfiguriran tako, da deluje kot odjemalec v intranetu delovne skupine in zagotavlja skupno
delovno okolje z izmenjavo informacij o komasaciji. Prostorske informacije so objavljene na spletu z
uporabo komponent Active Server Pages in Geomedia WebMap (Touriño in sod., 2003).
Pri samem načrtovanju in izvedbi komasacije je treba najprej zagotoviti georeferencirane podatke za
območje komasacije. Podatki o zemljiščih in lastništvu ter drugih pravic na zemljiščih so predhodno
pridobljeni iz različnih virov, kot so geodetski načrti, zračni ortofoto, zemljiški kataster, osebni
razgovori. Za potrebe komasacije so razvili informacijski sistem za urejanje vhodnih podatkov, ki
vsebuje naslednje podatkovne sloje (Touriño in sod., 2003).


Začetna parcelna razdelitev, ki vključuje uradne podatke oziroma informacije o lastništvu
nepremičnin in obremenitvah na njih.
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Klasifikacija tal, kjer so zemljišča na območju komasacije uvrščena v vrednostne razrede glede
na kakovost in rabo tal, dostopnost do zemljišča in pridelovalno sposobnost zemljišča. Glede na
te lastnosti je vsaki parceli dodeljen kakovostni razred.



Izključena območja vsebuje geografske enote, ki so izključena iz komasacije, kot so reke, jezera
ali druga območja, ki niso predmet zemljiškega preurejanja.



Omejitve v prostoru so elementi, ki niso izključeni iz območja komasacije, predstavljajo pa
omejitve pri zemljiškem preurejanju. Med njimi so tudi zgradbe, namakalni kanali, nasipi,
vodnjaki in električni vodi.



Topografski elementi, ki so predstavljeni s plastnicami, topografskimi načrti in modeli reliefa,
ki zagotavljajo podrobne informacije o površju za namene prostorskega urejanja.



Projekt cestnega omrežja, ki vključuje nove omejitve pri izdelavi projekta, ker se mora za vse
novo nastale zemljiške parcele urediti dostop do poti.



Pisne želje lastnikov, kjer lastniki predvsem izrazijo želje glede lokacije, velikosti in rabe novo
dodeljenih parcel. Nova razdelitev tako imenovanega komasacijskega sklada mora spoštovati te
preference, kolikor je to mogoče, da bi se izognili konfliktom in nezadovoljstvu.

Komasacijska območja so prevelika za analizo, zato jih navadno razdelijo v table in nato vsako tablo
obravnavajo kot komasacijsko območje, ki pa ga omejuje projektirano ali obstoječe cestno omrežje ali
pa izključena območja. Tabla je delovna enota za načrtovalca (Touriño in sod., 2003).
Želje lastnikov na vsaki tabli so preoblikovane v posebno informacijo (zaznambo). Zaznamba je kazalec,
ki lastniku dodeli lokacijo nove parcele, ki je čim bližje njegovi želji. V eni tabli ima lahko en lastnik
več zaznamb. Urejena razporeditev parcel glede na želje oziroma zaznambe omogoča oblikovanje parcel
bolj pravilnih oblik. Prikaz na zemljevidu omogoča boljšo zaznavo konfliktov v prostoru (Touriño in
sod., 2003).
Programsko orodje obravnavanega sistema v Španiji vsebuje pregleden vmesnik, ki načrtovalcu pomaga
razdeliti celotno komasacijsko območje na table in tudi razdelitev zemljišč znotraj tabel glede na interese
lastnikov. Vmesnik ponuja podrobne podatke o željah lastnikov, njihovih lastnikih in podrobnejše
podatke o lastnikih. Program sam prepoznava neskladja razporeditve želja lastnikov in načrtovalcu
sporoča stanje le-teh. Določa tudi stanje tabel, če je na njih preveč ali premalo želja. V takih primerih je
potrebno zemljišča ponovno razporediti. Ko so table uravnotežene, zaznambe zagotavljajo porazdelitev
začetnih lokacij novih parcel kot vhodni podatek za naslednjo stopnjo, ki deluje na ravni tabel (Touriño
in sod., 2003).
Tradicionalno so strokovnjaki razdeljevali zemljišča neavtomatsko, oziroma »ročno«. Table so začeli
razdeljevati pri nekem robu in nadaljevali vse do konca. Tako delo je zelo zahtevno in dolgotrajno in
zahteva veliko poskusov, strokovnjaka pa vodijo izkušnje, intuicija in poznavanje razmer območja
(Touriño in sod., 2003). Ciljna funkcija, ki jo je treba optimizirati v tem delu, predstavlja kakovost
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posameznih parcel in razdelitve tabel kot celote ob upoštevanju razmerij med vloženimi parcelami v
komasacijski sklad posameznega lastnika (Touriño in sod., 2003).
Prvi korak razdeljevanja tabel v GIS je pretvorba vektorskih geometrij table v dvodimenzionalno mrežo
diskretnih elementov, imenovanih celice. Vsaka celica je utežena s presečiščem mreže načrta table in
slojem kakovostnih razredov tal. Načrtovalec izbere orientacijo novih parcel (usmeritev), obliko celic
in območje, ki ga predstavlja vsaka celica. Območje je kompromis med računskim in spominskim delom
avtomatskega generiranja parcel in natančnostjo rezultatov. Ta stopnja zahteva veliko časa za računanje,
a se lahko dobljena mreža shrani in kasneje ponovno uporabi (Touriño in sod., 2003).
Iterativno prečiščevanje se konča po določenem številu korakov, kar je kompromis med časom
računanja in kakovostjo končne rešitve. Razdeljevalni algoritem lahko kot začetno rešitev projekta
komasacij ustvari parcele z neustrezno obliko in neustrezno velikostjo glede na vložena zemljišča v
komasacijski sklad. Poleg tega je včasih treba spremeniti meje parcele, da bi upoštevali določeno
omejitev v prostoru, ki je algoritem v tej fazi ne obravnava. Sistem ponuja orodje za urejanje načrtov
meja novih parcel, ki omogoča interaktivno prilagajanje meje parcel s premikanjem, dodajanjem ali
brisanjem oglišč parcel. Orodje s pomočjo številnih parametrov prikazuje, kako spremembe določene
nove parcele vplivajo na ostale, predvsem sosednje, parcele (Touriño in sod., 2003).
Pri ocenjevanju rezultatov načrta nove razdelitve zemljišč se upošteva parametre, kot so površina in
obseg vključenih parcel (ločenih za vsak razred tal), število lastnikov in geometrijski kazalniki na ravni
parcel za vrednotenje sprememb (Touriño in sod., 2003).
Zaradi velike raznolikosti kombinacij vhodnih parametrov avtomatizirana porazdelitev zemljišč
generira širok nabor alternativnih rešitev. Zato je bistveno, da je na voljo modul za vrednotenje, ki na
eni strani omogoča usmerjanje procesa komasacije pri iskanju najboljše možne rešitve in po drugi strani
potrjuje končne rešitve v primerjavi s prvotno parcelno strukturo. Sistem zagotavlja statistično analizo
projekta komasacije. Ti kazalniki omogočajo izvajalcu komasacije, da objektivno primerja različne
rešitve za isti projekt. Kazalniki so dobljeni s prostorskimi operacijami in geometrijskimi izračuni, ki so
vgrajeni v GIS-u. Nekateri kazalniki se lahko uporabljajo na različnih stopnjah projekta in na različnih
ravneh: od posamezne parcele do lastnika ali table, pa do celotne komasacije (Touriño in sod., 2003).
Delno oceno smotrnosti oziroma rezultatov komasacije lahko pokaže dva kazalnika. Prvi je koeficient
komasacije (KK), drugi pa redukcijski koeficient (RK).
(2.1)
kjer je

število parcel pred komasacijo in

Redukcijski koeficient pa se določi kot:

število parcel po komasaciji.
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100 ,
kjer je

(2.2)

število lastnikov v komasaciji. Največja možna vrednost RK je 100%.

Te kazalnike dopolnjujejo še z morfološkimi kazalniki zemljiških parcel in kazalniki razpršenosti
zemljiških parcel. Morfološki kazalniki ocenjujejo, če je prišlo do bistvenega izboljšanja oblike in
velikosti novih parcel. Naslednji morfološki kazalci zagotavljajo koristne informacije načrtovalcu
oziroma izvajalcu komasacije (Touriño in sod., 2003):


površina parcele, ki ima velik kmetijsko-gozdarski pomen, ker je neposredno povezana z
nekaterimi stroški, povezanimi z gospodarskim izkoriščanjem parcele;



razmerje površine in obsega zemljiške parcele, ki opisuje tudi geometrijo parcel;



razmerje površina in kvadrata obsega, ki je še en zanesljiv kazalec oblike parcele. Ker je to
parameter brez dimenzij, se parcele lahko morfološko primerjajo neodvisno od njihove
površine.

Parametri razpršenosti parcel se ocenjujejo za vsakega lastnika zemljišč oziroma deležnika komasacije.
Pričakuje se, da bodo po komasaciji nove parcele istega lastnika bližje kmetijskemu gospodarstvu ter
bližje vsaka sebi, kar izboljšuje njihovo uporabo v kmetijstvu in gozdarstvu. Najbolj reprezentativni
kazalniki predstavljenega sistema so navedeni v nadaljevanju (Touriño in sod., 2003):


Razpršenost centroidov parcel: središče parcele je povprečna vsota koordinat točk, ki določajo
potek parcelne meje. Težišče lastnika je povprečje centroidov njegovih parcel na
komasacijskem območju. Kazalnik se nato izračuna kot vsota razdalj med težiščem vseh parcel
posameznega lastnika in centroidom posamezne parcele, dodeljene deležniku komasacije.
Različica tega parametra je kazalnik prilagoditve lastnikovi želji, ki količinsko opredeljuje
razpršenost novih parcel vsakega lastnika glede na njegove želje na začetku projekta. To je v
bistvu vsota razdalj med središčem parcele in koordinato željene lokacije. Ta kazalnik
predstavlja stopnjo zadovoljstva lastnika.



Utežena srednja razpršenost je podobna indikatorju razpršenosti centroidov, vendar je razdalja
utežena za vsako parcelo. Razlog je v tem, da je razdalja bolj kritični dejavnik za obdelovalna
zemljišča kot za parcele s tlemi nizke kakovosti ali z majhnimi površinami, ki se običajno ne
izkoriščajo za kmetijsko pridelavo.



Hamiltonov krog: indikator meri razdaljo Hamiltonovega vezja, ki prečka vse parcele lastnika.
Krog se začne v težišču parcel lastnika, nadaljuje se z najbližjo parcelo do težišča, nadaljuje z
naslednjo najbližjo parcelo in tako naprej, dokler se vezje ne zaključi v začetni točki, po
prečkanju vseh parcel lastnika.

Sistem, ki ga razvijajo in uporabljajo na severu Španije, je koristna podpora prostorskemu načrtovanju
in odločanju v GIS-okolju. Omogoča upravljanje komasacijskih podatkov v okviru celotne izvedbe
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komasacije, avtomatizirano generiranje alternativnih načrtov in celovito oceno rešitev. Z družbenega
vidika je komasacija ob uporabi te rešitve bolj pregledna za vse akterje, ki sodelujejo v komasacijah,
poveča možnosti za njihovo sodelovanje in omogoča neposredno udeležbo lastnikov zemljišč v različnih
fazah komasacije. S tem se zmanjša tveganje glede nezadovoljstva. Pravzaprav se čas prerazporeditve
dramatično skrajša iz mesecev na tedne. Čeprav sistem upošteva veliko kriterijev in zahtev projekta, je
jasno, da ni mogoče količinsko opredeliti vseh kriterijev, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju
komasacije, tako da mora načrtovalec in izvajalec komasacije sprejeti končne odločitve na podlagi
svojih izkušenj in informacij, ki so mu na voljo (Touriño in sod., 2003).
2.2.3.2 Primeri prostorsko-lastniškega preurejanja na Cipru
Na Cipru so izvajali študijske primere, kjer so uporabili integrirani sistem za načrtovanje in podporo
odločanju IPDSS (angl. Integrated Planning and Decision Support System) za združevanje zemljišč,
imenovan LACONISS. Sistem združuje sodobno tehniko umetne inteligence, in sicer ekspertne sisteme
za genetske algoritme z več-kriterijskimi metodami odločanja in geografskim informacijskim sistemom.
LACONISS komasacijo preoblikuje v sistematičen, avtomatiziran, pregleden in učinkovit proces, ki
lahko v prihodnosti pomembno prispeva h kakovosti prostorsko-lastniških postopkov (Demetriou,
2013).
Komasacije so v študiji razdelili na dva glavna podprocesa (Thomas, 2006a):


katastrsko preurejanje zemljišč in



infrastrukturni in ostali prostorski ukrepi.

