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1

INVESTITOR, IZDELOVALEC, UPRAVLJAVEC TER STROKOVNI DELAVCI
ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR INVESTICIJSKE TER
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. 1 Investitor, odgovorna oseba investitorja za pripravo dokumenta
INVESTITOR:
Naziv
Naslov
Odgovorna oseba
Telefon
Fax
E-mail
Davčna številka
Transakcijski račun

ODGOVORNA
DOKUMENTA:

OBČINA KIDRIČEVO
Ulica Borisa Kraigherja 25,
2325 KIDRIČEVO
Ţupan Anton Leskovar
02/ 799-06-10
02/ 799-06-19
obcina@kidricevo.si
93796471
01245-01010017097 (BANKA
BISTRICA)

OSEBA

Ime, priimek
Telefon
Fax
E-mail
Davčna številka
Transakcijski račun

INVESTITORJA

ZA

PRIPRAVO

Ţupan Anton Leskovar
02/ 799-06-10
02/ 799-06-19
obcina@kidricevo.si
93796471
01245-01010017097 (BANKA
BISTRICA)

Odgovorna oseba:

SLOVENIJE,

SLOVENIJE,

UJP

SLOVENSKA

INVESTICIJSKEGA

UJP

SLOVENSKA

Anton Leskovar, ţupan

___________________________
(podpis)

ţig

Skrbnik investicijskega projekta:
___________________________
(podpis)

ţig
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1. 2 Izdelovalec dokumenta identifikacije investicijskega projekta
IZDELOVALEC:
Naziv
Naslov
Odgovorna oseba

GEODETSKI ZAVOD CELJE, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 10

Telefon
Fax
E-mail
Davčna številka
Transakcijski račun

03 42 567 00
03 42 567 27

Dominik Bovha, univ.dipl.inž.geod.
info@gz-ce.si
SI 92913431
SI56 0600003583188 (Banka Celje)

Odgovorni vodja projekta:

Dominik Bovha, univ.dipl.inž.geod.

___________________________
(podpis)

ţig

1. 3 Strokovni delavci oz. službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad
pripravo ustrezne projektne in tehnične dokumentacije
V postopku uvedbe in izvedbe agromelioracije je bila izdelana (oz. bo izdelana)
naslednja projektna dokumentacija in izdane naslednje odločbe:
Odločba o uvedbi komasacije kmetijskih zemljišč Dravsko polje 3 št. 331-4/2008(05076) z dne 27.06.2008.
Elaborat nove razdelitve zemljišč komasacijskega območja Dravsko polje 3 (GZC,
2010)
Lokacijska informacija št. 3501-2174/2011(5009) z dne 8.7.2011
Popis del s predizmerami
Izračun BDV na agromelioracijskem območju (KGZS Ptuj)

1. 4 Upravljavec
Upravljavec investicijskega projekta je Občina Kidričevo.
Odgovorna oseba upravljavca je direktor občinske uprave g.Damjan Napast dipl.inž.
___________________________
(podpis)

ţig
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1. 5 Predstavitev investitorja
Investitor je Občina Kidričevo, ki pripada Podravski statistični regiji. Občina se nahaja v
severovzhodni Sloveniji, na delu Dravskega polja. Središče Občine Kidričevo je naselje
Kidričevo, celotno območje občine pa sodi pod Upravno enoto Ptuj.
Občina je dobro prometno povezana s Ptujem, h kateremu tudi gravitira, Slovensko
Bistrico, in Mariborom.
Slika 1: Prikaz Podravske regije.

Občina meri 71,5 km2. Sestavlja jo 18 naselij, v katerih je sredi leta 2010 ţivelo 6.688
prebivalcev (SURS), kar pomeni, da je gostota poselitve je znašala 93,5 prebivalcev na
km2.
Območje Občine Kidričevo je predvsem kmetijsko področje, oziroma gozdnato v SV delu.
Relief je ravninski. Na kmetijskem območju prevladuje poljedelstvo.

2

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Projekt agromelioracije na območju komasacije Dravsko polje 3 se poteguje za pridobitev
nepovratnih sredstev glede na razpis Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z
razvojem in prilagoditvijo kmetijstva. Zaradi tega je v nadaljevanju predstavljeno
predvsem stanje na območju komasacije Dravsko polje 3.

2. 1 Kratka predstavitev agromelioracije na območju komasacije Dravsko
polje 3
Komasacijsko območje Dravsko polje 3 obsega dele k.o. Pleterje, Ţupečja vas, Lovrenc
na Dravskem polju in Apače, v občini Kidričevo.
Slika 2: Prikaz komasacijskega območja Dravsko polje 3 na DOF 2010.
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Komasacija Dravsko polje 3 se je izvedla na 575 ha velikem območju komasacije, ki zajema
del k.o. Pleterje, del k.o. Župečja vas, del k.o. Lovrenc na Dr. polju in del k.o. Apače v občini
Kidričevo. Po starem stanju je bilo na območju komasacije 1219 parcel, po novem stanju pa
538 parcel. Komasacijsko območje leži v ravninskem svetu, ki narekuje predvsem rabo
njivskih površin in travinj; v strukturi kmetijske pridelave tukaj prevladuje rastlinska
proizvodnja. Pri izvedbi komasacije se je ohranilo značilne vegetacijske, reliefne in vodne
elemente. Ohranile so se obstoječe zaplate drevja, ohranile so se naravne meje parcel kot so
robovi gozda, potoki, jarki, poti.

V sklopu izvedene komasacije so bile zagotovljene tudi površine za ureditev dostopov do
kmetijskih zemljišč oziroma so se obstoječe poljske poti, ki so bile v uporabi, lastniško
uredile. Vsa navedena zemljišča se bodo z odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega
sklada prenesejo v last in posest občine.
OPIS PREDVIDENIH AGROMELIORACIJSKIH DEL
Z namenom zagotovitve optimalne uporabe kmetijskih površin po izvedeni komasaciji, je
potrebno izvesti dodatno utrditev obstoječih in del drugih dostopnih poti na kmetijska
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zemljišča, odstraniti dele obstoječih poti, ki zaradi funkcionalnosti ne bodo več v uporabi, in
izvesti druga potrebna agromelioracijska dela.
Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal
(apnenje, krčenje drevesne rasti in grmičevja na zemljišču,…) ter izboljšanje dostopa do
kmetijskih zemljišč. Med ukrepe za ureditev zemljišč prištevamo tudi odstranitev mehanskih
ovir na zemljiščih. Ravnanje terena oziroma vertikalno planiranje je ukrep, ki izboljšuje, ali
včasih celo omogoča, pogoje za uporabo mehanskih strojev za obdelavo površin. Na
območju komasacije Dravsko polje 3 so predvidena poleg ureditve poti še druga
agromelioracijska dela.
Glede na lokacijsko informacijo, agromelioracija posega v:
varovalni pas ţelezniške proge Pragersko – Ormoţ
Varovalni pas ob energetski infrastrukturi - plinovodu
Varovalni pas ob prometni infrastrukturi – drţavni cesti z oznako DC-R-II-432
Rogatec- Majšperk- Hajdina
Ekološko pomembno območje EPO Dravsko polje
Vodovarstveno območje 3, zajetje Dravsko polje
Glede na podatke Atlasa okolja (ARSO, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja) z dne 1.3.2012
sodi vzhodni del komasacijskega območja delno pod ekološko pomembno območje
(Dravsko polje).

