
                                                                                                
 

 
 
Občina Beltinci                                                                                      »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:  

Evropa investira v podeželje« 

 

 

KOMASACIJA DOKLEŽOVJE 
  

 

VREDNOST PROJEKTA: 313.499,01 EUR 
SOFINANCIRANJE: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep 
Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, 
predmet podpore št. 1. komasacije 
DELEŽ SOFINANCIRANJA: 100 % upravičenih stroškov  
TRAJANJE PROJEKTA: april 2013  – maj 2015 
 

Komasacijsko območje Dokležovje spada v Krajino subpanonske regije, v ravninsko območje 

južnega Prekmurja – Ravensko. Tu je doma rodovitna zemlja, ki je intenzivno kmetijsko 

obdelana. Kmetijsko krajino tvorijo velika polja in ozko razdeljeni deli z vmesnimi živimi 

mejami. Ob nižinskih tokovih rek so nastali poplavni logi, značilni za krajino so tudi 

ravninski gozdovi, vinogradi, njive travniki, sadovnjaki in gozdovi na bolj strmih vmesnih 

predelih.  

 

Komasacijsko območje Dokležovje obsega 262,8 ha kmetijskih zemljišč v k.o. Dokležovje, 

Bratonci in Lipovci, ki ga predstavlja 973 katastrskih parcel, katerih povprečna velikost znaša 

0,2701 ha oz. 2701 m
2
. V komasacijski postopek je vključenih 291 lastnikov kmetijskih 

zemljišč. S komasacijo se strinjajo lastniki zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 % površin 

kmetijskih zemljišč. 

 

Glavni cilj investicije je racionalizacija in optimizacija kmetijske proizvodnje, saj se bodo 

zaradi združevanja zemljišč in formiranja večjih obdelovalnih kosov zmanjšali stroški 

obdelave. Izvedba komasacije na komasacijskem območju Dokležovje pa bo zasledovala še 

naslednje cilje: 

� pospešiti prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev,  

� zaokroževanje in povečevanje povprečne velikosti parcel in GERK-ov na komasacijskem 

območju, 

� urediti dovozne poti in ceste, 

� omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov, 

� zmanjšanje delovnega časa za obdelovanje, 

� povečanje bruto dodane vrednosti na kmetijah, 

� izboljšanje ekonomike kmetijske pridelave na komasacijskem območju, 

� povečati interes za nakup manjših zemljišč, ki jih lastniki iz drugih krajev želijo prodati, 

� zagotavljanje pogojev za sistematično namensko rabo zemljišč na podeželju, 

� ohranjanje kulturne krajine in biotske raznovrstnosti, 

� zagotavljanje dobrih življenjskih in bivalnih pogojev za prebivalstvo na območju 

komasacije. 

 