Prvo vključuje iskanje optimalne prerazporeditve obstoječe posestne oziroma lastniške strukture
kmetijskih gospodarstev na danem podeželskem območju, ki temelji na zakonodaji o komasaciji
zemljišč in obstoječih praksah. Slednje vključuje vrsto kriterijev in različne omejitve pri uresničevanju
ciljev posameznega projekta komasacij. Prostorsko urejanje kmetijskega prostora vključuje
zagotavljanje potrebne infrastrukture, kot so ceste, namakalni in drenažni sistemi, urejanje krajine in
okolja, obnova vasi in izboljševanje kakovosti tal. V mnogih primerih se pri komasacijah srečujemo z
mnogimi izzivi, kot so dolgotrajnost projektov, visoki operativni stroški, navzkrižja interesov med
lastniki zemljišč in različna dojemanja med zainteresiranimi stranmi. Slednje težave so povezane s
prerazporeditvijo zemljišč, ki je najbolj kritična faza procesa komasacije (Sonnenberg, 2002; Thomas,
2006b).
Čeprav se postopek komasacij že dolgo izvaja in se pri tem srečujemo z zahtevnimi prostorskimi
odločitvami, kjer bi lahko GIS-orodja pomembno prispevala k sprejemanju odločitev, je GIS-podpora
še vedno zelo omejena, saj gre za zelo kompleksen problem prostorskega načrtovanja in odločanja.
Sedanje GIS-programske rešitve so preveč splošne in običajno nimajo mehanizmov za vključitev orodij
za izdelavo alternativnih rešitev ali vključitev teh rešitev brez znatnega programiranja in prilagajanja.
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Obstoječe raziskave se osredotočajo predvsem na izolirane algoritme za prerazporeditev zemljišč,
razdelitev zemljišč in oceno načrtov za komasacijo (Demetriou, 2013).
LACONISS je hibridni prototipni sistem, ki združuje funkcionalnosti GIS in ekstremnih sistemov (v
nadaljevanju ES), genetske algoritme (v nadaljevanju GA) in metode več-kriterijskega odločanja tako
več-atributnega (angl. multi-attribute, v nadaljevanju MADM) kot tudi več-objektnega (angl.
multi-objective, v nadaljevanju MODM) (Demetriou in sod., 2011).
LACONISS je razvit na platformi ArcGIS, razvojna orodja pa so razvita v Visual Basic. Sestavljen je
iz štirih podsistemov (Zeiler, 2001a, 2001b):


LandFragmentS za ocenjevanje razdrobljenosti zemljišč v kmetijskem kontekstu, ki vključuje
izgradnjo ustreznega kartografskega modela in analizo trenutnega lastništva zemljišč z uporabo
metod več-atributne analize in ocenjevanjem obsega razdrobljenosti zemljišč,



LandSpaCES Design je modul, ki avtomatsko ustvarja alternative načrtov prerazporeditve
zemljišč komasacijskega območja (združuje funkcionalnosti GIS in ekspertnih sistemov),



LandSpaCES Evaluation Module za ocenjevanje alternativ načrtov prerazporeditve zemljišč in



nazadnje je najboljša alternativa posredovana kot vhodni podatek v modul LandParcelS, ki
samodejno ustvari nove parcele glede na obliko, velikost in vrednost zemljišča, ki predstavlja
končni načrt komasacije; LandParcelS temelji na GA in MODM.

Modul LandFragmentS deluje kot uporabniški vmesnik s sedmimi ikonami, kjer z izborom vsake
zaženemo izbrano funkcijo. Z izjemo prve ikone, ki omogoča izračun dveh najbolj znanih indeksov
razdrobljenosti zemljišč (Simmons in Januszewski), so ostale ikone v vrstnem redu, v katerem jih je
treba izvesti po postopku MADM. Glavni koraki postopka so prikazani na sliki 4 (Demetriou, 2013).

Slika 4: Glavni koraki postopka LandFragmentS (Demetriou, 2013: str. 122).
Figure 4: The mainsteps of the LandFragmentS process (Demetriou, 2013: p. 122).

Na začetku mora načrtovalec strukturirati model zemljiške razdrobljenosti, tako da izbere parametre za
vključitev v model. Izbira med naslednjimi šestimi faktorji:
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F1 - razpršenost parcel,



F2 - velikost parcel,



F3 - oblika parcel,



F4 - dostopnost parcel,



F5 - vrsta lastništva, če gre za dvojno lastništvo in



F6 - solastnina.
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Vsem parametrom je potrebno določiti uteži, za kar se uporabljata dve metodi: neposredna ocena uteži
in kvalitativna ocena. Vsota uteži mora biti 1 (Demetriou, 2013). Izvede se ocena za vsakega lastnika
ter zgradi tabelo razdrobljenosti zemljišč, ki se nato normalizirajo na vrednosti med 0 in 1. Uporabijo se
vrednosti funkcij, ki predstavljajo človeško presojo v matematični obliki in jih je zgradila skupina
strokovnjakov za komasacije (Beinat, 1997). Na podlagi te standardizirane tabele se izračuna indeks
razdrobljenosti zemljišč (IRZ) za vsako kmetijsko gospodarstvo oziroma za vsakega lastnika, nato pa se
za celotno območje izračuna globalni indeks razdrobljenosti zemljišč (GIRZ) kot povprečje IRZ. Sledi
izračun vpliva posameznega dejavnika z analizo občutljivosti, s katero se ugotovi, kako vplivajo uteži
na rezultat. Tako lahko načrtovalec primerja rezultate za različne uteži in oceni občutljivost vsakega
dejavnika za vse indekse razdrobljenosti zemljišč. Z najprimernejšim rezultatom GIRZ se nato
načrtovalci odločijo, ali je komasacija na obravnavanem območju potrebna, ali ne (Demetriou, 2013).
Modul LandSpaCES Design združuje funkcionalnosti GIS in ES. ES sestavljata dve glavni komponenti:
baza znanja in orodje za odločanje. Baza znanja za ta modul vsebuje 74 pravil oziroma pogojnih stavkov
v zvezi s problemom in zahtevami, ki so bili pridobljeni na podlagi zakonodaje, izkušenj načrtovalcev
in drugih sorodnih virov. Modul omogoča vključevanje GIS-podatkov, vključno s katastrskimi načrti,
podatki glede zemljiških parcel in lastnikov zemljišč ter druga prostorska dejstva. Dejstva so odločitvene
spremenljivke, ki jih določi načrtovalec in predstavljajo različne možnosti odločitve. Orodje za
odločanje oblikuje sklepe glede tega, katera pravila ustrezajo dejstvom, ki se nato vrnejo kot odločitve
načrtovalcu (zemljevidi prerazporeditve zemljišč). S spreminjanjem niza dejstev (zahtev) nastanejo
nove rešitve za prerazporeditev zemljišč, ki se prenesejo v naslednji modul za vrednotenje (Demetriou,
2013).
Pri oblikovanju modela prerazporeditve zemljišč so ključnega pomena način vključevanja želja
lastnikov zemljišč, potreba po zagotavljanju pravičnosti, preglednosti in standardizaciji procesa glede
na lokacijo ter dodeljevanje novih parcel. Najpomembnejši vidik za lastnike zemljišč je lokacija novih
parcel, ki jih bodo prejeli. Znano je, da si vsak lastnik želi pridobiti zemljišče, ki je zanj »najboljša
parcela« (Rosman in Sonnenberg, 1998, Ayranci 2007). Praksa je pokazala, da se »najboljša parcela«
dojema kot tista z največjo površino ali najvišjo vrednostjo zemljišča na hektar (tržno ceno ali
agronomsko vrednost) ali kombinacijo teh dveh dejavnikov. Prednostni parcelni indeks (v nadaljevanju
PPI) je zasnovan tako, da upošteva oba dejavnika. Njegova vloga je opredeliti dve ključni vprašanji
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prerazporeditve zemljišč: (i) prednost vsakega para lastnik-zemljišče v celotnem projektu v smislu
dodelitve nove parcele lastniku zemljišča na določeni lokaciji in (ii) razvrstitev lokacijskih prednosti
novih parcel za vsakega lastnika. Pri tem pride do konfliktov vseh interesov (prevelik interes na nekem
območju), zato PPI nadalje določa, katere lastnike zemljišč je treba premakniti v drug blok oziroma
tablo zemljišč, in informacijo, kateri lastniki imajo na določenem območju prednost. Tako noben lastnik
zemljišča ne more biti prepričan o lokaciji svojih novih parcel do konca postopka, saj postopek vključuje
stalno premikanje novih parcel. Zaradi načina delovanja PPI prispeva h krepitvi pravičnosti in
preglednosti procesa, saj postane postopek strukturiran, sistematičen in standardiziran glede na lokacijo
in dodeljevanje novih parcel.
LandSpaCES Evaluation Module povezuje GIS z modelom MADM in ima podoben proces kot Land
FragmentS. Načrtovalec izbere vrsto alternativnih možnosti prerazporeditve zemljišč za vrednotenje in
sklop meril za ocenjevanje le-teh. Merila za ocenjevanje so (Demetriou, 2013):


srednja velikost novih parcel (C1),



koeficient povprečne koncentracije parcel (PCC) (C2),



sprememba števila lastnikov zemljišč (C3),



odstotek lastništva z minimalno velikostjo (omejitev ciprske zakonodaje) (C4),



povprečna stopnja zadovoljstva lastnika zemljišč (SZL) (C5).

PCC in SZL sta nova koncepta, ki so jih uvedli Demetriou in sod. (2012c). PPC se meri za vsako
kmetijsko gospodarstvo oziroma lastništvo posebej. Njegova vrednost se določi na lestvici od -1 do 1.
Vrednost 0 pomeni brez sprememb v razpršenosti parcel kmetije pred in po komasaciji. Vrednost 1
predstavlja stanje popolne komasacije, vrednost -1 pa najslabšo možno izvedbo. Izračun SZL vključuje
določitev, katere prednosti vsakega lastnika zemljišč so bile upoštevane, in dodeljuje sorazmeren
odstotek zadovoljstva novi parceli z vrednostmi do največ 100%. Za vsako alternativo je potrebno glede
na posamezno merilo določiti uspešnost v vrednosti od 0 do 1. Načrtovalec izbere tudi uteži za vsako
merilo. S pravili odločanja se nato oceni kakovost oziroma ustreznost alternativ in se jih razvrsti od
najboljše do najslabše. Na koncu se izvede še analiza občutljivosti uteži, ki med drugim določi glavni
kriterij za razvrstitev alternativ. Rešitev, ki je izbrana za najboljšo, se prenese v naslednji modul
(Demetriou, 2013).
LandParcelS Modul povezuje GIS, GA in MODM. MODM je proces oblikovanja z neprekinjenim
iskalnim prostorom, ki išče najboljšo rešitev v neskončnem številu ali zelo velikem nizu izvedljivih
alternativ, ki jih lahko najdemo kjerkoli na komasacijskem območju. MODM zagotavlja okvir za
oblikovanje niza alternativ, od katerih je vsaka definirana implicitno v smislu odločitvenih spremenljivk
in ovrednotena s pomočjo objektivnih funkcij. Razdelitev zemljišč se lahko oblikuje kot več-kriterijski
problem s tremi cilji in primarno omejitvijo, kot na primer: ustvari parcele običajnih oblik, z vnaprej
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določeno velikostjo in vrednostjo zemljišča ob upoštevanju omejitve, da morajo imeti parcele dostop do
ceste (Demetriou, 2013).
Na začetku mora načrtovalec izbrati parametre optimizacije nove razdelitve zemljišč oziroma novih
parcel in določiti, koliko vhodnih parametrov bo upošteval. V primeru, da jih vključi več, jim mora
določiti tudi uteži. Ko so parametri optimizacije definirani, je začetni korak v evolucijskem procesu
generiranje naključne populacije rešitev z opredelitvijo, kateri zemljiški blok oziroma tabla bo
razdeljena. GA nato vodimo z določitvijo števila iteracij in določitvijo odstotka najboljših rešitev iz
vsake generacije, ki bo neposredno prenesen v naslednjo. Tako nastajajo nove možnosti rešitev in se v
iteracijah spreminjajo, dokler ni dosežena najboljša rešitev. Ko je dosežena optimalna rešitev, pridobimo
tudi informacije o razvoju procesa za vsako generacijo. Razdelitev vsakega bloka oziroma table se nato
lahko prikaže v GIS-okolju. Na koncu se vse zemljiške bloke na območju študije primera izdela končni
načrt komasacije (Demetriou, 2013).
LACONISS vključuje celovit okvir za načrtovanje in sprejemanje odločitev za prerazporeditev zemljišč
in je sistematičen, avtomatiziran, pregleden in učinkovit postopek načrtovanja nove parcelne in lastniške
strukture komasacijskega območja. Pri tem se uporabljajo funkcionalnosti GIS in tehnike umetne
inteligence ter metode za več-kriterijsko odločanje. Poleg tega, da je sistem obravnave zelo širok in
zajema veliko parametrov, ki so pomembni pri razdeljevanju komasacijskega sklada, je tudi zelo hiter.
Manjša raziskava, izvedena na desetih primerih, je pokazala, da posamezni strokovnjak potrebuje
približno 30 delovnih dni, da reši problem prerazporeditve zemljišč, medtem ko je modul za načrtovanje
znotraj programa LACONISS potreboval le šest minut, kar je veliko časovno zmanjšanje za to nalogo.
Po drugi strani pa je še veliko možnosti za izboljšanje sistema, optimizacijo in časovno skrajšanje
postopka. Oblikovanje parcel na posamezni tabli traja od pet do deset ur, kar je vseeno veliko
(Demetriou, 2013).
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3 KOMASACIJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V SLOVENIJI
V tem poglavju podajamo pregled nad zakonskim okvirjem in stanjem izvajanja komasacij kmetijskih
zemljišč v Sloveniji. Posebej so predstavljeni kriteriji, ki jih je po zakonu treba upoštevati pri
razdeljevanju komasacijskega sklada v Sloveniji.
3.1 Stanje in izzivi komasacij v Sloveniji
Slovenija ima zelo pestro geografsko strukturo in malo plodnih površin. V preteklosti je prevladovala
agrarna prenaseljenost, ki je skupaj z dedovanjem, urbanizacijo, gradnjo infrastrukture in delno
denacionalizacijo povzročila drobljenje površin na majhne parcele (Prosen, 2003). Zaradi manjšanja
števila kmetijskih gospodarstev, kar kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije, se veča
intenzivna kmetijska obdelava, skupaj s sodobno mehanizacijo pa slednje povzroča potrebo po
parcelnem preurejanju zemljišč in urejanju ustreznih dostopov do zemljišč z javnih poti. Slovensko
kmetijstvo se je znašlo pred velikim problemom razdrobljenosti zemljiške strukture, kar kmetijstvu
onemogoča konkurenčnost z ostalim svetovnim trgom (Lisec in sod., 2012).
Medtem ko imajo nekatere razvite evropske države že drugo ali tretjo generacijo zemljiških operacij, se
v Sloveniji še vedno čuti zadržanost do teh postopkov. K takemu stanju so pripomogle slabe izkušnje z
agrarnimi operacijami v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, kjer je bil glavni namen
boljši ekonomski učinek (Lisec in sod., 2012), prisoten pa je tudi strah iz preteklega političnega sistema
in zaradi denacionalizacije (Prosen, 2003). Po nekdanjem družbeno-planskem sistemu z značilnimi
»vsiljenimi« komasacijami je sledilo obdobje tranzicije z moratorijem na agrarne operacije. Devetdeseta
leta preteklega stoletja so bila na področju agrarnih operacij zaznamovana s sanacijo nedokončanih
operacij ter novo zakonodajo. Le postopoma so se kot pilotni projekti uvajali posamezni primeri agrarnih
operacij (Lisec in sod., 2015a).
Dobre prakse v zadnjem desetletju lokalno prispevajo k večji sprejemljivosti komasacij med lastniki in
v lokalnih skupnostih (Lisec in sod., 2012). O zadovoljnosti komasacijskih udeležencev poroča tudi
Dvornik (2012), ko v svoji diplomski nalogi analizira mnenje lastnikov zemljišč. Pravi, da so bili
udeleženci komasacij njegove raziskave seznanjeni z uvedbo komasacije in niso imeli zadržkov za
uvedbo le-te, saj so se zavedali problema razdrobljene zemljiške strukture. Zgovorno je tudi dejstvo, da
skoraj devetdeset odstotkov udeležencev na analiziranem območju odobrava komasacijo, bi se jo
udeležilo še enkrat in jo priporočajo drugim (Dvornik, 2012). Komasacije so vse pogosteje predlagane
s strani lastnikov zemljišč, kar je za potek same komasacije najbolje (Lisec in sod., 2012).
V preteklosti je bil osnovni namen komasacij izboljšati posestno strukturo kmetij in omogočiti
učinkovitejšo in smotrnejšo rabo zemljišč. Današnje komasacije pa so se razvile v celovito orodje
razvoja podeželja, saj poleg razvoja kmetijstva prispevajo tudi k infrastrukturni opremljenosti,
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varovanju naravnega in grajenega okolja, vse bolj pa je vanje vključena tudi zemljiška politika (Lisec
in sod., 2013).
V Sloveniji imamo danes slabih 70.000 kmetijskih gospodarstev z gospodarji s povprečno starostjo 57
let. Poleg starosti so v Sloveniji velik problem kmetijstva tudi majhne obdelovalne površine. Povprečna
površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo znaša 6,9 ha (Statistični urad RS,
2019). Naslednji faktor, ki poglavitno vpliva na razvoj kmetijstva, je oddaljenost parcel med seboj.
Ponekod so zemljišča enega lastnika oddaljene tudi do 20 km in so hkrati lahko v različnih upravnih
območjih. Parcele so pogosto nerodno oblikovane za kmetijske namene. Nekatere parcele so zelo ozke
in dolge (na primer: tri metre široka in 1000 metrov dolga parcela). Vsa ta dejstva kažejo na velik pomen
komasacij za razvoj slovenskega podeželja, še večji pomen pa bodo morale komasacije dobiti tudi v
povezavi z ukrepi varovanja pred naravnimi nesrečami, varovanjem narave in okolja.
3.2 Zakonski okvir
V nadaljevanju se bomo osredotočili na slovenske razmere in zakonodajo. Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo je izvedla raziskovalni projekt z naslovom Študija možnosti izvajanja zemljiških operacij na
zavarovanih in varovanih območjih (Lisec in sod., 2015b). Raziskovalni projekt je del Resolucijo o
strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za
jutri« (Uradni list RS št. 25/2011). Študija podrobno predstavi veljavno zakonodajo in postopke na
področju upravljanja z agrarnimi zemljišči in širše z upravljanjem podeželskega prostora, predstavi
določene pomanjkljivosti in usmeritve za naprej.
Danes bi družbenopolitične zahteve glede rabe prostora na podeželju lahko razdelili na štiri področja
(FAO, 2012):