Slika 3: Prikaz ekološko pomembnega območja.
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Glede na podatke Atlasa okolja (ARSO, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja)z dne 1.3.2012
sodi celotno komasacijsko območje v vodovarstveno območje, 3. vodovarstveni reţim na
drţavnem nivoju.
Slika 4: Prikaz vodovarstvenega območja.

2. 2 Razlogi za investicijsko namero
Na območju je bila izvedena komasacija kmetijskih zemljišč z namenom racionalizacije
ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje, saj s komasacijo zmanjšamo razdrobljenost
in razpršenost zemljišč ter ustvarimo ugodnejše razmere za obdelavo zemljišč, s tem pa
se tudi izboljša kvaliteta pridelave in poveča proizvodnja. Po izvedbi postopka komasacije
je potrebno zagotoviti moţnost optimalne uporabe novih kmetijskih površin. Urediti je
potrebno poljske dostopne poti, razgraditi stare poti in kolovoze, izvesti druga potrebna
agromelioracijska dela. Čim prej po novi razdelitvi zemljišč, je potrebno lastnikom
zemljišč omogočiti dostop do vseh novih zemljišč. Pogosto namreč komasacijski
udeleţenci zavračajo prevzem novih zemljišč, ker do njih še ni urejenih dostopnih poti.
Šele z ureditvijo dostopnih poti do kmetijskih zemljišč, nova zemljišča dejansko
začnejo funkcionirati in se pokaţejo učinki komasacije, ki tako povečujejo
konkurenčnost slovenskih kmetov.
Poleg očitnih učinkov komasacije – racionalizacija ekonomskega vidika kmetijske
proizvodnje – izvedba komasacije skupaj z ureditvijo poti dolgoročno vpliva tudi na
ohranjanje kmetij (socialni učinek), saj se zaradi izboljšanih pogojev obdelave in
posredno tudi ekonomskega poloţaja kmetije, več naslednikov odloča nadaljevati s
kmetovanjem.
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Obravnavana investicija predstavlja ukrep Občine Kidričevo na področju izboljšanja in
razvoja infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva.

3

RAZVOJNE MOŢNOSTI IN CILJI INVESTICIJE TER PREVERITEV
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3. 1 Ocena razvojnih možnosti
Z izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč se odpirajo moţnosti za učinkovitejšo kmetijsko
pridelavo, pri tem pa se ohranja krajinska identiteta. Vendar je za funkcioniranje novo
oblikovanih zemljišč potrebno urediti dostopne poti (odstraniti stare in izvesti določene
druge agromelioracijske ukrepe). Šele z ureditvijo poti bodo dejansko vidni učinki
komasacije. Zemljišča znotraj območja komasacije so namenjena kmetijski pridelavi in so
zanju tudi zelo ustrezna: gre za ravninsko območje, rodovitno zemljo, ugodne podnebne
razmere, ugodno novo parcelno strukturo..., zato je nujno urediti še dostopne poti in
omogočiti kmetom optimalno obdelavo zemljišč in kmetijsko pridelavo.

3. 2 Cilji investicije
Cilji urejanja kmetijskega prostora s komasacijo in ureditvijo ustreznih dostopnih poti do
novo oblikovanih zemljišč na območju Dravskega polja 3 so naslednji:
- ureditev dostopnih poti do zemljišč po izvedbi komasacije in s tem omogočiti
nadaljnjo obdelavo zemljišč,
- izboljšava ekonomike kmetijske proizvodnje (zmanjšanje stroškov kmetijske
pridelave),
- integracija ciljev zemljiške politike na področju prostorskega razvoja ruralnih
območji.

3. 3 Usklajenost investicije z razvojnimi plani in politikami

3. 3. 1 Drţavni nivo
Strategija prostorskega razvoja Slovenije
Kot temeljne cilje prostorskega razvoja Slovenije, ki se povezujejo s področjem
kmetijstva, SPRS (2004) med drugim poudarja:
racionalen in učinkovit prostorski razvoj z usmerjanjem dejavnosti v prostoru na
način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnoteţen in
gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in
bivalnega okolja, nadalje z zagotavljanjem racionalne rabe prostora in varnosti
prebivalstva z ustreznim načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem
sektorjev ter z izboljševanjem negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi
ukrepi,
preudarno rabo naravnih virov in sicer med drugim z varčno in večnamensko rabo tal
in virov, smotrno rabo prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih
območij ter ohranjanjem pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo.
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Za dosego ciljev prostorskega razvoja Slovenije SPRS se med drugim predvideva
spodbujanje vitalnosti in privlačnosti podeţelja. Naselja in krajino na podeţelju se
razvija kot povezan gospodarski in bivalni prostor, v katerem se ohranja in razvija
krajinske in arhitekturne kakovosti ter tako spodbuja ohranjanje prepoznavnosti
slovenskega podeţelja. Prostorske moţnosti za razvoj modernega kmetijstva se
zagotavlja predvsem v ravninskih predelih, kjer so za to ustrezni pogoji in kjer je
kmetijstvo lahko konkurenčno v evropskih razmerah.
Na območjih z visokim in dobrim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo, kjer
ne veljajo posebne omejitve izvajanja dejavnosti zaradi varstva podzemnih voda kot
virov pitne vode, se lahko izvaja ukrepe za posodabljanje kmetijske proizvodnje oziroma
agrarne operacije, pri čemer se upošteva obstoječo krajinsko strukturo, mreţo poti,
prostorske smeri, naravne koridorje in logiko krajinskega vzorca.
Investicija je skladna s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije.

Program razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Izvedba komasacij prispeva k ukrepom za prestrukturiranje fizičnega kapitala v
kmetijstvu in gozdarstvu ter spodbujanje aktivnosti, k ukrepu Izboljšanje in razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, katerega cilj je pospešiti
prestrukturiranje kmetijstva, ki vodi v učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov in s
tem k povečanju dohodka in produktivnosti dela. V okviru tega ukrepa se podpira
komasacije, ki se izvajajo na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Investicija je skladna s Programom razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje
2007-2013.
3. 3. 2 Regionalni nivo
Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2007-2013
Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2007-2013 v programu
Celostni razvoj podeţelja s povečanjem konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva, ukrepu
Prestrukturiranje in modernizacija kmetijskega in gozdarskega sektorja navaja cilj
pospešiti posodobitev pridelovalnih kapacitet in tehnološke opreme. Čeprav med kazalniki
doseganja tega cilja ne omenja agrarnih operacij, bo izvedba komasacije z ureditvijo poti
znotraj območja komasacije prispevala k posodobitvi predelovalnih kapacitet, saj so
sodobna kmetijska zemljišča večji zaokroţeni zemljiški kompleksi. Prispevala bo tudi cilju
ukrepa Izgradnja in obnova osnovne infrastrukture, ki je izboljšati kvaliteto in obseg
osnovne infrastrukture na podeţelju (ureditev poti).

