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PROJEKTNA NALOGA 
 

AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU VODICE  
 
 
1 . U V O D  
 
Načrtovana agromelioracija predstavlja operativni zaključek izvedene komasacije in zajema 
vzpostavitev novega in sanacijo starega potnega režima ter melioracijskih jarkov in izvedbo del 
za krčitev gozda ter nasipavanje rodovitne zemlje. Izvedba načrtovane agromelioracije bo 
omogočila predvidene učinke komasacije. Izvedba agromelioracijskih del je tudi obveznost 
Občine Vodice v skladu z odločbo o dodelitvi javne finančne pomoči v okviru ukrepa 4.3. 
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo 
kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.  
 
Za načrtovano agromelioracijo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo 
Odločbo o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju Vodice, št. 3313-8/2016/9, z dne 
27.12. 2016 in št. 3313-8/2016/22 z dne 1.2.2018. 
 
Z izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Vodice bodo doseženi naslednji cilji: 
omogočen operativni zaključek komasacije in tako doseg predvidenih učinkov komasacije, 
učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov (kmetijskih zemljišč, kmetijske mehanizacije in 
delovne sile na kmetijah), povečanje produktivnosti dela, povečanje bruto dodane vrednosti na 
kmetijah, zmanjševanje stroškov na enoto proizvoda in okoljski učinki - zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. 
 
Za načrtovano agromelioracijo so bila pridobljena ustrezna strokovna mnenja in soglasja, ki jih je 
potrebno upoštevati pri izvedbi agromelioracijskih del in so sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
2. PREDMET NALOGE 
 
Predmet javnega naročila je izvedba agromelioracijskih del na zaključenem komasacijskem 
območju Vodice. 
 
Agromelioracijska dela obsegajo naslednja dela: 
- ureditev poljskih poti: 
  - izgradnja novih poljskih poti (INP 1 – 6, 8, 10 - 17) širine 3,80 m 
  - izgradnja novih poljskih poti (INP 7, 9, 18 in 19) širine 4,00 m 
- razgradnja starih poljskih poti (RSP 1 – RSP 4) 
- nasipavanje rodovitne zemlje (NRZ 1) 
- krčitev grmovja in dreves (KGD 1 in KGD 2) 
- obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO 1 – OJO 3) 
- izgradnja jarkov za odvodnjavanje (IJO 1 – IJO 3) 
 
v skladu z novo razdelitvijo zemljišč na komasacijskem območju in projektno dokumentacijo, št. 
projekta 168-01-17, AIA inženiring d.o.o., februar 2017. 
 
Izvede se tudi ureditev 3 cestnih priključkov, v skladu s projektno dokumentacijo – projekt za 
izvedbo PZI, št. projekta 150-07-17/1. AIA inženiring d.o.o., april 2017 (dopolnitev). 
 
Natančna lokacija posegov mora biti usklajena z mejami novih parcel, ki so bile določene v 
komasacijskem postopku. 
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Novo določene meje parcel so osnova za določitev zakoličbenih elementov. Pred pričetkom del 
je izvajalec gradbenih del obvezno dolžan naročiti ustrezno zakoličbo projektiranih posegov ter 
pri izvajanju del ohraniti mejna znamenja. 
 
Potrebno je izdelati elaborat za vpis v uradne evidence GJI in vpis v evidenco GJI ter varnostni 
načrt. 
 
Opredeljena agromelioracijska dela spadajo med objekte, za katere ni potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja. 
 
Na podlagi kulturnovarstvenih pogojev št. 35102-0105/2016-2 z dne 3.2.2016 in 
kulturnovarstvenega soglasja št. 35102-0105/2016-4 z dne 14.5.2018, ki ju je izdal Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Ljubljana, je potrebno sočasno ob izvedbi agromelioracijskih del 
izvesti arheološke raziskave ob gradnji oz. razgradnji. Arheološke raziskave bo izvedel izvajalec, 
izbran s strani naročnika. Raziskave se izvedejo pri vseh posegih v zemeljske plasti v območju 
enote kulturne dediščine EŠD 16971 Polje pri Vodicah – Antično grobišče. Strojni izkop mora 
potekati z ravno žlico. 
 
3. SOFINANCIRANJE 
 
Javno naročilo se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 
podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih 
območjih (Ur.l RS, št. 66/17), na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana: Agromelioracija Vodice, št. odločbe: 33130-
3/2017/8 z dne 1. 8. 2018 
 
4. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA 
 
Sredstva za izvedbo javnega naročila se zagotavljajo v proračunu Občine Vodice za leto 2018 
na PP: 044118 in pripadajočem načrtu razvojnih programov (NRP ob138-15-011). 
 