pridelava hrane,



pridobivanje obnovljive energije,



širitev naselij in gradnja infrastrukture ter



varovanje narave in okolja.

Ravno različna pričakovanja glede rabe kmetijskih zemljišč prinašajo veliko konfliktov v prostoru.
Zaradi tega so pomembni strateški cilji, pri katerih je ključnega pomena, da so skladno določeni tako na
regionalni, državni kot tudi meddržavni ravni. Načrtovani morajo biti celovito z obzirom na vse zahteve
prostora (FAO, 2012).
Zakonska določila na področju agrarnih operacij so določena predvsem z:


Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo,
58/2012, 27/2016, 27/2017 – ZKme-1D in 79/2017),



Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 – ZdZPVHVVR,
26/2014, 32/2015, 27/2017 in 22/2018).
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3.2.1 Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)
Zakon o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju ZKZ) določa, da se z agrarnimi operacijami ureja
kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor z namenom izboljšave kmetijskih zemljišč in izboljšanja
pogojev obdelave. Med agrarne operacije opredeljuje medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč,
arondacije, komasacije in melioracije.
Po ZKZ se za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč šteje menjava, ki se izvaja zaradi racionalnejše
rabe kmetijskega zemljišča. Vrednost enega zemljišča ne sme presegati vrednosti drugega zemljišča za
več kot 50 %.
Arondacija kmetijskih zemljišč ali zaokrožitev se izvede v korist lastnika kmetijskega zemljišča, če se
bo zemljišče, ki se bo pripojilo, rabilo za kmetijsko rabo. 49. člen zakona določa, da mora predlagatelj
arondacije navesti namen arondacije, izkazati, da so izpolnjeni v zakonu določeni pogoji, izjaviti, da
prostovoljna medsebojna menjava kmetijskih zemljišč ni bila dosežena, priložiti predlogu seznam
razdrobljenih zemljišč ali zemljišč v strnjenem zemljiškem kompleksu, ki naj se arondirajo, seznam
zemljišč, ki naj se pripojijo, in seznam zemljišč, ki jih predlagatelj arondacije daje v odškodnino za
pripojena zemljišča. Pridobiti je potrebno tudi mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti
nameravane arondacije. Arondacija je upravni postopek, ki ga vodi upravna enota. Stroške postopka pa
trpi arondacijski upravičenec (ZKZ, 49. člen).
3.2.1.1 Komasacija kmetijskih zemljišč
Komasacija je določena od 55. do 76. člena ZKZ. Na novo dopolnjen Zakon o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS št. 59/1996, 31/1998 – Odl. US, 1/1999 – ZNIDC, 54/2000 – ZKme, 68/2000 – Odl. US,
27/2002 – Odl. US, 58/2002 – ZMR-1, 67/2002, 110/2002 – ZGO-1, 110/2002 – ZUreP-1, 36/2003,
43/2011, 58/2012, 27/2016, 27/2017 – ZKme-1D in 79/2017) v 55. členu določa komasacijo. Zemljišča
na določenem območju se lahko zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak
čim bolj zaokrožena zemljišča. V drugi alineji istega člena določa, da so predmet komasacije kmetijska
zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter
naprave na teh zemljiščih. Vse skupaj se imenuje komasacijski sklad.
Uvedbo komasacijskega postopka lahko predlagajo lastniki zemljišč, lahko pa tudi komasacijski odbor,
njihova skupnost na podlagi pogodbe, pravne osebe ali lokalna skupnost, če to storijo v imenu lastnikov
zemljišč. Predlog za uvedbo komasacijskega postopka se vloži na upravno enoto, vendar le, če se s
komasacijo strinjajo lastniki zemljišč, ki imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč na
predvidenem komasacijskem območju. Zaradi odsotnosti nekaterih lastnikov zakon dopušča odstopanje
od stvarnopravnega zakonika in določa, da se za posamezno zemljiško parcelo v solastnini šteje, da se
lastniki strinjajo z uvedbo komasacije, če odločitev o tem sprejmejo s soglasjem solastnikov, ki imajo v
lasti več kot dve tretjini solastniških deležev.
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Predlog za uvedbo komasacijskega postopka mora vsebovati številne podatke, kot so predvidene meje
komasacijskega območja, predlog idejne zasnove, predvidena območja ureditve zemljiškega katastra,
mnenje javne svetovalne kmetijske službe, seznam vseh lastnikov s podrobnimi podatki, seznam članov
komasacijskega odbora, podatki o investitorju komasacije in morebitna dovoljenja in soglasja zaradi
območnih varovanj in omejitev. Upravna enota in pristojni organ preverita skladnost predloga s stanjem
v zemljiški knjigi in skladnost komasacije s prostorskim aktom lokalne skupnosti (ZKZ, 56. člen).
Zakon določa tudi pogodbeno komasacijo, pri kateri morajo vsi lastniki soglasno skleniti pogodbo o
izvedbi komasacije. Ostali pogoji in postopki so zelo podobni upravni komasaciji (ZKZ, 56. a člen).
57. člen ZKZ določa, da se upravna komasacija uvede z odločbo upravne enote (v nadaljevanju UE). V
njej je točno določeno, katera zemljišča so znotraj komasacijskega območja. UE lahko naknadno
spremeni meje komasacijskega območja, če gre za povečanje ali zmanjšanje do 10% celotne površine
komasacije. Zemljišča znotraj območja komasacije predstavljajo komasacijski sklad. Upravna enota
mora poskrbeti tudi za zaznambo uvedbe komasacije v zemljiško knjigo in zemljiški kataster.
Vsi lastniki zemljišč in drugi, ki imajo na zemljiščih v komasacijskem skladu stvarne pravice ali kakšen
drug na zakon oprt pravni interes, so komasacijski udeleženci. Upravna enota določi komasacijsko
komisijo, ki jo sestavlja najmanj pet članov. To so strokovnjaki iz pravnega, agronomskega in
geodetskega področja ter en komasacijski udeleženec. Predsednik komisije je praviloma diplomirani
pravnik s pravosodnim oziroma pravniškim državnim izpitom (ZKZ, 59. člen).
Ko se komasacija uvede, je prepovedano spreminjati parcele. Prepovedana je parcelacija parcel,
graditev, sajenje in sekanje drevja. Omejen je tudi promet z zemljišči. Dovoljen je do konca razgrnitve
elaborata obstoječega stanja zemljišč komasacijskega sklada. Vseeno pa je ne glede na fazo komasacije
dovoljen prenos lastništva na Republiko Slovenijo ali lokalno skupnost (ZKZ, 60. člen).
Komasacijski udeleženci izmed sebe izvolijo komasacijski odbor. Le-ta je pomemben za sodelovanje z
voditelji projekta in ima naslednje naloge (ZKZ, 61. člen):


zastopa interese komasacijskih udeležencev,



pripravlja predloge, ki jih posreduje upravni enoti in



sodeluje pri pripravi predloga elaborata o vrednotenju ter o razdelitvi zemljišč iz
komasacijskega sklada.

Komasacijski udeleženci vlagajo zemljišča v komasacijski sklad. Pravno stanje zemljišč se upošteva
glede na zemljiško knjigo. Podatke o legi in površini zemljišča se pridobi iz zemljiškega katastra (ZKZ,
62. člen).
V postopku komasacije se izdelajo in razgrnejo naslednji elaborati (ZKZ, 63. člen):


elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju,



elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju,
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idejna zasnova ureditve komasacijskega območja in



elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju.
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Sklep o razgrnitvi elaboratov se objavi na krajevno običajen način, rok razgrnitve pa ne sme biti krajši
od 15 dni. Komasacijski udeleženci lahko podajo pripombe in predloge na sami razgrnitvi ali pa
najkasneje v 8 dneh po njej (ZKZ, 63. člen). Cilj komasacije je, da dobi komasacijski udeleženec čim
bolj zaokroženo zemljišče, do katerih so zagotovljeni ustrezni dostopi. Razlika med skupno vrednostjo
vloženih in dobljenih zemljišč praviloma ne sme presegati 5 % vrednosti in 15 % površine, pri tem pa
ni všteto zmanjšanje površine zaradi celovite ureditve zemljišč (izgradnja poti, melioracijskih jarkov,
vetrobranski pasovi ali drugi javni objekti, ki so potrebni za izvedbo komasacije) ali povečava zaradi
drugih razlogov. Razlika v površini zemljišč zaradi omenjenih infrastrukturnih ureditev se razdeli med
komasacijske udeležence sorazmerno z vloženim zemljiščem (ZKZ, 67. člen).
Finančna sredstva za komasacijo zagotavljajo lastniki zemljišč s komasacijskega območja, občina iz
proračuna, Republika Slovenija iz proračuna in drugi viri. Z zakonom je določeno tudi, da bi moral
stroške kriti investitor infrastrukturnega objekta, ki z gradnjo tega objekta povzroči razdrobitev zemljišč
in s tem poslabša pogoje za kmetijsko proizvodnjo (ZKZ, 73. člen). Danes so pomemben motiv za
izvajanje agrarnih operacij, vključno s komasacijami, sredstva v okviru Programa razvoja podeželja.
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč določa več kriterijev in pravil za samo izvajanje
komasacij. Med drugim tudi zelo pomembne kriterije pri novi razdelitvi zemljišč na komasacijskem
območju. Pravilnik je sicer v mnogih določilih dokaj zastarel, med drugimi še omenja katastrsko kulturo
in razred, ki ju ni več v zemljiškem katastru. V 16. členu pravilnik določa spodaj naštete kriterije
(Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč, 2004).