3. 3. 3 Lokalni nivo
Občine na območju Ptujskega in Dravskega polja ţe nekaj desetletij podpirajo izvajanje
agrarnih operacij, tudi komasacij, v sklopu katerih se urejajo tudi nove poti. Zadnja leta
se je intenziteta izvedbe izjemno povečevala zaradi povečanega interesa lastnikov
kmetijskih zemljišč.
Obravnavana investicija je vključena v Načrte razvojnih programov v okviru proračuna
Občine Kidričevo.
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4

OPIS VARIANTE Z INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z VARIANTO BREZ
INVESTICIJE

Varianta z investicijo obsega:
Ureditev nove mreţe poti, skladno z izvedeno komasacijo, ki bo omogočala kar
najkrajši pristop od kmetijskih gospodarstev do novih obdelovalnih površin in
uporabo dostopnih poti kot obračališča pri obdelavi zemljišč.
Izvedba variante vpliva na racionalizacijo ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje, saj
šele z ureditvijo poti začnejo nova komasirana zemljišča optimalno funkcionirati;
ustvarimo nujne dostope do zemljišč in omogočimo obdelavo zemljišč. Skrajšajo se
dostopne poti do obdelovalnih površin s čimer se prihrani na stroških prevoza in času
voţnje do obdelovanih zemljišč.

Varianta brez investicije pomeni narediti nič. To pomeni neodgovorno puščanje
neurejenih dostopov do novih kmetijskih zemljišč, kar negativno vpliva na ugled
komasacij. Samoiniciativno urejanje dostopnih zemljišč bi bilo najverjetneje parcialno,
neusklajeno, nestrokovno, pomenilo pa bi stroške za kmeta, ki se za takšno zasebno
iniciativo odloči, namesto da bi se izrabila namenska sredstva drţave in EU.
Ob upoštevanju navedenega se je Občina Kidričevo odločila, da odda vlogo za pridobitev
nepovratnih sredstev za agromelioracijo in s tem omogoči optimalno funkcioniranje s
komasacijo oblikovanih zemljišč.

5

OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN PREDRAČUNSKA VREDNOST
INVESTICIJE

5. 1 Opredelitev vrste investicije
Agromelioracija obsega ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal,
ter izboljšanje dostopa na kmetijsko zemljišče, torej ureditev dostopnih poti.
Predmet investicije je (faza 1 + faza 2):
Ureditev novih dostopnih poti na območju komasacije Dravsko Polje 3 v skupni
dolţini 16.600 m oz. v površini cca 40.200m2.
Vzdrţevalna dela oz. dela v javno korist na obstoječi cesti v dolţini 3.000m oz. v
površini cca 14.200m2.
Odstranitev obstoječih cest in rekultivacija na dolţini 4.730m oz. v površini cca
18.100m2.
Nasipavanje rodovitne zemlje na površini 2,51 ha
Izravnava zemljišča in nasipavanje rodovitne zemlje 0,22ha.
Odstranjevanje grmovja in dreves na površini 3,28ha.
Potrebna pripravljalna dela, priprava projektne in investicijske dokumentacije
(DIIP), pridobivanje ustreznih mnenje, soglasij, ter drugi splošni stroški izvedbe
Priprava izračuna BDV za 10 % kmetij
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Zaradi objektivnih razlogov, je predvideno, da se investicija realizira v dveh fazah:
FAZA 1:

A1: odstranitev obstoječe poti, kolovoza
širine 3,5m
A1: odstranitev obstoječe poti, kolovoza
širine 4m
A1: odstranitev obstoječe poti, kolovoza
širine 4,5m
B: vzdrževalna dela v javno korist, širina 5m
C: ureditev nove poti širine 2,5 m
D: planiranje za izboljšanje dostopa na
kmetijska zemljišča
E: odstranjevanje drevja in grmičevja
F: nasipavanje rodovitne zemlje
G: planiranje
SKUPAJ :

1.570

5.495

2.010

8.040

340

1.530

1.410
3.640
/

7.050
9100
38.190

/
/
/
8.970

18.835
27.280
2.225
117.745

OPOMBA: Ukrep planiranje se površinsko prekriva z delom ukrepa nasipavanja rodovitne
zemlje in sicer v površini 2.225m2.
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FAZA 2:

Ukrep
dolžina
površina
A1: odstranitev obstoječe poti, kolovoza
630
2.205
širine 3,5m
A1: odstranitev obstoječe poti, kolovoza
180
810
širine 4,5m
B1: vzdrževalna dela v javno korist, širina 5m
800
4.000
B2: vzdrževalna dela v javno korist, širina 4m
790
3.160
3.390
C: ureditev dodatnih bankin na poti (ki so v
8.075
1. Fazi 2,5m, razen ene poti)
C: ureditev nove pot širine 2m – vzporedne
460
920
lokacije
C: ureditev nove pot širine 2,5 m –
1.600
4.000
vzporedne lokacije
D: Ureditev poti širine 2,5m vzporedne
6.050
15.125
lokacije, kjer je v prvi fazi bil razgrnjen
humus - vključene 7m poti kot 5m
D: Ureditev poti širine 2m vzporedne
1.460
2.920
lokacije, kjer je v prvi fazi bil razgrnjen
humus
E: odstranjevanje drevja in grmičevja
/
13.950
SKUPAJ :
15.360
55.165
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Investicija bo prispevala k ustvarjanju ugodnih pogojev dela na kmetijah, zmanjšanju
stroškov ter rasti prihodkov kmetijske obdelave. Prihodek od investicije bodo imeli
lastniki zemljišč (kmetje) na komasacijskem območju na katerem se bodo uredile poti.
Po ureditvi ustreznih poti se bo povečala bruto dodana vrednost kmetijske proizvodnje
na območju komasacije.

5. 2 Predračunska vrednost
Predračunska vrednost je ocenjena na podlagi
popisa del s predizmerami
z javnim razpisom določenih upravičenih stroškov (opredeljeni splošni stroški,
določene najvišje priznane vrednosti za izgradnjo novih poti, razgradnjo starih in
za druga agromelioracijska dela)
V predračunsko vrednost investicije so vključeni upravičeni stroški in splošni upravičljivi
stroški investicije.
Tabela 1: Splošni stroški investicije

Splošni stroški

Ocenjena vrednost
(brez DDV)

Stroški priprave projekta za izvedbo in popisa del
s predizmerami, aproksimativni predračun del in
materialov
Priprava dokumenta identifikacije investicijskega
projekta
Priprava strokovne ocene vplivov na okolje
Izračun BDV
Stroški priprave druge dokumentacije za vlogo na
javni razpis
Stroški strokovnega mnenja kmetijskega
svetovalca pristojnega Kmetijsko gozdarskega
zavoda o izvedenih agromelioracijskih delih
razen ureditve poljskih poti na podlagi izjave
gradbenega nadzora
stroški priprave in izvedbe javnega razpisa za
izvedbo agromelioracije v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila
SKUPAJ NETO

10.400,00 €
8.100,00 €
4.500,00 €
14.000,00 €
1.900,00 €

0,00 €
900,00 €
39.800,00 €

+ 20 % DDV
7.960,00 €
SKUPAJ

47.760,00 €

Predračun del in materialov za ureditev dostopnih poti in drugih agromelioracijskih del je
predstavljen v tabeli 2.
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Tabela 2: Okvirna predračunska vrednost del – FAZA 1

Ureditev novih poljskih poti
Odriv humusa
širina (m)

dolžina (m)
2,5

3.640

skupna dolžina:

3.640

globina (m)

volumen (m3)

0,3

2730

cena na enoto

1,50 €

2.730

cena
4.095,00 €
4.095,00 €

Gramozni nasip
širina (m)

dolžina (m)
2,5

3.640

globina (m)

volumen (m3)