Ponudnik ponudbene cene oblikuje ob upoštevanju določb Pravilnika o katalogu stroškov in 
najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17). 
 
5. OBSEG NALOGE 
 
Predmet javnega naročila se realizira ob upoštevanju popisov del, ki so sestavni del te razpisne 
dokumentacije in projektne dokumentacije, št. projekta 168-01-17, AIA inženiring d.o.o., 
Vipavska ulica 21 a, 1000 Ljubljana, februar 2017 ter projekta za izvedbo PZI, št. projekta 150-
07-17/1. AIA inženirnig d.o.o., april 2017 (dopolnitev). 
 
Projektna in preostala dokumentacija s katero razpolaga naročnik v zvezi z oddajo predmetnega 
javnega naročila in je sestavni del razpisne dokumentacije, je dostopna na spletni strani Občine 
Vodice http://www.vodice.si . 
 
Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila pogodba. 
 
lzvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del pričel takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo, 
oziroma se bo prilagodil vremenskim razmeram in pogojem soglasodajalcev. Rok za dokočanje 
del je 30 dni od uvedbe v delo.  
 
lzvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na 
voziščnih konstrukcijah in okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode 
ne bo mogoča. 
 
lzvedejo se agromelioracijska dela, navedena v obsegu kot je navedeno v tabelah 1 – 7 ter 
izvede ureditev 3 cestnih priključkov.  
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Tabela 1: Izgradnja novih poljskih poti (INP)  - dolžina in površina 
 

POLOŽAJ (OZNAKA) NA  

KARTI 

POVRŠINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m2) 

DOLŽINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m) 
INP 1 1877 494 

INP 2 156 41 

INP 3 1163 306 

INP 4 1296 341 

INP 5 4533 1193 

INP 6 319 84 

INP 7 2452 613 

INP 8 642 169 

INP 9 1888 472 

INP 10 3542 932 

INP 11 1881 495 

INP 12 2014 530 

INP 13 3488 918 

INP 14 2379 626 

INP 15 1148 302 

INP 16 832 219 

INP 17 4412 1161 

INP 18 136 34 

INP 19 48 12 
 

SKUPAJ 34206 8942 

 
Tabela 2: Razgradnja starih poti (RSP) – dolžina in površina 
 

POLOŽAJ (OZNAKA) NA  

KARTI 

POVRŠINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m2) 

DOLŽINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m) 
RSP 1 648 216 

RSP 2 645 215 

RSP 3 1566 522 

RSP 4 540 180 
 

SKUPAJ 3399 1133 

* Opomba: Razgradnja poti RSP 2, RSP 3 in RSP 4 se ne izvede, poti so bile že razgrajene med obdelavo 
zemljišč. 
 
Tabela 3: Krčitev grmovja in dreves (KGD) - površina 
 

POLOŽAJ (OZNAKA) NA  

KARTI 

POVRŠINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m2) 

DOLŽINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m) 
KGD 1 719 0 

KGD 2 1298 0 
 

SKUPAJ 2017 0  

 



Tabela 4: Nasipavanje rodovitne zemlje (NRZ) – površina 
 

POLOŽAJ (OZNAKA) NA  

KARTI 

POVRŠINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m2) 

DOLŽINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m) 
NRZ 1 9999 0 

 

SKUPAJ 9999 0  

 
 
Tabela 5: Obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO) – površina in dolžina 
 

POLOŽAJ (OZNAKA) NA  

KARTI 

POVRŠINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m2) 

DOLŽINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m) 
OJO 1 1048 262 

OJO 2 1428 357 

OJO 3 1396 349 
 

SKUPAJ 3872 968 

 
 
Tabela 6: Izgradnja jarkov za odvodnjavanje (IJO) – površina in dolžina 
 

POLOŽAJ (OZNAKA) NA  

KARTI 

POVRŠINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m2) 

DOLŽINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m) 
IJO 1 372 93 

IJO 2 316 79 

IJO 3 808 202 
 

SKUPAJ 1496 374 

 
 
Tabela 7: Povzetek del 
 

AGROMELIORACIJSKO  

DELO 

POVRŠINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m2) 

DOLŽINA 

AGROMELIORACIJSKIH DEL 

(m) 

INP - IZGRADNJA NOVIH 

POTI 

34206 8942 

RSP - RAZGRADNJA 

STARIH POTI 

3399 1133 

KGD - KRČITEV GRMOVJA 

IN DREVES 

2017 0 

NRZ - NASIPAVANJE 

RODOVITNE ZEMLJE 

9999 0 

OJO - OBNOVA JARKOV 

ZA ODVODNJAVANJE 

3872 968 

IJO - IZGRADNJA JARKOV 

ZA ODVODNJAVANJE 

1496 374 

 

SKUPAJ 54989 11417  

 