Komasacijskemu udeležencu se dodelijo zaokrožena zemljišča praviloma tako, da ustrezajo
usmeritvi gospodarjenja, pri tem se upošteva zaokrožitev obdelovalnih zemljišč oziroma
zemljišč za drugo rabo.



Komasacijskemu udeležencu se dodelijo, kadar je to mogoče, zaokrožena zemljišča tako, da
niso od njegovega bivališča v povprečju 30 % bolj oddaljena, kot so v povprečju oddaljena
njegova zemljišča vložena v komasacijski sklad.



Komasacijskemu udeležencu, ki vloži v komasacijski sklad samo eno parcelo oziroma parcele
v enem posestnem kosu, se dodeli zemljišče v enem kosu glede na glavno proizvodnjo na
približno enaki oddaljenosti ali bližje njegovemu bivališču. Če se komasacijski udeleženec
strinja, se mu lahko zemljišče dodeli dlje od njegovega bivališča in v več parcelah v kompleksih,
ki ustrezajo njegovi proizvodnji. Komasacijskemu udeležencu, ki obdeluje zemljišče, vloženo
v komasacijski sklad, v skupnem gospodinjstvu oziroma kmetijskemu gospodarstvu, se
praviloma zaokroži dodeljeno zemljišče v okviru zemljišč tega gospodinjstva oziroma
gospodarstva.
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Kot zaokroženo zemljišče se šteje tudi zemljišče, ki ga loči pot ali jarek, če ima urejen neoviran
dostop s kmetijsko mehanizacijo.



Na zemljiščih, na katerih je po idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja predvideno
namakanje, se pri oblikovanju novih parcel upoštevajo tehnični pogoji namakalnega sistema.



Komasacijskemu udeležencu se dodeli zemljišče, ki je po obliki čim bolj ustrezno za predvideno
obdelavo. Dolžina in širina njivskih parcel se določi glede na obliko terena, tehnične in
gospodarske pogoje rabe mehanizacije, ki jo kmetje uporabljajo v kraju, kjer se izvaja
komasacija. Pri združevanju lastniških oziroma solastniških zemljišč v okviru enega
gospodinjstva oziroma kmetijskega gospodarstva, se ne glede na kriterij najmanjše širine
združijo ali pridružijo v eno samo obdelovalno zemljišče tudi ožje parcele.



Za neovirano vzdrževanje melioracijskih jarkov se v skladu z idejno zasnovo ureditve
komasacijskega območja določijo poti oziroma vzdrževalni pasovi ob eni ali ob obeh brežinah
v skladu s tehničnimi predpisi.



Gradbene parcele na komasacijskem območju se oblikujejo v skladu s predpisi o urejanju
prostora in graditvi objektov.

3.2.1.2 Melioracije
ZKZ med melioracije prišteva osuševanje, namakanje in agromelioracije. Zakon v 78. členu določa, da
agromelioracija obsega ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter
izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev
grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve poljskih
poti, izdelave in razgradnje teras, ureditve gorskih in kraških pašnikov, ureditve manjših odvodnjavanj,
apnenja in založnega gnojenja. Agromelioracije loči na zahtevne in nezahtevne.
Zahtevne agromelioracije so (ZKZ, 78. člen):
a) izdelava in razgradnja teras,
b) ureditev manjših odvodnjavanj večjega obsega od 1 ha,
c) ureditev novih poljskih poti in
d) agromelioracije, katerih del je vnos:


zemeljskega izkopa, ki ne izhaja z območja predlagane agromelioracije, razen če gre za
rodovitno zemljo ali



umetno pripravljene zemljine.

Nezahtevne agromelioracije so (ZKZ, 78. člen):
a) izravnava zemljišča,
b) krčitev grmovja in dreves,
c) izravnava mikrodepresij na njivskih površinah,
d) nasipavanje rodovitne zemlje,
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e) odstranitev kamnitih osamelcev,
f) ureditev obstoječih poljskih poti,
g) ureditev gorskih in kraških pašnikov,
h) apnenje,
i)

ureditev manjših odvodnjavanj na površini do 1 ha in

j)

založno gnojenje.

Za nezahtevne agromelioracije ni potrebno pridobiti odločbe o uvedbi agromelioracije, je pa treba
pridobiti ustrezna soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se bo predvidena nezahtevna
agromelioracija izvedla na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih (ZKZ, 78. člen). Za
zahtevne agromelioracije pa je potrebno na ministrstvo, prisojno za kmetijstvo, vložiti predlog za
uvedbo zahtevne agromelioracije, ki ga lahko vložijo lastniki kmetijskih zemljišč, oziroma fizične ali
pravne osebe, ki jih pooblastijo lastniki zemljišč, in imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih
zemljišč s predvidenega agromelioracijskega območja (ZKZ, 79. člen). Tako kot pri komasacijah velja
tudi za agromelioracije, da se za posamezno zemljiško parcelo v solastnini šteje, da se lastniki strinjajo
z uvedbo agromelioracije, če odločitev o tem sprejmejo s soglasjem solastnikov, ki imajo v lasti več kot
dve tretjini solastniških deležev.
3.2.1.3 Agromelioracija na komasacijskem območju
ZKZ v 81. členu uvaja agromelioracijo na komasacijskem območju, ki je bila uvedena 30. 6. 2014. Na
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, lahko predlog za uvedbo vložijo lastniki kmetijskih zemljišč na
predvidenem območju agromelioracije, oziroma fizične in pravne osebe, ki jih pooblastijo lastniki
zemljišč na predvidenem območju agromelioracije, in imajo v lasti več kot dve tretjini površin
kmetijskih zemljišč s predvidenega agromelioracijskega območja.
Nadalje zakon določa, da mora biti površina agromelioracijskega območja enaka površini območja
komasacije, in da je ne glede na zahtevnost agromelioracije potrebno pridobiti odločbo o uvedbi
agromelioracije na komasacijskem območju za vse ukrepe.
Za uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju mora predlagatelj pridobiti (ZKZ, 81. člen):


okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če gre za
agromelioracijo, katerih del je vnos zemeljskega izkopa, ki ne izhaja iz območja predlagane
agromelioracije, razen če gre za rodovitno zemljo ali umetno pripravljene zemljine;



predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se predlaga uvedba melioracije na:
o

varovanih, zavarovanih, degradiranih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo
ohranjanje narave in varstvo okolja,
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o

varstvenih ali ogroženih območjih ali na območjih, kjer bi posegi v prostor lahko trajno
ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, po predpisih, ki urejajo področje
voda; na območju gozda, po predpisih, ki urejajo gozdove ali

o

območjih, ki so varovana po predpisih o varstvu kulturne dediščine.

3.2.1.4 Program razvoja podeželja RS (PRP)
Postopki komasacij in melioracij so sicer zelo potrebni za razvoj in ureditev zemljišč in celotne krajine,
hkrati pa so tudi velik finančni zalogaj. Izvajanje tovrstnih ukrepov v Sloveniji močno podpira Evropska
Unija. Slovenija črpa finančna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
in sicer v okviru Programa razvoja podeželja (PRP), ki je skupni programski dokument Slovenije in
Evropske komisije. Program razvoja podeželja smo v Sloveniji pripravili za dve obdobji, in sicer za
obdobje 2007–2013 in 2014–2020 (Lisec in sod., 2015a). Kmetijsko okolijski pod-ukrepi znotraj
Programa razvoja podeželja se financirajo iz javnih sredstev, pri čemer se do 80 % sredstev sofinancira
iz EKSRP, vsaj 20% pa iz državnih sredstev ali pa s strani lastnikov zemljišč. Program pripravlja,
spremlja, nadzoruje in vrednoti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je kot akreditirana plačilna agencija odgovorna za
obravnavo vlog, administrativni nadzor, izvajanje nadzora na terenu pred odobritvijo izplačil, izvajanje
in računovodstvo izplačil upravičencem (Primožič in Lisec, 2015).
Ukrepi pri Programu razvoja podeželja 2007–2013 (v nadaljevanju PRP 2007–2013) so bili razdeljeni
na štiri osi. V prvi osi, ki se glasi Konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva, je ukrep uvedel finančno
pomoč zemljiškim operacijam. Ukrep 125: Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in
prilagoditvijo kmetijstva, se deli na tri dejavnosti (Lisec in sod., 2015a):


komasacije,



agromelioracije na komasacijskih območjih in



izgradnja velikih namakalnih sistemov, tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov in
izgradnja demonstracijskih centrov.

V tem programskem obdobju je bilo objavljenih 6 javnih razpisov, znotraj katerih je bilo finančno
podprtih 51 projektov komasacij (na površini 10370 ha) in 21 projektov agromelioracij na komasacijskih
območjih (na površini 3671 ha). V to je bilo vloženih več kot 15 milijonov EUR nepovratnih sredstev.
Število projektov komasacij in agromelioracij se je skozi leta večalo, predvsem pa so se projekti iz SV
konca Slovenije razširili tudi na osrednjo Slovenijo (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS).
Drugo obdobje v okviru PRP je načrtovano za leta od 2014–2020 (v nadaljevanju PRP 2014–2020) in
je še v teku. Zemljiške operacije so določene znotraj ukrepa M04: Naložbe v osnovna sredstva, in sicer
točneje v pod-ukrepu M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem,
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posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. V okviru tega pod-ukrepa se izvajajo
naslednje operacije (PRP 2014–2020):


izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih,



izgradnja velikih namakalnih sistemov,



tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov in



ureditev gozdne infrastrukture.

Pri agromelioracijah na komasacijskih območjih se podpirajo tako nezahtevne kot zahtevne
agromelioracije. Pri slednjih je potrebno pridobiti odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije, ki jo izda
Ministrstvo za kmetijstvo. Za soglasje pa se lahko zaprosi, če so predhodno pridobljena ustrezna soglasja
in dovoljenja, kot so naravovarstveno soglasje, vodovarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje.
Vse komasacije in agromelioracije v programskem obdobju 2014–2020 morajo pred oddajo vloge na
javni razpis izvesti postopek prehodne presoje. Če se z njim ugotovi pomemben vpliv na okolje, je treba
izvesti presojo vplivov na okolje za izdajo okoljevarstvenega soglasja (Lisec in sod. 2015b).
3.2.2 Zakon o kmetijstvu (Zkme-1)
Ta zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske
politike, prilagajanje podnebnim spremembam in blaženjem posledic podnebnih sprememb,
informiranje javnosti o kmetijski politiki, promet s kmetijskimi pridelki in živili, verigo preskrbe s
hrano, varnost živil ne živalskega izvora v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, kakovost
živil v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, varnost in kakovost živil v gostinski dejavnosti,
institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, označevanje kmetijskih pridelkov in
živil, varstvo potrošnikov pri delu, ki se nanaša na živila in kmetijske storitve, doniranje hrane,
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, začasno ali občasno delo v kmetijstvu, javne službe v kmetijstvu,
zbirke podatkov in informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo tega zakona,
raziskovalno delo, izobraževanje in razvojno-strokovne naloge ter inšpekcijski nadzor (Zkme-1, 1. člen).
Cilji zemljiške politike v RS določajo tudi upravljanje s kmetijskimi zemljišči in so z zakonom določeni
kot (Zkme-1, 2. člen):


stabilna pridelava varne, kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti
in čim višje stopnje samooskrbe,



ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja ter krajine,



trajno ohranjanje rodovitnosti kmetijskih zemljišč,



varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo ter ohranjanje in izboljšanje
virov za trajnostno pridelavo hrane,



trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,



zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom in
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uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave ter ohranjanja genskih virov.

Zakon določa med drugim evidenco komasacij in evidenco melioracijskih sistemov in naprav. Pri obeh
določa tako grafični kot pisni del. Grafični del predstavlja območje in parcele ter naprave pri
melioracijah. Pisni del pa vsebuje predvsem podatke o identifikaciji projekta, parcelah, upravnih aktih,
udeležencih in ostalem (Zkme-1, 157. in 158. člen). Evidenca komasacij še ne obstaja, evidenca o
melioracijah pa obstaja, vendar je pomanjkljiva (Rudolf, 2016).
3.2.3 Drugi relevantni zakoni in podzakonski akti
Upravljanja s kmetijskimi zemljišči se dotika tudi Zakon o evidentiranju nepremičnin. ZEN v 53. členu
zakona določa komasacijo in jo deli na upravno in pogodbeno komasacijo, nato pa sta obe podrobno
opisani. Neposredno se komasacij dotika tudi že omenjeni Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih
zemljišč. Pravilnik določa osnovne postopke, pravila, omejitve in usmeritve pri upravljanju s
komasacijami, njegov problem pa je zastarelost, saj je iz leta 2006 in se ne sklada povsem s trenutno
zakonodajo.
Dodatno je treba pri komasacijah in agromelioracijah upoštevati posebne omejitve na varovanih in
zavarovanih območjih prostora, pri tem velja izpostaviti predvsem naslednja zakona s podzakonskimi
akti:


Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/2006 –
ZMetD, 66/2006 – odl. US, 33/2007 – ZPNačrt, 57/2008 – ZFO-1A, 70/2008, 108/2009,
108/2009 – ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/16, 61/2017 – GZ,
21/2018 – ZNOrg in 84/2018 – ZIURKOE),



Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo, 61/2006 –
ZDru-1, 8/2010 – ZSKZ-B, 46/2014, 21/2018 – ZNOrg in 31/2018).

3.2.3.1 Zakon o varstvu okolja (ZVO)
Zakon o varstvu okolja ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni
razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja
okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva
okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja (ZVO-1, 1. člen).
Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je treba v postopku priprave
plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, katerega izvedba lahko
pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se
ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva
človekovega zdravja in kulturne dediščine, ter pridobiti potrdilo ministrstva (pristojnega za varstvo
okolja) o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje (ZVO-1, 40. člen).
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ZVO-1 loči dve vrsti postopka presoje vplivov na okolje (Lisec in sod. 2015b):
1

Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO): presojajo se vplivi izvedbe planov in drugih
podobnih načrtov na okolje (npr. prostorskega načrta). Postopek CPVO se izvede pri procesu
sprejemanja tega plana.