0,25

2275

cena na enoto
13,00 €

2.275

cena
29.575,00 €
29.575,00 €

Fini drobljenec
širina (m)

dolžina (m)
2,5

3.640

globina (m)

volumen (m3)

0,05

455

cena na enoto
17,00 €

455

SKUPAJ NOVE POTI

cena
7.735,00 €
7.735,00 €

neto

41.405,00 €

Vzdrževalna dela na obstoječih
poteh
širina (m)

dolžina (m)
5

1.410

skupna dolžina:

1410

globina (m)

volumen (m3)

0,15

cena na enoto

cena

1057,5

13,00 €

13.747,50 €

1057,5

16,00 €

13.747,50 €

Fini drobljenec
širina (m)

dolžina (m)
5

1.410

globina (m)

volumen (m3)

0,05

352,5

cena na enoto
17,00 €

353

SKUPAJ VZDRŽEVALNA DELA

cena
5.992,50 €
5.992,50 €

neto

19.740,00 €

Odstranitev cest in rekultivacija
Izkop gramoza iz obstoječih poti
povprečna širina (m)

dolžina (m) globina (m) volumen (m3) cena na enoto
1.570
3,5
0,4
2198
1,20 €
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4

2.010

0,4

3216

1,20 €

3.859,20 €

4,5

340

0,4

612

1,20 €

734,40 €

612

7.231,20 €

nasip zemeljskega materiala,
humusa
širina (m)

dolžina (m) globina (m) volumen (m3) cena na enoto
1.570
3,5
0,4
2198
5,30 €
2.010
4
0,4
3216
5,30 €
340
4,5
0,4
612
5,30 €
612

SKUPAJ ODSTRANITEV CEST

cena
11.649,40 €
17.044,80 €
3.243,60 €
31.937,80 €

neto

39.169,00 €

Planiranje za izboljšanje dostopa
površina
(m2)
volumen (m3)
38.190

cena na enoto
0,83 €

cena
31.697,70 €
31.697,70 €

odstranjevanje drevja in grmičevja
površina
(m2)
volumen (m3)
18.835

cena na enoto
0,80 €

cena
15.068,00 €
15.068,00 €

nasipavanje rodovitne zemlje
površina
(m2)
volumen (m3)
27.280

cena na enoto
0,80 €

cena
21.824,00 €
21.824,00 €

Planiranje
površina
(m2)
volumen (m3)
2.225

cena na enoto
0,80 €

cena
1.780,00 €
1.780,00 €

SKUPAJ DRUGA AGROMELIORACIJSKA DELA

neto

Skupaj celotna agromelioracija

170.683,70 €
DDV

Skupaj z DDV
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Tabela 3: Okvirna predračunska vrednost del – FAZA 2

Ureditev novih poljskih poti
Odriv humusa
širina (m)

dolžina (m) globina (m)

cena na
enoto

volumen (m3)

cena

2m vzporedne lokacije

460

0,3

276

1,50 €

414,00 €

2,5m vzporedne lokacije

1600

0,3

1200

1,50 €

1.800,00 €

skupna dolžina:

2060

1476

2.214,00 €

Gramozni nasip
širina (m)

dolžina (m) globina (m)

cena na
enoto

volumen (m3)

cena

2m vzporedne lokacije

460

0,25

230

13,00 €

2.990,00 €

2,5m vzporedne lokacije

1600

0,25

1000

13,00 €

13.000,00 €

1230

15.990,00 €

Fini drobljenec
širina (m)

dolžina (m) globina (m)

cena na
enoto

volumen (m3)

cena

2m vzporedne lokacije

460

0,05

46

17,00 €

782,00 €

2,5m vzporedne lokacije

1600

0,05

200

17,00 €

3.400,00 €

246

4.182,00 €

Nove poljske poti - gramoziranje, kjer je bilo izvedeno planiranje za izboljšanje dostopa
Gramozni nasip
širina (m)

dolžina (m) globina (m)

cena na
enoto

volumen (m3)

cena

2m vzporedne lokacije

1460

0,25

730

13,00 €

9.490,00 €

2,5m vzporedne lokacije

6050

0,25

3781,25

13,00 €

49.156,25 €

3781,25

58.646,25 €

Fini drobljenec
širina (m)

dolžina (m) globina (m)

cena na
enoto

volumen (m3)

cena

2m vzporedne lokacije

1460

0,05

146

17,00 €

2.482,00 €

2,5m vzporedne lokacije

6050

0,05

756,25

17,00 €

12.856,25 €

756,25

15.338,25 €

Naknadna utrditev bankin
Gramoz
širina (m)
1,25m obojestransko

dolžina (m) globina (m)
3390

0,25
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2118,75

27.543,75 €

Fini drobljenec
širina (m)

dolžina (m) globina (m)

0,75 m obojestransko

3390

0,05

cena na
enoto

volumen (m3)
254,25

17,00 €

254,25

cena
4.322,25 €
4.322,25 €

Humusiranje bankine
širina (m)

dolžina (m) globina (m)

0,5m obojestransko

3390

0,15

cena na
enoto

volumen (m3)
508,5

1,90 €

508,5

SKUPAJ NOVE POTI

cena
966,15 €
966,15 €

neto

129.202,65 €

Vzdrževalna dela na obstoječih poteh
Gramozni nasip
širina (m)

dolžina (m) globina (m)

cena na
enoto

volumen (m3)

cena

5

800

0,15

600

13,00 €

7.800,00 €

4

790

0,15

474

13,00 €

6.162,00 €

skupna dolžina:

790

474

13.962,00 €

Fini drobljenec
širina (m)

dolžina (m) globina (m)

cena na
enoto

volumen (m3)

cena

5

800

0,05

200

17,00 €

3.400,00 €

4

790

0,05

158

17,00 €

2.686,00 €

158

SKUPAJ VZDRŽEVALNA DELA

6.086,00 €
neto

20.048,00 €

Odstranitev ceste
Izkop gramoza iz obstoječih poti
povprečna širina (m)

cena na
dolžina (m) globina (m)
volumen (m3)
enoto
630
3,5
0,4
882
1,20 €
180
4,5
0,4
324
1,20 €

skupna dolžina:

810

1206

- 19 -

cena
1.058,40 €
388,80 €
1.447,20 €

DIIP – Agromelioracija na območju komasacije DRAVSKO POLJE 3

nasip zemeljskega materiala, humusa
širina (m)

dolžina (m) globina (m)
volumen (m3)
630
0,4
882
180
4,5
0,4
324

cena na
enoto

3,5

cena

5,30 €

4.674,60 €

5,30 €

1.717,20 €

1206

6.391,80 €

SKUPAJ ODSTRANITEV CEST

7.839,00 €

neto

odstranjevanje drevja in grmičevja
cena na
enoto

površina (m2) volumen (m3)
13.950

cena

0,80 €

11.160,00 €
11.160,00 €

SKUPAJ DRUGA AGROMELIORACIJSKA DELA

neto

Skupaj celotna agromelioracija

11.160,00 €

168.249,65 €
DDV

33.649,93 €

Skupaj z DDV

201.899,58 €

SKUPAJ je predračunska vrednost del za fazo 1 in fazo 2 naslednja:
Tabela 4: Predračunska vrednost del za fazo 1 in fazo 2 skupaj.
Faza

neto

predračunska

DDV

vrednost z DDV

Faza 1

170.683,70 €

34.136,74 €

204.820,44 €

Faza 2

168.249,65 €

33.649,93 €

201.899,58 €

338.933,35 €

67.786,67 €

406.720,02 €

SKUPAJ

5. 3 Potrebna investicijska dokumentacija in upravna dovoljenja
Skladno
s
84.
členom
Zakona
o
kmetijskih
zemljiščih
(ZKZ-UPB2,
Ur.l. RS, št. 71/2011) agromelioracijo uvede minister pristojen za kmetijstvo.
Ureditev dostopnih poti in drugih agromelioracijskih del se izvede na podlagi ustrezne
projektne dokumentacije.
Ob upoštevanju 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) je za to
investicijo potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta.
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6

OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6. 1 Strokovne podlage
Odločba o uvedbi komasacije kmetijskih zemljišč Dravsko polje 3 št. 331-4/2008(05076) z dne 27.06.2008.
Elaborat nove razdelitve zemljišč komasacijskega območja Dravsko polje 3 (GZC,
2010)
Lokacijska informacija št. 3501-2174/2011(5009) z dne 8.7.2011
Popis del s predizmerami
Izračun BDV na agromelioracijskem območju (KGZS Ptuj)

6. 2 Lokacija investicije
Lokacija investicije na območju komasacije Dravsko polje 3, ki se nahaja v osrednjem
delu območja Občine Kidričevo.
Slika 5: Komasacijsko območje Dravsko polje 3 leţi v osrednjem delu
Občine Kidričevo, jugozahodno od naselja Kidričevo

Predmet investicije je:
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Ureditev novih dostopnih poti na območju komasacije Dravsko Polje 3 v skupni
dolţini 8.520 m oz. v površini 40.765m2.
Vzdrţevalna dela oz. dela v javno korist na obstoječi cesti v dolţini 2.900m oz. v
površini 13.705m2.
Odstranitev obstoječih cest in rekultivacija na dolţini 4.770m oz. v površini
16.695m2.
Nasipavanje rodovitne zemlje na površini 2,50 ha
Izravnava zemljišča in nasipavanje rodovitne zemlje 0,22ha.
Odstranjevanje grmovja in dreves na površini 3,28ha.
Potrebna pripravljalna dela, priprava projektne in investicijske dokumentacije
(DIIP), pridobivanje ustreznih mnenje, soglasij, ter drugi splošni stroški izvedbe
Priprava izračuna BDV za 10 % kmetij

6. 3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov
Specifikacija investicije je podana v spodnji tabeli.
Tabela 2: Specifikacija investicije (skupaj faza 1 in faza 2)

Vrednost

Stroški investicije

izvedbe del

Upravičeni

Drugi

2012 (neto)

stroški v €

Stroški v €

Splošni stroški:

Stroški priprave projekta za izvedbo in popisa del s
predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov
10.400,00 €

10.400,00 €

0,00 €

8.100,00 €

8.100,00 €

0,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

0,00 €

14.000,00 €

14.000,00 €

0,00 €

1.900,00 €

1.900,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

900,00 €

900,00 €

0,00 €

ureditev novih poljskih poti

41.405,00 €

41.405,00 €

0,00 €

vzdrževalna dela na obstoječih poteh (nekategoriziranih)

19.740,00 €

19.740,00 €

0,00 €

odstranitev obstoječih cest in rekultivacija

39.169,00 €

39.169,00 €

0,00 €

planiranje terena za izboljšanje dostopa

31.697,70 €

31.697,70 €

0,00 €

odstranjevanje drevja in grmičevja

15.068,00 €

15.068,00 €

0,00 €

nasipavanje rodovitne zemlje

21.824,00 €

21.824,00 €

0,00 €

1.780,00 €

1.780,00 €

0,00 €

Priprava dokumenta identifikacije investicijskega projekta
Priprava strokovne ocene vplivov na okolje
Izračun BDV
Stroški priprave druge dokumentacije za vlogo na javni
razpis
Stroški strokovnega mnenja kmetijskega svetovalca
pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda o izvedenih
agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na
podlagi izjave gradbenega nadzora

stroški priprave in izvedbe javnega razpisa za izvedbo
agromelioracije v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila
Ureditev poti in izvedba drugih agromelioracijskih del - FAZA
1

planiranje
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Ureditev poti in izvedba drugih agromelioracijskih del - FAZA
2

ureditev novih poljskih poti
vzdrževalna dela na obstoječih poteh (nekategoriziranih)
odstranitev obstoječih cest in rekultivacija
planiranje terena za izboljšanje dostopa
odstranjevanje drevja in grmičevja

129.202,65 €

129.202,65 €

0,00 €

20.048,00 €

20.048,00 €

0,00 €

7.839,00 €

7.839,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11.160,00 €

11.160,00 €

0,00 €

nasipavanje rodovitne zemlje

0,00 €

0,00 €

0,00 €

planiranje

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Drugi stroški investicije (nepredvideni stroški)
378.733,35 €

SKUPAJ

75.746,67 €

DDV (20 %)
SKUPAJ STALNE CENE

454.480,02 €

SKUPAJ TEKOČE CENE

Skupna vrednost investicijskega projekta agromelioracije je razdeljena na (tekoče cene
skupaj s DDV):
Izvedba agromelioracijskih del po predračunu :
Splošni stroški:

406.720,02 € z DDV
47.760,00 € z DDV

6. 4 Varstvo okolja
Na območju agromelioracije Dravsko polje 3 se nahaja ekološko pomembno območje.
Pridobljeno je bilo mnenje Agencije RS za okolje, da je moţna izvedba agromelioracije
brez pridobitve naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja.
Nove poti nimajo globokega profila, gre za manjši poseg v prostor. Posredno se z izvedbo
komasacije in ureditvijo novih dostopnih poti skrajša dolţina in čas voţnje kmetijske
mehanizacije na obdelovana zemljišča, kar ugodno vpliva na okolje.
6. 4. 1 Učinkovitost izrabe naravnih virov
Rodovitne kmetijske površine so omejen naraven vir. Na območju je bila izvedena
komasacija z namenom povečanja izrabe rodovitnih kmetijskih zemljišč in optimizacije
pridelave. Šele z ureditvijo dostopnih poti do kmetijskih zemljišč pa nova zemljišča
dejansko začnejo funkcionirati in se pokaţejo učinki komasacije. Z izvedbo komasacije in
ureditvijo novih dostopnih poti se skrajša dolţina in čas voţnje kmetijske mehanizacije na
obdelovana zemljišča, kar prinese prihranke pri porabi goriva.

