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PODROBNEJŠE INFORMACIJE O NAMAKANJU KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ SO DOSTOPNE NA TEH NASLOVIH:
POMURJE | Miran Torič, KGZS – Zavod Murska Sobota,
telefon: 02 539 1435, e-naslov: miran.toric@gov.si
PODRAVJE | Peter Pribožič, KGZS – Zavod Ptuj,
telefon: 02 749 3622, e-naslov: peter.pribozic@kgz-ptuj.si

Ker z namakanjem

lahko vplivamo na okolico,
s postavitvijo namakalnega
razvoda in namakalne
opreme pa tudi posežemo
v prostor, se je treba
predhodno pozanimati,
ali je namakanje na
vaših zemljiških parcelah
sploh dopustno.

POSAVJE | Andreja Brence, KGZS – Zavod Novo mesto,
telefon: 07 373 0575, e-naslov: andreja.brence@gov.si
SAVINJSKA DOLINA IN OBMOČJE CELJA | Irena Friškovec,
KGZS – Zavod Celje,
telefon: 03 710 1785, e-naslov: irena.friskovec@ce.kgzs.si
GORENJSKA | Marija Kalan, KGZS – Zavod Kranj,
telefon: 04 280 4632, e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si
OSREDNJA SLOVENIJA | Valentina Šajn, KGZS – Zavod Ljubljana,
telefon: 01 513 0718, e-naslov: valentina.sajn@lj.kgzs.si
ZGORNJA PRIMORSKA | Rajko Črv, KGZS – Zavod Nova Gorica,
telefon: 05 367 1075, e-naslov: rajko.crv@go.kgzs.si
SPODNJA PRIMORSKA | Irena Vrhovnik, KGZS – Zavod Nova
Gorica,
telefon: 05 631 0478, e-naslov: irena.vrhovnik@go.kgzs.si
KMETIJSKO-GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE | Vojko Bizjak,
telefon: 01 513 6648, e-naslov: vojko.bizjak@kgzs.si
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
telefon: 01 478 9000, e-naslov: gp.mkgp@gov.si

NAMAKANJE
KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ
»Namakanje v kmetijstvu
zagotavlja redne, visoke
in kakovostne pridelke.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Lokacijska informacija
Ker z namakanjem lahko vplivamo na okolico, s postavitvijo namakalnega razvoda in namakalne opreme pa tudi posežemo v prostor, se
je treba predhodno pozanimati, ali je namakanje na vaših zemljiških
parcelah sploh dopustno. To preverite tako, da na občini, v kateri ležijo
vaše parcele, naročite lokacijsko informacijo. Lokacijska informacija
je pomemben vir informacij o prostorskih aktih, veljavnih na območju
predvidenega namakalnega sistema. V njej so navedeni podatki o
namenski rabi parcele, o območjih varovanj in omejitev po posebnih
predpisih, o dopustnih gradnjah in podobno. Opozarjamo pa, da je
lokacijska informacija le potrdilo iz uradne evidence in je ne smemo
zamenjevati z odločbo.

Vodno dovoljenje
Če prostorski akti lokalne skupnosti ali države dovoljujejo namakanje,
je treba pri naslednjem koraku iskati razpoložljive vire vode, ki so:
• površinske vode (reke, potoki, jezera, kanali),
• podzemne vode,

Leto 2014 je bilo glede padavin rekordno –
povprečno jih je padlo 1823 l/m2, kar je bistveno več od dolgoletnega povprečja 1991–2010,
ki je znašalo 1368 l/m2. Ne glede na to pa ne
smemo pozabiti, da je namakanje v kmetijstvu
pomemben in zahteven tehnološki ukrep, eden
od mnogih, ki jih je treba čim prej izvesti, da se
zagotovijo redni, visoki in kakovostni pridelki.
Odločitev in prvi korak
Ko sprejmete odločitev za namakanje lastnih površin, naj bo prvi korak
obisk pri vodji regijske skupine za namakanje na vašem območju.
Vodje, ki so navedeni na zadnji strani zloženke, imajo potrebne informacije, da vas vodijo skozi včasih kar zapleten postopek pridobivanja
dovoljenj, potrebnih za začetek namakanja. Pomagali vam bodo izbrati
tudi najboljši mogoči način namakanja za kmetijsko kulturo, ki jo želite
namakati.