2

Presoja vplivov na okolje (PVO): presojajo se vplivi konkretnega posega v okolje. Ta postopek
se izvede po sprejetju plana v samostojnem postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Celovita presoja vplivov na okolje se izvede za plan, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ
države ali občine za področje urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenje z gozdovi, ribištva,
rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe
prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje,
za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Celovita presoja vplivov na okolje se lahko izvede
tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
(ZVO-1, 40. člen).
Pripravljavec plana, za katerega se izvede celovita presoja vplivov na okolje, mora pred izvedbo celovite
presoje vplivov na okolje zagotoviti okoljsko poročilo. V njem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo
vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti
območja, na katerega se plan nanaša. Okoljsko poročilo mora vsebovati informacije, potrebne za
celovito presojo vplivov plana na okolje, pri njegovi pripravi pa se praviloma uporabljajo obstoječe
znanje in postopki vrednotenja ter upoštevata vsebina in natančnost plana (ZVO-1, 41. člen).
Preden se začne izvajati poseg, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je potrebno izvesti presojo
njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva (ZVO-1, 50. člen). Tekom
postopka presoje vplivov na okolje se ugotovijo in ocenijo dolgoročni, kratkoročni, posredni ali
neposredni vplivi nameravanega posega v okolje na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in
naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno
dediščino, ter njihova medsebojna razmerja. Za določene posege je presoja vplivov obvezna (zaradi
velikosti, obsega, lokacije) (ZVO-1, 51. člen).
Ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja, projekt, poročilo in osnutek odločitve o
okoljevarstvenem soglasju pošlje ministrstvom in drugim organizacijam, ki so glede na nameravani
poseg pristojne za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo
kulturne dediščine ali varstvo zdravja ljudi. Pozove jih, da v 21 dneh podajo mnenje o sprejemljivosti
nameravanega posega. V treh mesecih od prejema popolne vloge pa se ministrstvo odloči o
okoljevarstvenem soglasju. Ministrstvo v okoljevarstvenem soglasju določi tudi pogoje, ki jih mora
upoštevati nosilec nameravanega posega, da bi preprečil, zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na
okolje (ZVO-1, 61. člen). Nosilec posega lahko izvede poseg le na podlagi pravnomočnega
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okoljevarstvenega soglasja (ZVO-1, 63. člen). Če je za izvedbo posega predpisana pridobitev
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objekta, se to dovoljenje lahko izda po pravnomočnosti
okoljevarstvenega soglasja (ZVO-1, 63. člen).
3.2.3.2 Zakon o ohranjanju narave (ZON)
Zakon o ohranjanju narave določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih
vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave (ZON, 1. člen). Naravno ravnovesje je stanje
medsebojno uravnoteženih odnosov in vplivov živih bitij med seboj in z njihovimi habitati, uniči pa se,
če poseg uniči številčno ali kakovostno strukturo življenjske združbe rastlinskih ali živalskih vrst, okrni
ali uniči njihove habitate, uniči ali spremeni sposobnosti delovanja ekosistemov, prekine medsebojno
povezanost posameznih ekosistemov ali povzroči precejšnjo osamitev posameznih populacij (ZON, 3.
člen). 6. člen ZON določa, da se ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih
vrednot vključujejo v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih dobrin ter ukrepe varstva
kulturne dediščine.
Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko zaključena enota ekosistema. Ohranjanje
habitatnih tipov v ugodnem stanju prispeva k ohranjanju ekosistemov (ZON, 31. člen). Zakon v 32.
členu določa termin ekološko pomembno območje. Ekološko pomembno območje je območje
habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju
biotske raznovrstnosti. Nadalje zakon določa ekološko pomembna območja (ZON, 32. člen):


območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so habitati
ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so mednarodno
pomembni po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali drugače prispevajo k ohranjanju
biotske raznovrstnosti,



območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju
naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna območja uravnoteženo
biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje,



habitati vrst iz 26. člena tega zakona,



selitvene poti živali in



območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali živalskih vrst.

Da bi ohranili ugodno stanje in da bi preprečili slabšanje stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih
vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, je treba na posebnih varstvenih območjih in potencialih
posebnih ohranitvenih območjih izvesti presojo sprejemljivosti planov, programov, načrtov, prostorskih
ali drugih aktov in presojo sprejemljivosti posegov v naravo (ZON, 33.a člen).
Posegi v naravo se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo narave. V postopkih
načrtovanja rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin in urejanja prostora mora pristojni državni ali lokalni
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organ izbrati tisto odločitev, ki približno po enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega
poseganja v naravo in v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega ne okrni
narave (ZON, 96. člen).
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
določa vsebino in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov
v naravo na zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena
območja, ter posege v naravo, ki lahko pomembno vplivajo na ta območja. V skladu z Direktivo
92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst določa tudi
vsebino in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v
naravo na posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena območja (območja Natura
2000) (Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov …, 1. člen).
Postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov ali posegov v naravo je večstopenjski, pri
čemer je ustrezna ugotovitev na predhodni stopnji podlaga za nadaljevanje postopka na naslednji stopnji.
V vseh stopnjah presoje se upošteva načelo previdnosti, tako da v primeru dvoma prevlada javna korist
ohranjanja narave nad razvojnimi interesi in drugimi javnimi koristmi. Pravilnik določa štiri stopnje
presoje sprejemljivosti (Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov …, 2004, in
spremembe, 3. člen).
1) V I. stopnji presoje se ugotavljajo pričakovani vplivi plana ali posega v naravo in presoja njihova
pomembnost, ker bi lahko pomembno vplivali na varovana območja, ter se z odločbo določi
plane, za katere je treba izvesti presojo sprejemljivosti.
2) V II. stopnji presoje se ugotavljajo pričakovani vplivi plana ali posega v naravo in presoja
njihova sprejemljivost.
3) V III. stopnji presoje se ugotavlja obstoj alternativnih rešitev za doseganje ciljev plana ali
posega v naravo in presoja njihovo ustreznost.
4) V IV. stopnji presoje se ugotavlja obstoj izravnalnih ukrepov in se presoja njihova ustreznost.
Na podlagi rezultatov III. in IV. stopnje presoje se z odločbo odloči o prevladi druge javne
koristi nad javno koristjo ohranjanja narave.
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
določa neposredne in daljinske vplive posameznih ukrepov v prostoru in na območje njihovega
neposrednega in daljinskega območja.
V nadaljevanju v preglednici 2 predstavljamo normative za agromelioracije na komasacijskih območjih,
ki morajo biti upoštevane v primeru financiranja s strani PRP 2014–2020.
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Preglednica 1:Pregled normativov za agromelioracije na komasacijskih območjih, financirane s strani PRP 2014–2020.
Tabel 1: Review of the norms for agromeliorations in the consolidation areas, financed by the PRP in 2014–2020.

Zakonodaja

Agromelioracija na komasacijskem območju

PRP 2014–2020

Obvezen je postopek predhodne presoje v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS št. 51/2014 z vsemi
spremembami).
Če se ugotovi pomemben vpliv na okolje, je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(PVO), sestavni del katere je tudi presoja sprejemljivosti vplivov na območja
Natura 2000. Presoja vplivov na okolje se zaključi z izdajo okoljevarstvenega
soglasja.

Zakon o kmetijskih

Za uvedbo melioracije mora predlagatelj melioracije pridobiti:

zemljiščih

-

okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če
gre za agromelioracijo, katere del je vnos zemeljskega izkopa, ki ne izhaja iz
območja predlagane agromelioracije, razen če gre za rodovitno zemljo ali
umetno pripravljene zemljine;

-

predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se predlaga uvedba
komasacije ali melioracije na:


varovanih, zavarovanih, degradiranih in ogroženih območjih po predpisih,
ki urejajo ohranjanje narave in varstvo okolja,



varstvenih ali ogroženih območjih ali na območjih, kjer bi posegi v prostor
lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, po
predpisih, ki urejajo področje voda,

Zakon o varstvu okolja



gozdnih območjih po predpisih, ki urejajo gozdove,



območjih, ki so varovana po predpisih o varstvu kulturne dediščine.

Predhodna presoja za projekte na površini od 10 do 100 ha in za vse projekte,
financirane s strani EU, ne glede na pragove;
Presoja vplivov na okolje za projekte na površini najmanj 100 ha;
Okoljevarstveno soglasje, če je potreben PVO.

Zakon o ohranjanju

Naravovarstveno soglasje, če ni zahtevan PVO ali okoljevarstveno soglasje.

narave (zavarovana
območja)
Zakon o vodah

Vodno soglasje, če je poseg tak, ki bi lahko vplival na vodni režim in stanje
voda.

Zakon o varstvu

Kulturnovarstveno soglasje.

kulturne dediščine
Varovalni pasovi
infrastrukturnih
objektov

Projektni pogoji oziroma soglasja pristojnih organizacij.
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4 REZULTATI ŠTUDIJE UPORABE GIS-ORODIJ PRI KOMASACIJAH V SLOVENIJI
V tem poglavju predstavljamo rezultate študije uporabe GIS-orodij pri komasacijah v dveh delih. V
prvem delu predstavljamo pridobljene podatke o izvedenih komasacijah in agromelioracijah v
programskem obdobju 2007-2013 in 2014–2020 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
rezultate intervjujev izvajalcev komasacij. V drugem delu pa podrobneje predstavljamo programska
orodja za izvedbo komasacij v programu GeoPro podjetja Geodetska družba d. o. o.
4.1 Povzetek mnenja strokovnjakov
Najprej smo se obrnili za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, ki je pristojno za
zakonodajo o zemljiškem preurejanju in svetuje pri koordinaciji prostorsko-lastniškega preurejanje
zemljišč. Na njih smo se obrnili z vprašanjem o podatkih programskega obdobja 2014–2020, ki se počasi
izteka. Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o Pravilniku o komasacijah kmetijskih zemljišč in morebitni
dopolnitvi zakona.
4.1.1 Pridobljeni podatki na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
V tem poglavju predstavljamo pridobljene podatke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Na osnovi intervjuja z gospodom Tomažem Primožičem in naknadno pridobljenimi podatki
v nadaljevanju predstavljamo podatke o izvedenih komasacijah in agromelioracijah za programsko
obdobje 2007-2013 in 2014–2020.
Tekom programskega obdobja PRP 2007-2013 in PRP 2014-2020 je Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izvedlo osem javnih razpisov. Prvih šest je bilo znotraj PRP 2007-2013, zadnji
dve pa v PRP 2014-2020. V grafikonu 1 so predstavljeni vsi projekti od leta 2008 do 2020. Za vsak
javni razpis je predstavljeno število sprejetih projektov in skupna površina posameznega tipa projekta
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS).
Javni razpisi so bili odprti v naslednjih letih (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS):


Javni razpis (v nadaljevanju JR) 1-I leta 2008,



JR 1-II leta 2008,



JR 1-III leta 2010,



JR 1-IV leta 2012,



JR 1-V leta 2013,



JR 1-VI leta 2014,



JR 2-I leta 2016 in



JR 2-II leta 2017.
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Grafikon 1: Grafikon ukrepov v posameznih javnih razpisih (Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS).
Graph 2: Graph of actions in individual calls for tenders (Ministry of Agriculture, Forestry and Food RS).
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Iz grafikona 1 je razvidno, da so bile v PRP 2007-2013 najbolj pogosto izvajane komasacije. V prvih
treh javnih razpisih se je povprečno izvedlo 8 komasacij na površini med 1500 in 2000 ha zemljišč. V
četrtek razpisu se je število skoraj potrojilo. Tekom tega razpisa se je komasiralo skoraj 3500 ha
zemljišč. Lepo je razvidno, da so se v PRP 2007-2013 najprej izvajale komasacije in šele nato
agromelioracije, ki so se zavlekle v drugo programsko obdobje PRP 2014-2020. Največ agromelioracij,
kot samostojen postopek, se je izvedlo na začetku PRP 2014-2020, in sicer na površini 4500 ha. V
drugem programskem obdobju pa so se pojavili združeni projekti agromelioracije in komasacije, katerih
je bilo v prvem razpisu drugega programskega obdobja 11. V PRP 2007-2013 se je izvedlo 51 projektov
komasacij na površini 10370 ha zemljišč in 21 projektov agromelioracij na površini 3671 ha zemljišč.
V PRP 2014-2020 pa se je izvedlo 24 projektov agromelioracij na 5158 ha zemljišč in 14 skupnih
projektov agromelioracij in komasacij na površini 3143 ha zemljišč (Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS).
Na ministrstvu pa smo pridobili tudi informacije o smernicah za novi pravilnik o komasacijah, saj je bil
sedaj veljavni Pravilnik o komasacijah sprejet že leta 2004 in je delno zastarel. Na novo določene
smernice in kriteriji so predstavljeni v osnutku pravilnika, ki pa je še v pripravi in ga zato na tem mestu
podrobneje ne obravnavamo.
4.1.2 Analiza odgovorov strokovnjakov
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo odgovore strokovnjakov komasacij na zastavljena vprašanja
v intervjuju. Pri zbiranju podatkov smo uporabili vprašalnik (glej Prilogo A), ki smo ga strokovnjakom
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posredovali po elektronski pošti. Vprašalnik smo glede na vsebino razdelili na štiri glavne teme, po
katerih so predstavljeni tudi rezultati v nadaljevanju.
4.1.2.1 Kriteriji nove razdelitve zemljišč
Najprej predstavljamo mnenje strokovnjakov komasacij o kriterijih Pravilnika o komasacijah kmetijskih
zemljišč. Sešteli smo odgovore strokovnjakov v petstopenjski lestvici od 1 do 5. S tem smo dobili
razporeditev kriterijev od najbolj (1) do najmanj (6) pomembnega. Rezultati so predstavljeni v spodnji
preglednici 3.
Preglednica 2: Razporeditev kriterijev nove razdelitve komasacijskega sklada po pomembnosti – od najbolj do najmanj
pomembnega.
Table 2: The distribution of the criteria for a new distribution of the land consolidation fund in order of importance - from
the most important to the least important.