6. 4. 2

Okoljska učinkovitost

Komasacija kmetijskih zemljišč danes ne pomeni več le zdruţitve zemljišč, ampak
vključuje tudi oblikovanje podeţelskega prostora, upoštevajo se načela trajnostnega
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razvoja in ohranja značilnosti podeţelja. V sklopu komasacije se zagotovijo zemljišča za
nove dostopne poti, ohranjajo pa se značilne male strukture (posamezna drevesa, ţive
meje…), in naravne meje parcel (robovi, potoki, jarki, poti…). Komasacija in njej sledeča
agromelioracijska dela ne umeščajo v prostor nove dejavnosti, ampak obstoječo
dejavnost urejajo v bolj ekonomično obliko, kar ima za posledico tudi nekaj pozitivnih
vplivov na okolje, predvsem manjše emisije izpušnih plinov v zrak in krajši čas trajanja
hrupa zaradi delovanja kmetijske mehanizacije, saj se skrajša čas dostopa do
obdelovanih zemljišč.
6. 4. 3 Trajnostna dostopnost
Kot ţe omenjeno, se v sklopu celovite komasacije pridobi zemljišča za nove poti, novo
dodeljene parcele pa so zdruţene in čim bliţe posameznemu kmetijskemu gospodarstvu.
S tem se skrajšajo poti do obdelovalnih površin, kar vpliva na zmanjšanje emisij izpušnih
plinov v zrak in krajši čas trajanja hrupa zaradi delovanja kmetijske mehanizacije (v času
voţnje do obdelovalnih površin). Da začnejo nova zemljišča optimalno funkcionirati, je
potrebno čim prej po izvedbi komasacije v naravi urediti dostopne poti in izvesti druga
agromelioracijska dela.

6. 4. 4

Zmanjševanje vplivov na okolje

Komasacija z novo urejenimi potmi skrajša čas trajanja voţnje kmetijske mehanizacije
do obdelovalnih površin, kar ima za posledico tudi nekaj pozitivnih vplivov na okolje:
manjše emisije izpušnih plinov, manj hrupa. Nove poti nimajo globokega profila, gre za
manjši poseg v prostor, ki nima bistvenih vplivov na okolje.

6. 5 Terminski plan izvedbe investicije
Investicija bo realizirana v obdobju 3 let gledano od odobritve vloge na javnem razpisu
za ukrep 125- Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in agromelioracije.
Terminski plan izvedbe investicije je podan v spodnji tabeli.
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Tabela 3: Terminski plan

FAZA 1
Meseci
ČAS TRAJANJA:

1

OD
DO

D

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D+ 30

D+ 60

D+90

D+ 60

D+90

D+120 D+150 D+180 D+210 D+240 D+270 D+300

FAZA:
Preddela - zakoličba in zavarovanje prečnih profilov, postavitev
gradbiščne table
Gradbena dela - poljske poti: odriv humusa, priprava planuma
temeljnih tal, izdelava nasipa iz gramoza, izdelava nasipa iz
finega drobljenca, humusiranje bankine.
Gradbena dela - odstranitev obstoječih poti
Vzdrževalna dela na obstoječih poteh
Planiranje za izboljšanje dostopa na kmetijska zemljišča
Odstranjevanje drevja in grmičevja
Nasipavanje rodovitne zemlje
Planiranje terena
Zaključna dela, interni tehnični pregled, odprava napak in
pomanjkljivosti, ureditev dokumentacije in predaja v uporabo
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FAZA 2

Meseci
ČAS TRAJANJA:

1

OD
DO

D

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D+ 30

D+ 60

D+90

D+ 60

D+90

D+120 D+150 D+180 D+210 D+240 D+270 D+300

FAZA:
Preddela - zakoličba in zavarovanje prečnih profilov, postavitev
gradbiščne table
Gradbena dela - poljske poti: odriv humusa, priprava planuma
temeljnih tal, izdelava nasipa iz gramoza, izdelava nasipa iz
finega drobljenca, humiziranje bankine.
Gradbena dela - odstranitev obstoječih poti
Ureditev dodatnih bankin
Vzdrževalna dela na obstoječih poteh
Odstranjevanje drevja in grmičevja
Zaključna dela, interni tehnični pregled, odprava napak in
pomanjkljivosti, ureditev dokumentacije in predaja v uporabo

Izvajanje faze 1 in faze 2 se lahko tudi (delno) prekriva.
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6. 6 Organizacija in kadri

Investicijo vodi naročnik Občina Kidričevo preko svojih organov. Operativno vodi pripravo
in izvajanje Projekta občinska uprava. Le-ta skrbi za investicijo, pripravlja oddajanje
operativnih del, izvaja nadzor ter skrbi za obračunavanje del. Za izvajanje pripravljalnih
del, strokovnih projektnih in investicijskih dokumentov, pridobivanje dovoljenj ter samo
izvedbo agromelioracije bo občina sklenila pogodbe z izvajalci del po Zakonu o javnem
naročanju.
Z investicijo bodo upravljale strokovne sluţbe Občine Kidričevo, ki jih vodi direktor
občinske uprave g.Damjan Napast dipl.inž..
Za izvedbo strokovno tehničnih opravil agromelioracije bo investitor sklenil pogodbe za
izvedbo z izbranimi podjetji podjetjem, ki jih bo izbral po pridobitvi sredstev, po postopku
javnega naročanja.

6. 7 Viri financiranja
Investitor Občina Kidričevo predvideva uporabo naslednjih lastnih virov sredstev za
financiranje investicije in nepovratna sredstva.
Od celotnih upravičenih stroškov (FAZA 1 in FAZA 2) v višini 454.480,02 € bodo
zagotovljena naslednja sredstva :
Nepovratna sredstva v višini 378.733,35 € ali 100.00 % celotnih upravičenih
stroškov v okviru pod ukrepa št. 1 »komasacije in infrastruktura« «, ki je po 36.
členu Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeţelja RS 2007-2013
(Uradni list RS, št. 94/07-v nadaljevanju: Uredba) del ukrepa »Izboljšanje in razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«. Javni razpis za
pridobitev sredstev je razpisala Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano 75% upravičenih stroškov zagotovi EU, 25 % pa Republika
Slovenija.
Investitor občina Kidričevo skladno s pogoji razpisa zagotovi tudi celotnih 20% DDV,
kar prestavlja 75.746,67 €.
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Tabela 4: Plan financiranja –prikaz financiranja (SKUPAJ FAZA 1 in FAZA 2)

Opis

% opravičljivih
stroškov

SKUPAJ

v€

A) STALNE CENE
Proračun občine
* upravičeni stroški (ocenjena vrednost
del + splošni stroški)
* drugi stroški DDV
EU in RS
* upravičeni stroški (ocenjena vrednost
del + splošni stroški)

0,00 €

0,0%

0,00 €

75.746,67 €

20%

75.746,67 €

378.733,35 €

100,0%

378.733,35 €

0

0%

0

454.480,02 €

120%

454.480,02 €

* drugi stroški
SKUPAJ

Tabela 5: Plan financiranja –prikaz financiranja (FAZA 1)

Opis

% opravičljivih
stroškov

SKUPAJ

v€

A) STALNE CENE
Proračun občine
* upravičeni stroški (ocenjena vrednost
del + splošni stroški)
* drugi stroški DDV
EU in RS
* upravičeni stroški (ocenjena vrednost
del + splošni stroški)

0,00 €

0,0%

0,00 €

42.096,74 €

20%

42.096,74 €

210.483,70 €

100,0%

210.483,70 €

0

0%

0

252.580,44 €

120%

252.580,44 €

* drugi stroški
SKUPAJ

Tabela 6: Plan financiranja –prikaz financiranja (FAZA 2)

Opis

% opravičljivih
stroškov

SKUPAJ

v€

A) STALNE CENE
Proračun občine
* upravičeni stroški (ocenjena vrednost
del + splošni stroški)
* drugi stroški DDV
EU in RS
* upravičeni stroški (ocenjena vrednost
del + splošni stroški)