• vodni zadrževalniki.
Za vsako neposredno rabo vode za namakanje (razen za deževnico)
je treba pridobiti vodno dovoljenje. Postopek za pridobitev se začne z vlogo prosilca na Agenciji RS za okolje (ARSO), ki preveri, ali je
nameravana raba vode skladna z merili in pogoji za podelitev vodne
pravice ter z načrti upravljanja voda, pa tudi, ali nameravana raba
ne zmanjšuje ali onemogoča uresničevanja obstoječih vodnih pravic
drugih upravičencev. Po tej preverbi ARSO izda vodno dovoljenje.

Odločba o uvedbi namakalnega sistema
Za vzpostavitev namakanja je treba pridobiti tudi odločbo o uvedbi
namakalnega sistema. Vlogo je treba oddati na ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo. Ministrstvo preveri skladnost s prostorskimi akti in vse
zahtevane priloge (finančno ovrednoteni načrt, oceno učinkov, mnenja
javne službe kmetijskega svetovanja …) ter ob ustreznosti teh dokumentov izda pozitivno odločbo.

Potrebni objekti
Za izvedbo namakanja potrebujemo tudi objekte. Ti se delijo na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne. Zahtevnosti gradnje
se prilagaja tudi način pridobivanja soglasij in projektnih pogojev. Za
zahtevne in manj zahtevne objekte je treba pridobiti gradbeno dovo-

ljenje, izdelati projekt izvedbenih del, na koncu pa pridobiti uporabno
dovoljenje. Za nezahtevne objekte se pridobi gradbeno dovoljenje s
precej manj dokumentacije in z izdelanim projektom izvedbenih del, pri
enostavnih objektih pa je mogoča gradnja brez gradbenega dovoljenja.
Kam spadajo objekti, ki jih nameravamo zgraditi, je določeno v Uredbi
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Enostavni objekti
za namakanje so vodno zajetje, objekti za akumulacijo vode in namakanje s prostornino razlivne vode do vključno 250 m3, bazeni s
prostornino do vključno 60 m3 in vsi namakalni sistemi. Namakalni
sistemi v varovalnem pasu ali na varovalnem območju se štejejo za
enostavne objekte le, če so za to pridobljena vsa soglasja. Nezahtevni
objekti za namakanje pa so vodno zajetje ter objekti za akumulacijo
vode in namakanje s prostornino razlivne vode od 250 m3 do vključno
2000 m3. Vse drugo so zahtevni in manj zahtevni objekti.

Presoja vplivov na okolje
Za izvedbo namakanja je treba vedeti tudi, ali je za nameravano naložbo potrebna presoja vplivov na okolje (PVO), kar ureja Uredba o posegih
v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Ta uredba
predvideva, da je PVO obvezna, če obsega površina namakanja nad
100 ha, če je zmogljivost objekta nad 10 milijonov m3 ali pretoka nad
100 l/s vode. Če obsega površina namakanja več kot 10 ha in je zmogljivost objekta vsaj 2500 m3 ali pretoka vsaj 10 l/s, se v predhodnem
postopku ugotovi, ali je PVO potrebna ali ne. Pri površinah, manjših
od 10 ha, pri zmogljivosti objekta pod 2500 m3 ali pretoku pod 10 l/s
predhodni postopek ni potreben.
Zahtevek za začetek predhodnega postopka se na predpisanem obrazcu pošlje na ARSO v fizični ali elektronski obliki.