Razvrstitev

Kriteriji, ki jih je treba upoštevati pri novi razdelitvi zemljišč

Seštevek

kriterijev po

komasacijskega sklada

točk

pomembnosti
(rang)
1

Skupno zaokroževanje zemljišč več lastnikov enega gospodinjstva

19

2

Upoštevanje poti ali pasov za vzdrževanje melioracijskih jarkov

17

2

Krajinske značilnosti, relief

17

3

Upoštevanje tehničnih pogojev načrtovanega namakalnega sistema

16

4

Tehnične in gospodarske pogoje rabe mehanizacije v lokalnem okolju

13

5

Usmeritev gospodarjenja posamezne kmetije

12

Oddaljenost od bivališča (nova zemljišča v povprečju ne smejo biti več

12

kot 30 % bolj oddaljena, kot so v povprečju oddaljena zemljišča
5

vložena v komasacijski sklad)
Oblikovanje gradbenih parcel na komasacijskem območju v skladu s

6

11

predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov

Strokovnjaki na področju komasacij, ki postopke komasacij in agromelioracij izvajajo vsakodnevno, so
dokaj enotnega mnenja o pomembnosti kriterijev nove razdelitve komasacijskega sklada. Potrjujejo
pomembnost kriterijev razdelitve komasacijskega sklada, ki so določeni v sedaj veljavnem Pravilniku o
komasacijah kmetijskih zemljišč (2004). Kot najpomembnejši kriterij so vsi strokovnjaki označili
skupno zaokroževanje zemljišč več lastnikov enega gospodinjstva. Na drugo mesto so uvrstili kriterija
upoštevanje poti ali pasov za vzdrževanje melioracijskih jarkov in krajinske značilnosti ter relief. Oba
omenjena kriterija predstavljata pomembne okvirje oblikovanja novih zemljišč. Vse do sedaj omenjene
kriterije je smotrno obdržati v Pravilniku o komasacijah kmetijskih zemljišč. Po pomembnosti sledijo
naslednji kriteriji: pomembnost upoštevanja načrtovanih namakalnih sistemov, tehnični in gospodarski
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pogoji rabe mehanizacije v lokalnem okolju, usmeritev gospodarjenja posamezne kmetije in kriterij
oddaljenosti novo dodeljenih zemljišč od doma. Kot najmanj pomemben kriterij v pravilniku so
strokovnjaki označili oblikovanje gradbenih parcel na komasacijskem območju. Strokovnjaki so
dodatno predlagali, da bi se prednostno upoštevalo želje komasacijskih udeležencev, katerih edini vir
dohodka je izključno iz kmetijske panoge, pri novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.
4.1.2.2 Dejavniki, ki vplivajo na novo razdelitev komasacijskega sklada
V vprašalniku smo nato povprašali strokovnjake o ostalih dejavnikih, ki vplivajo na novo razdelitev
zemljišč komasacijskega sklada in niso eksplicitno navedeni v Pravilniku o komasaciji kmetijskih
zemljišč. Strokovnjaki so po pomembnosti razvrstili predlagane dejavnike in dodali svoja znanja na
podlagi izkušenj. V preglednici 4 so dejavniki, ki vplivajo na novo razdelitev zemljišč po mnenju v
raziskavo vključenih strokovnjakov, razvrščeni po pomembnosti.
Preglednica 3: Po pomembnosti razvrščeni dejavniki, ki vplivajo na novo razdelitev zemljišč komasacijskega sklada.
Table 3: Sorted by relevance factors affecting the new land allocation of the land consolidation fund..

Razvrstitev

Dejavniki, ki vplivajo na novo razdelitev zemljišč

dejavnikov po

komasacijskega sklada

Seštevek točk

pomembnosti
(rang)
1

Kakovost tal

19

2

Kakovost zemljišč – skalovitost

17

2

Bližina zazidljivim zemljiščem (naselju)

17

3

Razdalja med staro in novo dodeljenim zemljiščem

16

3

Kakovost zemljišč – nagib

16

3

Bližina gozdov oziroma ostale zarasti

16

3

Območje občasnih stoječih vod

16

4

Kakovost zemljišč – osončenost

15

4

Bližina vodotoka

15

5

Bližina nove lokacije od stalnega prebivališča

14

6

Grajeni objekti gospodarske javne infrastrukture na zemljišču –

12

nadzemni (energetska in telekomunikacijska infrastruktura)
7

Gospodarska usmeritev kmetije (poljedelstvo, živinoreja, trajni

11

sadovnjaki ipd.)
8

Grajeni objekti gospodarske javne infrastrukture na zemljišču –

10

podzemni (vodovod, plinovod ipd.)
9

Posebna ekološka območja

8
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Strokovnjaki so enotni v tem, da je najpomembnejši dejavnik nove razdelitve zemljišč komasacijskega
sklada kakovost tal. V zgornjo polovico pomembnosti so strokovnjaki dodelili tudi ostale tri dejavnike,
ki se navezujejo na kakovost tal. Mednje spadajo skalovitost, nagib in osončenost zemljišč. Med temi
tremi dejavniki je najmanj pomembna osončenost zemljišč. Uvrstitev vseh treh dejavnikov kakovosti v
sam vrh pomembnosti kaže, da je kakovost zemljišč daleč najpomembnejši dejavnik pri razdelitvi
zemljišč. Strokovnjaki na drugo mesto pomembnosti uvrščajo dejavnik bližine novo dodeljenega
zemljišča zazidljivim zemljiščem oziroma naselju. To lahko povežemo z trendom opuščanja kmetijstva
in želje po uporabi nekdaj kmetijske zemlje v gradbene namene. Kot tretji najpomembnejši dejavnik so
strokovnjaki dodelili razdaljo med staro in novo dodeljenim zemljiščem. Ta dejavnik je delno povezan
s kakovostjo zemljišč, saj se kakovost zemljišč pogosto spreminja zvezno z večanjem razdalje. V
naslednji sklop spadajo dejavniki, ki posredno vplivajo na kakovost zemljišč. Strokovnjaki so mednje
uvrstili bližino gozdov in ostale zarasti, bližino vodotoka in območje občasnih stoječih voda. V drugo
polovico pomembnih dejavnikov sodi bližina nove lokacije od stalnega prebivališča. Kot najmanj
pomembne pa so določili dejavnike, kot so nadzemni grajeni objekti gospodarske javne infrastrukture,
gospodarska usmeritev kmetije, podzemni grajeni objekti gospodarske javne infrastrukture in posebna
ekološka območja. Strokovnjaki so opozorili tudi na nekatere dodatne dejavnike, ki vplivajo na novo
razdelitev komasacijskega sklada. Na novo razdelitev lahko vplivajo različne ovire, kot so reklamne
table, daljnovodi in podobno. Ravno tako pa so ovira zapuščeni in neobdelani deli zemljišč.
4.1.2.3 Sodelovanje nosilcev urejanja prostora
Vsi v raziskavo vključeni strokovnjaki pritrjujejo, da bi morali v postopku načrtovanja komasacij in
melioracij kmetijskih zemljišč aktivno sodelovati nekateri predstavniki nosilcev urejanja prostora.
Zavedati se je potrebno, da je vsako komasacijsko območje drugačno in potrebuje ločeno obravnavo in
izvedbo. Vseeno pa strokovnjaki opažajo največje pomanjkanje konstruktivnega sodelovanja pri
Direkciji RS za vode. Projektanti komasacij poudarjajo, da je za dolgoročno urejanje prostora nujno
sodelovanje upravljavcev oziroma projektantov vodnogospodarskih objektov. Potrebna je pravilna
umestitev melioracijskih jarkov in prepustov v prostor ter zagotoviti ustrezen padec vode, kar preprečuje
razlivanje vode po rodovitnih zemljiščih. Sočasni projekti komasacij in projekti Direkcije RS za vode
bi lahko prinesli številne pozitivne učinke. Eden od njih je skladno načrtovanje in urejanje melioracijskih
jarkov.
Strokovnjaki komasacij poudarjajo, da je nujno tudi sodelovanje s projektanti za cestno infrastrukturo.
Komasacijska območja pogosto vsebujejo pomembne prometne povezave. V postopku nove razdelitve
zemljišč bi bilo potrebno strokovno znanje projektantov cestne infrastrukture za pravilno postavitev
priključkov na že obstoječe prometne povezave. Komasacija je lahko dobra rešitev v primeru
načrtovanja novih prometnih povezav za pridobivanje in oblikovanje zemljišč v prometne namene.
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Projektanti komasacij pri pripravi dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije
zaprosijo vse predstavnike urejanja prostora za mnenje o možnosti izvedbe agromelioracije. Pri tem si
želijo, da bi se na agromelioracijo gledalo kot na projekt celostnega urejanja območja in si namesto
nasprotovanj določenih institucij želijo sodelovanja.
4.1.2.4 Podpora GIS-orodij pri izvajanju komasacij in sprejemanju odločitev
V zaključku našega vprašalnika smo izvajalce komasacij povprašali še o uporabljeni programski opremi
in podpori GIS-orodij pri izvajanju komasacij in sprejemanju odločitev. Strokovnjaki podjetja
Geodetska Družba d. o. o. za načrtovanje in izvajanje komasacij in agromelioracij uporabljajo
programsko opremo GeoPro in AutoCAD. Strokovnjaki iz podjetja Geodetski zavod Celje d. o. o. pa
uporabljajo program GEOSS, ArcGis in MS Excel.
V nadaljevanju smo jih vprašali, katere naloge lahko njihova CAD/GIS programska oprema izvaja pri
načrtovanju komasacij kmetijskih zemljišč. Vsi intervjuvanci uporabljajo programsko opremo, ki:


omogoča prekrivanje različnih podatkovnih slojev in



omogoča samodejno računanje razlik površin/vrednosti med vloženimi in že dodeljenimi
zemljišči za posameznega deležnika komasacije.

Strokovnjaki podjetja Geodetski zavod Celje d. o. o. imajo omogočeno tudi samodejno kreiranje parcel
znotraj »table« glede na željeno površino ali vrednost. Strokovnjakom iz podjetja Geodetska družba d.
o. o. program GeoPro omogoča ročni vnos željenih vrednosti v posamezni tabli, sprotni prikaz
razpoložljivega prostora ter po zapolnitvi table z vrednostmi izvedbo delitve v grafiki. Težje pa so se
opredelili glede naslednjih vprašanj o samodejnih postopkih tekom komasacije kmetijskih zemljišč:


samodejno kreiranje parcel znotraj »table« glede na željeno površino ali vrednost,



samodejno upoštevanje krajinskih zahtev pri kreiranju oziroma oblikovanju parcel znotraj
»table« (smer oranja, oblike parcele – vzporedne meje, pahljače ipd.) in



samodejno zmanjšanje delitvenih izkazov za potrebe zemljišč za skupne namene (poti, vodotoki
ipd.).

Strokovnjaki, ki uporabljajo programsko opremo GeoPro menijo, da njihova programska oprema
omogoča podporo v vseh fazah projektiranja komasacije, vendar opozorijo, da postopki niso
avtomatizirani in ne omogočajo samodejnega odločanja. Za kreiranje parcel znotraj table morajo
strokovnjaki vnesti veliko podatkov, kot so smer delitve, vrstni red lastnikov, vrednost posameznega
izkaza, ki naj se dodeli v tabli, posebne zahteve lastnikov za dodelitev točno določenega zemljišča
(vrtine za vodo, ekološko kmetijstvo ipd.) in šele nato poženejo »samodejno« delitev parcel.
Iz odgovorov vseh vprašanih je razvidno, da je največ postopkov komasacije možno izvesti z
programsko opremo GeoPro. Vseeno pa strokovnjaki opozarjajo, da ostajajo nekateri postopki tekom
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komasacije le delno samodejni in tako zahtevajo veliko dela, nadzora in preverjanja s strani izvajalcev
komasacij. Želijo si nadgradnjo GIS-orodij, ki bi lahko samodejno ugotovila:


posamezno in povprečno razliko oddaljenosti stare in nove parcele od lokacije kmetijskih
gospodarstev in



površino starih in novih parcele enega lastnika, ki je bila pod vplivom sence zaradi bližine
gozda.

Za lažje in bolj kakovostno izvajanje komasacij si izvajalci komasacij želijo tudi:


dostop do podatkov o imetnikih grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev (GERK), s čimer
bi pridobili zanesljive podatek o obdelovalcih zemljišč in



dostop do podatkov o lokacijah ekološke obdelave zemljišč, saj je spreminjanja lastništva na
takih zemljišč lahko problematično.