0,0%

0,00 €

33.649,93 €

20%

33.649,93 €

168.249,65 €

100,0%

168.249,65 €

0

0%

0

201.899,58 €

120%

201.899,58 €

* drugi stroški
SKUPAJ

Celotna finančna konstrukcija je razvidna iz tabel spodaj:
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Tabela 7: FINANČNA KONSTRUKCIJA IZVEDBE AGROMELIORACIJE PO LETIH (FAZA 1 in

FAZA 2 SKUPAJ)
DINAMIKA VLAGANJ PO LETIH
(V EUR)
SKUPAJ v EUR
Ocenjena celotna vrednost
naloţbe z DDV
Ocenjena celotna vrednost
izvedbe agromelioracijskih del
brez DDV

454.480,02 €
378.733,35 €

2014
0,00 €

151.493,34 € 227.240,01 €

0,00 €

75.746,67 €

Lastna udeleţba
(deleţ vlagatelja oz.
udeleţencev
agromelioracijskih del)
Nepovratna sredstva
(zaprošena sredstva)

2012
2013
181.792,01 € 272.688,01 €

378.733,35 €

30.298,67 €

45.448,00 €

0,00 €

151.493,34 € 227.240,01 €

0,00 €

Predračun je opredeljen na cene, kot jih določa projektni predračun.

6. 8 Prikaz učinkov investicije

6. 8. 1 Doseganje ciljev investicije
Osnovni namen investicije je ureditev dostopnih poti do kmetijskih zemljišč in izvedba
drugih agromelioracijskih del, da lahko nova zemljišča po izvedbi komasacije dejansko
začnejo funkcionirati in se pokaţejo učinki komasacije, ki tako povečujejo konkurenčnost
slovenskih kmetov.
6. 8. 2 Predvidena programska usmerjenost
V okviru projekta agromelioracije bo izboljšana izraba celotnega podeţelskega prostora.
Ureditev poti in drugih agromelioracijskih del bo omogočila optimalno uporabo
komasiranih kmetijskih zemljišč, kar se bo odraţalo v količini in kakovosti kmetijske
pridelave, prihrankih na času in gorivu za kmetijsko obdelavo, manjšim emisijam hrupa
ter večji ekonomski učinkovitosti kmetijske pridelave.
S svojo vsebino investicija ne bo vplivala na nastop različnosti interesov na območju.

6. 8. 3 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti
Z izvedbo investicije se pričakuje ekonomsko učinkovitejša kmetijska proizvodnja. Ocena
pričakovanih učinkov agromelioracije je predstavljena v nadaljevanju.
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A Optimizacija učinkov izvedene komasacije
V komasaciji se poveča površina obdelovalne parcele, odvisno od stopnje zdruţitve
parcel. Dejansko obdelana površina se poveča zaradi same ekonomičnosti obdelave
zdruţenih parcel, prihranka časa, oblike parcel in amortizacije tudi 3 % in več. Zelo
pomemben ekonomski učinek komasacije je prihranek na času obdelave, času
porabljenem za pot do obdelovanega zemljišča, pogonskem gorivu in optimalnem
izkoriščanju obdelovalnih agregatov. Prihranki na gorivu, na času za pot in času za
obdelavo so od 30 % do 50 % odvisno od poprejšnje razdrobljenosti zemljišč. Vsi ti
učinki komasacije pa se maksimalno pokaţejo šele z ureditvijo dostopnih poti do
kmetijskih zemljišč. Šele takrat nova zemljišča dejansko začnejo funkcionirati in se
pokaţejo učinki komasacije, ki povečujejo konkurenčnost slovenskih kmetov.
B Socialni učinek
Komasacija in ureditev poti oz. druga agromelioracijska dela imajo posredno tudi socialni
učinek. Zaradi bistveno izboljšanih pogojev obdelave in pridelave ter s tem posredno
ekonomskega poloţaja kmetije, se mladi odločijo ostati doma na kmetiji in nadaljevati s
kmetovanjem.
C Drugi učinki
Kmetijska zemljišča predstavljajo pribliţno 35% površja Slovenije, dobrih 60% prekrivajo
gozdovi (vir: Corine land cover 2006, ARSO), zato je pomembno, kakšen vtis urejenosti
dajejo kmetijske površine. Obdelovane in urejene kmetijske površine in poljske poti
dajejo vtis urejenega (podeţelskega) prostora, kar pozitivno vpliva na lokalno
prebivalstvo (dobro počutje v urejenem okolju), hkrati pa daje pozitiven vtis o urejenosti
okolja vsem, ki se tam pojavijo, tudi tujcem. Lokalnemu prebivalstvu poljske poti nudijo
tudi prostor za sprostitev in rekreacijo.

6. 8. 4 Ocena prihodkov in odhodkov
Učinki agromelioracije imajo pri lastnikih komasiranih zemljišč prihodkovni značaj, saj se
jim izboljšujejo pogoji kmetijske proizvodnje. Občina kot investitor agromelioracije
zagotavlja izboljšane pogoje kmetovanja občanom in zato agromelioracijo obravnava kot
investicijo v infrastrukturo ter zanjo ne pridobiva prihodkov.
Prihodek ustvarjen na posamezni kmetiji temelji na bruto dodani vrednosti (BDV), ki je
definirana kot:
BDV = pokritje po vrstah proizvodov skupaj – ostali stroški.
Ostali stroški so:
ostali spremenljivi stroški: elektrika, voda, telefon, delovna obleka, pisarniški
material, članarina, ipd
najemnine za zemljišča
stroški najete delovne sile
plačane obresti za posojila, ki se nanašajo na kmetijsko dejavnost
Na osnovi razpisnih pogojev je KSZ Ptuj izdelal izračun BDV za najmanj 9 kmetij z GERKi na območju agromelioracije, ki imajo v lasti oz. v uporabi vsaj 10 odstotkov kmetijskih
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zemljišč. Izračun je izdelal agrarni ekonomist Stanislav Leskovar na osnovi podatkov, ki
so jih pridobili na izbranih kmetijah.

Podatki izračunanega BDV za izbrane kmetije so zbirno prikazani v tabeli 7.
Tabela 7: Izračun BDV za izbrane nosilce kmetijskih gospodarstev:

Kmetija - zemljišča v agromelioracijskem območju
MEDVED STANKO, ANA, MARTIN, Lovrenc na Dp 16
PERNAT ZVONKO, ZVONKA, Ţupečja vas 14
SERDINŠEK ANTON, MARIJA, FRANC, Ţupečja vas 42
PREDIKAKA, JOŢEF, MARIJA, LEOPOLD, Ţupečja vas 21
MEDVED MATEJ, MARIJA, STANISLAV, Pleterje 21
PLANINŠEK FRANC, ANA, Pleterje 34
ERBUS ZVONKO, ANGELA, Pleterje 35
DREVENŠEK ZVONKO, MARIJA, STANISLAV, Pleterje 55
ŠVAJGER ANDREJ, MARTINA, Pleterje 7
BDV SKUPAJ
POVPREČNI BDV NA KMETIJO
BDV na HA
povečanje BDV na ha kmetijskih zemljišč
povečanje BDV na kmetijo

ha
15,60
12,20
13,45
8,63
7,51
10,23
6,98
5,78
8,97
80,38

PLAN
BDV sedaj
8.950
9.851
25.685
26.541
30.563
31.134
12.319
12.744
14.648
14.773
15.378
17.028
1.582
1.863
12.239
12.831
20.147
21.245
121.363
126.765
13.485
14.085
1.510
1.577
4,26
%
4,45
%

6. 8. 5 Določitev deleţa sofinanciranja
Investitor občina Kidričevo predvideva uporabo naslednjih lastnih virov sredstev za
financiranje investicije in nepovratna sredstva.
Od celotnih upravičenih stroškov (FAZA 1 in FAZA 2) v višini 454.480,02 € bodo
zagotovljena naslednja sredstva :
Nepovratna sredstva v višini 378.733,35 € ali 100.00 % celotnih upravičenih
stroškov v okviru pod ukrepa št. 1 »komasacije in infrastruktura« «, ki je po 36.
členu Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeţelja RS 2007-2013
(Uradni list RS, št. 94/07-v nadaljevanju: Uredba) del ukrepa »Izboljšanje in razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«. Javni razpis za
pridobitev sredstev je razpisala Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano 75% upravičenih stroškov zagotovi EU, 25 % pa Republika
Slovenija.
Investitor občina Kidričevo skladno s pogoji razpisa zagotovi tudi celotnih 20% DDV,
kar prestavlja 75.746,67 €.

6. 8. 6 Ocena tveganj
Izvajanje projekta nima velikih tveganj.
Pripravljalna dela so povezana z visoko stopnjo soglasij za uvedbo agromelioracije (min
67% soglasij za uvedbo agromelioracije) in določenimi pridobljenimi mnenji, ki se jih
zahteva v vlogi za uvedbo agromelioracije. Te faze so zaključene in ostaja tveganje
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pridobitve sredstev za izvedbo. Tveganje je glede na število agromelioracij in obseg
sredstev relativno malo.
Projekt vključuje določena tveganja pri izvedbi, ki so povezana predvsem s pritoţbami.
6. 8. 7 Narediti nič (ocena brez investicije)
Narediti nič pomeni ohraniti obstoječe stanje. To pomeni neodgovorno puščanje
neurejenih dostopov do novih kmetijskih zemljišč, kar negativno vpliva na ugled
komasacij. Samoiniciativno urejanje dostopnih zemljišč bi bilo najverjetneje parcialno,
neusklajeno, nestrokovno, pomenilo pa bi stroške za kmeta, ki se za takšno zasebno
iniciativo odloči, namesto da bi se izrabila namenska sredstva drţave in EU.

6. 9 Predstavitev optimalne variante
Optimalna varianta je izvedba agromelioracije, torej ureditev dostopnih poti in izvedba
drugih agromelioracijskih del, ki omogočijo optimalno uporabo komasiranih zemljišč.
Območje Občine Kidričevo je predvsem kmetijsko področje, oziroma gozdnato v SV delu.
Relief je ravninski. Na kmetijskem območju prevladuje poljedelstvo. Glede na naravne
razmere v občini, ki narekujejo predvsem rabo njivskih površin in travinj, v strukturi
kmetijske pridelave tako prevladuje rastlinska proizvodnja. Na območju komasacije so
rodovitna kmetijska zemljišča, ki se jim s komasacijo in ureditvijo nove potne mreţe
povečuje ekonomska učinkovitost. Komasacija je izvedena, število parcel se je zmanjšalo
za 56%, za optimalno funkcioniranje novih parcel pa je nujno urediti dostopne poti. Šele
nato bodo nova zemljišča dejansko začela optimalno funkcionirati in se bodo pokazali
pravi učinki komasacije.
Pri komasaciji se z novo razdelitvijo in z novo urejenimi potmi skrajša čas trajanja voţnje
kmetijske mehanizacije do obdelovalnih površin, kar ima za posledico tudi nekaj
pozitivnih vplivov na okolje, npr. manjše emisije izpušnih plinov, manj hrupa. Nove poti
nimajo globokega profila, gre za manjši poseg v prostor, ki nima bistvenih vplivov na
okolje. Tako se usklajuje kmetijsko dejavnost glede na občutljivost narave in dopustne
obremenitve.
Komasacija in ureditev poti oz. druga agromelioracijska dela imajo posredno tudi socialni
učinek. Zaradi bistveno izboljšanih pogojev obdelave in pridelave ter s tem posredno
ekonomskega poloţaja kmetije, se mladi odločijo ostati doma na kmetiji in nadaljevati s
kmetovanjem. Obdelovane in urejene kmetijske površine in poljske poti pa dajejo vtis
urejenega prostora, kar pozitivno vpliva na lokalno prebivalstvo (dobro počutje v
urejenem okolju), hkrati pa daje pozitiven vtis o urejenosti okolja vsem, ki se tam
pojavijo, tudi tujcem. Lokalnemu prebivalstvu poljske poti nudijo tudi prostor za
sprostitev in rekreacijo.

6. 10 Analiza stroškov in koristi

V analizi stroškov in koristi so povzeti ţe opredeljeni finančni stroški in prihodki, dodatno
so ocenjene tudi druge koristi, ki jih ni moţno v celoti upoštevati pri finančni analizi.
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STROŠKI
-

stroški so določeni na osnovi predračuna vrednosti agromelioracijskih del in ocene
splošnih stroškov
ekonomski stroški kapitala zaradi dajatev (popravek stroškov investicije za DDV),

KORISTI
Na osnovi izračuna se na območju komasacije poviša BDV
prihranki na gorivu, na času za pot in času za obdelavo so od 30 % do 50 %.
druţbena korist se odraţa v ohranjanju kmetij ter v novih površinah za sproščanje
in rekreacijo, ter v urejenosti okolja
Analizo gospodarnosti naloţbe je pripravil agrarni ekonomist Stanislav Leskovar,
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj. Izračunana je bila tudi interna stopnja donosnosti, ki
kaţe na pozitiven učinek investicije.

6. 10. 1 Prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti
investicijskega projekta

Komasacija bo zmanjšala število parcel in povečala obdelovalne površine kmetov,
optimalno funkcioniranje novih parcel pa bodo omogočile urejene dostopne poti. Tako
bodo nova zemljišča dejansko začela optimalno funkcionirati in se bodo pokazali pravi
učinki komasacije.
Pri komasaciji se z novo razdelitvijo in z novo urejenimi potmi skrajša čas trajanja voţnje
kmetijske mehanizacije do obdelovalnih površin, kar ima za posledico tudi pozitivne
vplive na okolje, kot so manjša poraba goriva, manjše emisije izpušnih plinov, manj
hrupa.
Analiza gospodarnosti naloţbe (Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj) kaţe, da bo imela
agromelioracija pozitiven učinek, tako finančni kot tudi vsebinski.
Izračun gospodarnosti naloţbe v agromelioracijo Dravsko polje 3, ob 5 %
diskontni stopnji, izkazuje 68.956 € neto sedanje vrednosti.
Interna stopnja donosnosti je 6,93 %.
Iz navedenih rezultatov analiza gospodarnosti kaţe, da ima agromelioracija
pozitiven učinek, tako finančni kot vsebinski.
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7

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŢNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Za investicijo je bil v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ izdelan dokument identifikacije
investicijskega projekta, ki izkazuje, da je investicija smiselna, upravičljiva in ekonomsko
pozitivna.
Z ureditvijo mreţe poti in izvedbo drugih agromelioracijskih del faze 1 in faze 2 bo
območje komasacije v celoti urejeno in nadaljnje investicije na tem območju oz. priprava
nadaljnje dokumentacije ni predvidena.
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