4.2 Primer slovenske programske opreme GeoPro in njene funkcionalnosti
GeoPro je slovenski strokovni geodetski program, ki se razvija pod okriljem podjetja Geodetska Družba
d. o. o. (v nadaljevanju GDL). Program je razdeljen na module, specializirane za izvajanje točno
določenih nalog (geodetski izračuni, zemljiški kataster, kataster stavb, komasacije …). Funkcije
posameznega modula so prirejene nalogi, ki jo modul izvaja. Postopki so v veliki meri avtomatizirani,
tako da do največje možne mere razbremenijo uporabnika. Možno je prehajanje med moduli (isti
postopek se lahko odpre v kateremkoli modulu), tako da lahko uporabnik po potrebi uporabi tiste
funkcionalnosti, ki jih v danem modulu ni. Program v osnovi vsebuje orodja za (GDL, 2019):


izračun koordinat z različnimi matematičnimi metodami,



transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi,



izravnavo geodetskih mrež,



podporo pri izdelavi elaboratov zemljiškega katastra, katastra stavb in katastra gospodarske
javne infrastrukture,



vodenje enostavnih geografskih informacijskih sistemov in



pretvorbo podatkov, zapisanih v različnih izmenjevalnih formatih.

4.2.1 Komasacijski koraki, podprti s programom GeoPro
GeoPro omogoča uvoz podatkov, ki se jih pridobi na Geodetski upravi RS ali preko spletne aplikacije
ZKP24. Vse uvožene podatke je možno pregledovati, razvrščati, izpisovati ali narediti željene analize
podatkov. GeoPro omogoča tudi vnos dodatnih podatkov, ki se jih pridobi ob pregledu parcel v
Zemljiški knjigi (slika 5).
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Slika 5: Pregledno okno za preverbo in vnos podatkov (GDL).
Figure 5: Tabel for convertion and data input (GDL).

Glede na pravnomočno odločbo o uvedbi komasacije se določi obod komasacije. Program nam nato s
tako imenovano pobarvanko pomaga določiti vse parcele, ki so znotraj komasacije, pa tudi izločiti
morebitne otočke znotraj oboda komasacije, ki so izvzeti. Vse parcele znotraj komasacije dobijo kot
atributni podatek posebno oznako, da so v postopku komasacije (GDL).
Naslednji korak je vrednotenje zemljišč, ki ga pripravi agronom na podlagi veljavne zakonodaje,
terenskega ogleda, sondiranja, pedološkega pregleda zemljišča in analiz Kmetijskega inštituta. Za
celotno območje pripravi vrednostne razrede in jim določi vrednost v številkah. Najboljša zemljišča
imajo najvišjo vrednost in najslabša najnižjo. Poleg vrednotenja zemljišč moramo upoštevati tudi
terenske posebnosti obravnavanega območja, ki zmanjšujejo kakovost zemljišč. Tako dobimo dva
podatkovna sloja (slika 6): sloj vrednotenja zemljišč in sloj parcelnih mej (GDL).

Slika 6: Vrednostni razredi zemljišč (GDL).
Figure 6:Velue classes of land (GDL).

Ker so nekatere parcele v več vrednostih razredih, naredimo presek obeh slojev, da lahko določimo
vrednost vsake posamezne parcele. Najprej moramo določiti površino vseh nastalih likov vrednostnih
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razredov znotraj parcel. Za vsako točko mejne črte novo nastalega pravokotnika s presekom dobimo
pravokotne koordinate

in

. Površino lahko izračunamo z dvema enačbama, ki sta predstavljeni v

nadaljevanju v prikazu (4.1). Prva enačba predstavlja metodo dvojne meridianske razdalje in druga
metodo dvojne ordinatne razdalje (povzeto po Križman, 2018):
∑

∑

(4.1)

Izraz (4.1) pa lahko poenostavimo z znano Gaussovo formulo, kot je prikazano v (4.2) in (4.3) (povzeto
po Križman, 2018):
∑

(4.2)

oziroma
∑

,

(4.3)

kjer je:
… površina parcele
… število točk, ki določajo mejo vrednostne parcele ( +1)
,

… ravninski koordinati točk v izbranem koordinatnem sistemu, pri tem je
,

in

,

.

ZKZ v 66. členu določa, da se pri vrednotenju zemljišč zemljišča uvrščajo v vrednostne razrede.
Vsakemu vrednostnemu razredu se določi vrednost enega kvadratnega metra v cenilnih enotah. Cenilni
enoti pa se določi vrednost v denarju. Cenilne enote omogočajo lažje upravljanje s parcelami in
premikanje zemljišč med različnimi vrednostnimi razredi. Vrednost novo nastalih površin znotraj parcel
določimo v cenilnih enotah tako, da površino določenega vrednostnega razreda pomnožimo z vrednostjo
razreda. To storimo za vse vrednostne razrede znotraj parcele in dobljene cenilne enote med seboj
seštejemo. Da dobimo vrednost cenilnih enot, ki jo vlaga posamezni lastnik, seštejemo vrednosti vseh
parcel, ki jih posameznik vlaga znotraj komasacijskega območja (GDL).
S programsko opremo obravnavamo vse parcele enega lastnika ali več lastnikov, ki so v enakem
lastniškem razmerju na komasacijskem območju v skupnem izkazu, ki je označen z zaporedno številko.
Vzorčni primer je na sliki 7. Poleg podatkov o lastnikih in parcelah so na izkazu vpisani tudi:


skupna površina vsakega izkaza oziroma vseh vloženih parcel enega lastnika,



površina vsake parcele ali dela parcele,



skupna vrednost posameznega izkaza v cenilnih enotah,



vrednost vsake parcele ali dela parcele v cenilnih enotah, opredeljene z vrednostnimi razredi in
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katastrska občina.

Slika 7: Vzorčni primer izkaza (GDL).
Figure 7: Example of the statement (GDL).

Za odločbo o uvedbi komasacije je potrebna idejna zasnova, ki poda osnovni načrt, kaj se bo na
določenem območju uredilo (prikaz na sliki 8 in sliki 9). V idejni zasnovi prikažemo poti (obstoječe ter
novo nastale v komasaciji), vodotoke, suhe struge, nasipe, smer obdelave (kako bodo potekale parcele
po komasaciji), zarasti, stavbna zemljišča in ostale posebnosti. GeoPro je v tem koraku uporabljen za
vnašanje podatkov, kreiranje novih elementov in za grafični prikaz podatkov.
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Slika 8: Primer idejne zasnove komasacijskega območja (GDL).
Figure 8: Example of the conceptual design in consolidation area (GDL).

Slika 9: Legenda primera idejne zasnove (GDL).
Figure 9: A legend of the conceptual design (GDL).

Naslednji korak je priprava elaborata nove razdelitve zemljišč oz. projekta. Osnova so:


podatki geodetske uprave – potrjen elaborat obstoječega stanja zemljišč,



vrednotenje parcel – potrjen elaborat vrednotenja zemljišč in



idejna zasnova – potrjen elaborat idejne zasnove.

V programu GeoPro pripravimo zemljevid, ki vključuje obod komasacije ter podatke idejne zasnove
(poti, strugo, suho strugo, nasip, drevorede …). Ti elementi so temelj za določitev manjših območij, ki
jih poimenujemo table, znotraj katerih nato projektant komasacij uvršča parcele oziroma deli table.
Poleg predhodnih elaboratov je pri delitvi projektantu v pomoč staro stanje, še bolj pa želje lastnikov,
kje in kako si želijo imeti združene nove parcele. Ta postopek je zelo zahteven in terja natančno delo.
Program GeoPro s svojim modulom bistveno pomaga pri deljenju parcel (slika 10). Omogoča naslednje
(GDL):


določa meje novih parcel znotraj table glede na vrednost delitvenega izkaza, pri tem upošteva
željeno smer delitve (omogoča vzporedno, pravokotno in pahljačasto smer delitve),
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upošteva vrednostne razrede območja in preračunava spremembo površine zaradi premikanja
parcel med različnimi vrednostnimi razredi (če se zemljišče premakne v boljši vrednostni
razred, se površina parcele zmanjša in obratno),



vodi evidenco, koliko vrednosti določenega izkaza se je že dodelilo v eni tabli in koliko
vrednosti je še ostalo za ostale table,



samodejno zmanjša vrednost razdelitvenih izkazov za odbitek za skupne namene (podan v
odstotkih), ki se proporcionalno zmanjša glede na vloženo vrednost zemljišč.

Slika 10: Primer delitve table (GDL).
Figure 10: Example of division of a table (GDL).

Ko so table razdeljene in so določeni razdelitveni izkazi, pripravimo podatke za razgrnitev elaborata
nove razdelitve zemljišč. Na razgrnitvi si pomagamo s programom GeoPro, ki omogoča hkratno
barvanje starega in novega stanja določenega razdelitvenega izkaza. Tako je stranki enostavno pokazati,
kje je vlagala parcele in kje so novo dodeljene parcele (prikaz na sliki 11).

Slika 11: Prikaz starega in novega stanja (GDL).
Figure 11: Display of old and new state (GDL).
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Program GeoPro je dober pripomoček pri delitvi komasacijskega območja na nove parcele, vseeno pa
večinski del razdelitve sloni na projektantu komasacije, ki deli table »na roke«. Sam program ne ponuja
samodejnih rešitev glede analize obstoječe parcelne razdrobljenosti in razdelitve zemljišč. Projektant
mora upoštevati želje lastnikov, biti pozoren na staro stanje parcel, njihov vrstni red v tabli, naravne
omejitve, ki se morajo v večini vrniti starim lastnikom ali sanirati, če se novi lastniki s tem ne bi strinjali.
Program bi bilo smiselno dopolniti z več-kriterijskimi metodami odločanja. Ena od možnih rešitev je
dopolnitev modula, ki bi glede na vnesene podatke sam predlagal alternativne rešitve delitve. Poleg
podatkov, ki jih zajema sedaj, bi se lahko podatki o željeni lokaciji, o željenih sosedih (zaradi najemnih
pogodb) vnašali v program neposredno na sami razgrnitvi, kjer se želje tako ali tako zapišejo.
4.3 Diskusija
V raziskovalnem delu magistrskega dela smo se osredotočili na dve glavni vprašanji. Najprej smo
pridobili mnenja komasacijskih strokovnjakov o glavnih kriterijih in dejavnikih, ki vplivajo na novo
razdelitev komasacijskega območja. Drugo vprašanje pa se dotika programske opreme, ki jo uporabljajo
pri načrtovanju in izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč. Preučevali smo GIS-programsko opremo in
možnosti več-kriterijskega odločanja. Na koncu smo podrobneje predstavili programsko opremo za
izvajanje komasacij v Sloveniji GeoPro, ki že ponuja nekaj samodejnih rešitev v podporo odločanju.
Pri ugotavljanju pomena kriterijev in dejavnikov, ki vplivajo na novo razdelitev komasacijskega
območja kmetijskih zemljišč, smo ugotovili, da se mnenja strokovnjakov bistveno ne razlikujejo.
Najpomembnejši kriteriji nove razdelitve komasacijskega sklada so skupno zaokroževanje zemljišč več
lastnikov enega gospodinjstva, upoštevanje poti ali pasov za vzdrževanje melioracijskih jarkov in
krajinske značilnosti ter relief. Prav tako pa so pomembni upoštevanje infrastrukture za namakalne
sisteme, upoštevanje tehničnih, gospodarskih pogojev rabe mehanizacije v lokalnem okolju in usmeritev
gospodarjenja posamezne kmetije. Najmanj pomembna kriterija izmed preučevanih sta oddaljenost
novo dodeljenega zemljišča od bivališča in oblikovanje gradbenih parcel na komasacijskem območju.
Po preučitvi kriterijev smo obravnavali še ostale dejavnike, ki prav tako vplivajo na nove razdelitve
zemljišč komasacijskega sklada. Z analizo odgovorov smo ugotovili, da je daleč najpomembnejši
dejavnik kakovost tal. Sledijo dejavniki, ki se navezujejo na kakovost tal, to so skalovitost, nagib in
osončenost zemljišč. Nadalje strokovnjaki določajo kot pomembnega dejavnik bližine zazidljivim
zemljiščem oziroma naselju in razdalja med staro in novo dodeljenim zemljiščem. Omenjenim
dejavnikom so strokovnjaki dodelili zelo velik vpliv na novo razdelitev zemljišč komasacijskega sklada
in bi jih bilo smotrno vključiti v Pravilnik o komasaciji kmetijskih zemljišč. Med nekoliko manj
pomembne dejavnike sodijo še bližina gozdov in ostale zarasti, območje občasnih stoječih voda in
bližina vodotokov. Ravno tako je pomembna bližina nove lokacije od stalnega prebivališča. Nazadnje
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pa so uvrstili dejavnike, kot so gospodarska usmeritev kmetije, nadzemni in podzemni grajeni objekti
gospodarske javne infrastrukture in posebna ekološka območja.
V drugem delu raziskovalnega dela smo podrobneje predstavili programsko orodje GeoPro. Po kratki
predstavitvi celotnega programa smo se osredotočili na modul za komasacije. Predstavili smo glavne
korake izvajanja komasacije s pomočjo programa. Ugotovili smo, da je program dobro prilagojen
postopku komasacije, da ima številna funkcije za lažje upravljanje z velikim številom podatkov in je
prilagojen posebnim komasacijskim postopkom. Med drugim program olajša izbiro parcel znotraj
komasacijskega oboda, urejanje podatkov o lastnikih, določitev vrednotenja zemljišč vsake parcele
(presek več slojev), vodenje podatkov enega lastnika, načrtovanje nove razdelitve komasacijskega
sklada, računanje odbitka vrednosti/površine zemljišča za skupne namene in podobno. Predvsem pa
omogoča kakovosten in jasen grafičen prikaz ter preprosto načrtovanje novega stanja.
Teoretično obstaja več metod več-kriterijskega odločanja. Več-kriterijsko odločanje je nepogrešljiv
pristop pri številnih sodobnih strokah. V tujini so ga uporabili tudi za namene izvajanja komasacij. Taka
sta v nalogi opisana primera izdelave GIS-podprtega več-kriterijskega odločitvenega modela na
severozahodnem delu Španije in primer na Cipru.
Metode več-kriterijskega odločanja se razvijajo tudi v Sloveniji. Eden od njih je sistem za večparametrsko odločanje DEX, ki ga podrobneje opisujeta Bohanec in Rajkovič (1990). Vseeno pa se
znanje in izkušnje več-kriterijskega odločanja še niso vpeljale v postopke prostorskega urejanja in
komasacij. Tako v Sloveniji še ni programa za odločanje pri komasacijah, ki bi samodejno izvajal večkriterijske odločitve. Tudi opisan program GeoPro ne izvaja odločitev samodejno. Nekatera orodja v
programu izvajajo napredne izračune in prikaze, kar je velika pomoč pri izvajanju komasacij; vodenje,
upravljanje in odločanje pa še vedno ostaja delo izvajalca komasacije.
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5 ZAKLJUČEK
Zemljiška razdrobljenost kmetijskih gospodarstev ter neugodne reliefne, talne in družbene razmere
predstavljajo veliko oviro pri razvoju kmetijstva. Spreminjajoči se načini kmetijske pridelave, razvoj
tehnologije obdelave zemljišč, zahteve urbanega okolja, varovanje in ohranjanje narave ter demografske
spremembe zahtevajo pravno in fizično preurejanje zemljišč. Številne zahteve in potrebe prostora lahko
uskladimo le s celostnim pristopom k urejanju prostora. Agrarne operacije so nenadomestljiva orodja
celovitega urejanja okolja. Mednje spada tudi komasacija kmetijskih zemljišč (Lisec in sod., 2015a).
S postopkom komasacije dobimo večje in lepše oblikovane parcele, ki zmanjšujejo stroške kmetovanja
in prinašajo večji pridelek. Ravno tako omogoča krajšanje poti do posamezne parcele in s tem zmanjšuje
količino izpustnih plinov. Poleg razvoja kmetijstva se s postopkom komasacije lahko umešča
najrazličnejše infrastrukturne objekte v prostor in načrtuje poti vodnih virov. Komasacija izboljšuje
zemljiško administracijo in medsebojno sodelovanje številnih vladnih agencij. Najpomembneje od
vsega pa je, da komasacija spodbuja trajnostni razvoj in varovanje naravnega okolja (FAO, 2003).
Namen magistrske naloge je bil preučiti stanje in izzive komasacij v Evropi ter predstaviti pozitivne
učinke in dobre prakse komasacij. Cilj magistrskega dela je bil pridobiti mnenje komasacijskih
strokovnjakov o najpomembnejših dejavnikih in kriterijih, ki vplivajo na novo razdelitev
komasacijskega sklada kmetijskih zemljišč. V magistrski nalogi smo preučili več-kriterijske metode
odločanja in njihovo uporabo v praksi za namene agrarnih operacij. Cilj magistrskega dela je bil tudi
podrobno predstaviti najbolj uporabljen slovenski program za komasacije in njegova orodja za podporo
več-kriterijskega odločanja.
Tekom študije smo se naslanjali na literaturo in izkušnje mednarodne Organizacije za prehrano in
kmetijstvo (angl. Food and Agriculture Organization of the United Nations) ter na dve napredni študiji
izvedbe komasacije kmetijskih zemljišč z podporo GIS-programske metode in možnostjo samodejnega
več-kriterijskega odločanja. Prva študija je bila izvedena na Cipru, kjer so uporabili integrirani sistem
za načrtovanje in podporo odločanju za združevanje zemljišč, imenovan LACONISS (Demetriou,
2013). Drugo študijo pa so izvajali v severozahodnem delu Španije v Galiciji, kjer so razvili široko
zasnovan sistem razvoja GIS-programske opreme z samodejnim več-kriterijskim odločanjem in
vrednotenjem (Touriño in sod., 2003).
V raziskovalnem delu magistrske naloge smo pridobili podatke na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo
in prehrano RS o izvedenih komasacijah in agromelioracijah v programskem obdobju 2007-2013 in
2014–2020. Izvedli smo intervjuje z strokovnjaki na komasacijskem področju o glavnih kriterijih nove
razdelitve komasacijskega sklada kmetijskih zemljišč in o specifikacijah njihove programske opreme za
izvedbo komasacij. Nazadnje pa smo podrobneje opisali programsko opremo GeoPro, ki se najpogosteje
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uporablja za izvajanje komasacij in analizirali njene zmožnosti samodejnega več-kriterijskega
odločanja.
Sklenemo lahko, da je postopek komasacije kmetijskih zemljišč zelo obsežen in zahteven postopek, zato
ga snovalci GIS/CAD-programske opreme še ne vključujejo v svoje programe. V Evropi obstajajo
nekatere dobre prakse izdelave napredne programske opreme za namene komasacij, ki temeljijo na
sodobni GIS-programski opremi in so obogatene z metodami več-kriterijskega odločanja in
avtomatiziranimi postopki. V Sloveniji je komasaciji najbolj prilagojena programska rešitev GeoPro.
Program je sestavljen tako, da je sledenje postopkom komasacije tekoče in praktično ter vsebuje
napredne izračune in prikaze podatkov. Kljub temu pa programska rešitev ne vsebuje funkcij
samodejnega več-kriterijskega odločanja in je veliko dela in vsa presoja še vedno prepuščena izvajalcu
komasacije.
Prihodnje izzive pri izvajanju komasacij vidimo med drugim v razvoju programske opreme, ki omogoča
več samodejnega dela in bolj kakovostno podporo sprejemanju odločitev. V podatkovno bazo bi lahko
že na razgrniti obstoječega stanja, vrednotenja zemljišč in idejne zasnove vnašali podatke o željah
lastnikov, o lokalnih posebnostih območja ter ostalih željah lastnikov zemljišč. Tako bi imeli v bazi
podatkov veliko več informacij, ki bi jih programi obdelali s sodobnimi metodami in predlagali več
alternativnih rešitev nove razdelitve komasacijskega sklada. Izvajalec komasacije bi bil tako prost veliko
dela in bi le med možnimi alternativnimi rešitvami izbiral najboljše rešitve.
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A1

PRILOGA A: VPRAŠALNIK ZA IZVAJALCE KOMASACIJ
Spoštovani,
Sem Marko Novak, študent zadnjega letnika študijskega programa Geodezija in Geoinformatika na
Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo na Univerzi v Ljubljani. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Anke
Lisec pišem magistrsko naloge o kriterijih in odločitvenih postopkih pri načrtovanju nove razdelitve
zemljišč komasacijskega sklada (po zakonodaji, ki ureja komasacije kmetijskih zemljišč). S tem
intervjujem bi radi pridobili mnenje in izkušnje strokovnjakov, ki postopek komasacije dnevno izvajajo
in do potankosti poznajo prednosti in slabosti sedanjega postopka izvajanja.
Na Vas se obračam s prošnjo, da odgovorite na priloženi vprašalnik. Vprašalnik je sestavljen iz dveh
delov. Prvi del obravnava kriterije, ki se jih upošteva pri razdeljevanju komasacijskega sklada
komasacijskim upravičencem, drugi del pa obravnava podporo programskih rešitev pri izvajanju
komasacij in razdeljevanju zemljišč komasacijskega sklada.

Za namene metodološkega okvirja bi radi v magistrskem delu in v okviru predstavitve rezultatov objavili
tudi imena strokovnjakov, ki ste vključeni v raziskavo, vendar le v primeru, če se z objavo strinjate
(izberite ustrezen odgovor):
☐ Strinjam se z objavo mojega osebnega imena (z imenom podjetja oziroma institucije) med viri
informacij.
☐ Strinjam se z objavo imena podjetja oziroma institucije med viri informacij, ne pa osebnega imena.
☐ Prosim, da mojega osebnega imena niti imena podjetja oziroma institucije ne navajate med viri
informacij.
Iskrena hvala za Vaš dragoceni čas!
V Ljubljani 11. 7. 2019
Marko Novak
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VPRAŠALNIK
KRITERIJI NOVE RAZDELITVE ZEMLJIŠČ PRI KOMASACIJI PO ZAKONU O
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
1. KRITERIJI NOVE RAZDELITVE ZEMLJIŠČ PRI KOMASACIJI – IZKUŠNJE IZ PRAKSE
Obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na novo razdelitev zemljišč pri komasaciji. Kateri kriteriji
oziroma dejavniki imajo po Vašem mnenju in Vaših izkušnjah največji vpliv v praksi?
Z izborom okvirčka ☒ označite pomembnost predlaganih dejavnikov , kjer pomeni:
5 – največji vpliv,
4 – velik vpliv,
3 – ima vpliv,
2 – malo vpliva,
1 – ne vpliva,
N – na podlagi izkušenj se ne morem opredeliti.
Dejavnik, ki vpliva na novo razdelitev zemljišč
komasacijskega sklada

Vplivnost kriterijev
5

4

3

2

1

N

Bližina nove lokacije od stalnega prebivališča

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Razdalja med staro in novo dodeljenim zemljiščem

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Kakovost tal

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Kakovost zemljišč – skalovitost

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Kakovost zemljišč – nagib

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Kakovost zemljišč – osončenost

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Bližina gozdov oziroma ostale zarasti

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Posebna ekološka območja

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Bližina vodotoka

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Območje občasnih stoječih vod

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Bližina zazidljivim zemljiščem (naselju)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Gospodarska usmeritev kmetije (poljedelstvo, živinoreja, trajni
sadovnjaki ipd.)
Grajeni objekti gospodarske javne infrastrukture na zemljišču –
nadzemni (energetska in telekomunikacijska infrastruktura)
Grajeni objekti gospodarske javne infrastrukture na zemljišču –
podzemni (vodovod, plinovod ipd.)
Drugo:

Vaš dodaten komentar (če je relevantno):
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2. KRITERIJI NOVE RAZDELITVE ZEMLJIŠČ PRI KOMASACIJI – PO VELJAVNEM
PRAVILNIKU
Trenutno veljavni pravilnik omenja več kriterijev, ki naj se jih upošteva pri razdeljevanju zemljišč
komasacijskega sklada. Kako smotrni so predlagani kriterij v praksi?
Z izborom okvirčka ☒ označite pomembnost v pravilniku omenjenih kriterijev, kjer pomeni:
5 – zelo pomembni in jih je treba ohraniti v pravilniku
4 –pomembni in jih je smotrno ohraniti v pravilniku
3 – pomembni, ni pa nujno, da se ohranijo v pravilniku
2 – le izjemoma pomembni, ni jih treba ohraniti v pravilniku
1 – niso pomembni in jih je treba izločiti iz pravilnika
N – na podlagi izkušenj se ne morem opredeliti.
Kriteriji, ki jih je treba upoštevati pri novi razdelitvi
zemljišč komasacijskega sklada
Usmeritev gospodarjenja posamezne kmetije
Oddaljenost od bivališča (nova zemljišča v povprečju ne
smejo biti več kot 30 % bolj oddaljena, kot so v povprečju
oddaljena zemljišča vložena v komasacijski sklad)
Skupno zaokroževanje zemljišč več lastnikov enega
gospodinjstva
Upoštevanje tehničnih pogojev načrtovanega namakalnega
sistema
Upoštevanje poti ali pasov za vzdrževanje melioracijskih
jarkov
Oblikovanje gradbenih parcel na komasacijskem območju v
skladu s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov
Krajinske značilnosti, relief
Tehnične in gospodarske pogoje rabe mehanizacije v lokalnem
okolju

Vplivnost kriterijev
5
4
3
2
1 N
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

3. KATERE DODATNE KRITERIJE BI MORALI DODATI V PRAVILNIK O IZVAJANJU
KOMASACIJ?
Napišite predloge kriterijev, če menite, da bi jih morali vključiti v pravilnik.
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4. Ali menite, da bi moral v postopku načrtovanja komasacij (in melioracij) aktivno sodelovati
predstavnik nosilcev urejanje prostora (na primer Zavod za varstvo naravo, upravljavci
infrastrukturnih objektov ipd.)?
Z izborom okvirčka ☒ izberite odgovor.
☐ DA
☐ NE
☐ Nimam mnenja
V primeru pozitivnega odgovora (DA), prosim navedite, katere institucije bi morale biti glede na
Vaše izkušnje dejavno vključene v načrtovanje komasacije (in melioracije) v smislu iskanja
kompromisnih in optimalnih rešitev?
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5. Katero programsko CAD/GIS-opremo uporabljate pri načrtovanju nove razdelitve komasacijskega
sklada (obkrožite, pravilnih je lahko več odgovorov)?
Z izborom okvirčka ☒ izberite odgovor – možnih je več odgovorov.
☐ AutoCAD
☐ GeoPro
☐ GEOSS
☐ ArcGIS
☐ QGIS
☐ Drugo (napišite): Click or tap here to enter text.

6. Katere od naštetih funkcij CAD/GIS uporabljate pri načrtovanju komasacij kmetijskih zemljišč?
Z izborom okvirčka ☒ izberite odgovor – možnih je več odgovorov.
☐ Prekrivanje različnih podatkovnih slojev.
☐ Interaktivni grafični prikaz načrtovane razdelitve (prikaz različnih atributov in variant).
☐ Samodejno računanje razlik površin/vrednosti med vloženimi in že dodeljenimi zemljišči za
posameznega deležnika komasacije.
☐ Samodejno kreiranje parcel znotraj »table« glede na željeno površino ali vrednost.
☐ Samodejno upoštevanje krajinskih zahtev pri kreiranju oziroma oblikovanju parcel znotraj
»table« (smer oranja, oblike parcele – vzporedne meje, pahljače ipd.)
☐ Samodejno zmanjšanje delitvenih izkazov za potrebe zemljišč za skupne namene (poti,
vodotoki ipd.).
☐ Drugo (napišite): Click or tap here to enter text.

7. Morebitni Vaši dodatni predlogi in ideje o možnostih uporabe GIS-orodij pri izvajanju komasacij
(funkcionalnosti, podpora odločanju …).

