
Stanje in potenciali namakanja v 

Sloveniji 

prof. dr. Marina Pintar 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo 
marina.pintar@bf.uni-lj.si 

Sejem Agra, Gornja Radgona, 26. avg. 2015 

Posvet: MOŽNOST NAMAKANJA V SLOVENIJI IN IZKUŠNJE NAMAKANJA NA 

NIZOZEMSKEM 



http://www.ejournal.fi/SAPICA/
index.php?action%5B%5D=IArti
cleShow::showArticle('54210') 

Cca 20 m2 

??? 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNOM6N_sv8cCFclrFAodlQ4NCg&url=http://www.bibaleze.si/clanek/dojencek/prehrana-dojece-matere.html&ei=-BLaVdOwJcnXUZWdtFA&psig=AFQjCNGP1eXqE2gIWJGY4EPsuxq5FivzOA&ust=1440441342910440
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOeUjZHvv8cCFUhtFAoddSkP6A&url=http://zupa-matulji.com/dobre_vijesti2013.html&ei=eBXaVef4M8jaUfXSvMAO&psig=AFQjCNFEZWuXUUUgWZDu-WcFOHrzjffhZQ&ust=1440442100688594
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHypsLvv8cCFctxFAodJrUAdQ&url=http://www.nauk.si/materials/4283/out/&ei=4BXaVaGCAsvjUabqgqgH&psig=AFQjCNELWuxXgKVvmh9GECJVIFKLMp1cdQ&ust=1440442160437392


1 Namakanje poveča pridelek 
 
2 Pomen strokovno pravilnega namakanja 
 
3 V oskrbovalni verigi pridelovalec (največkrat) ne dobi največjega 
kosa pogače 

... 



Površina njiv in vrtov (m2) na prebivalca v državah članicah EU 

 v letu 2007 (vir: Eurostat, cit. po Rač. sodišče RS, 2013) 

SI 
866 m2 

EU -27 
2094 m2 



Revizijsko poročilo Uspešnost varovanja kmetijskih zemljišč kot 

pogoj za samooskrbo, Rač. sodišče  RS, 2013 

Stopnja samooskrbe v Sloveniji  

(vir: SURS, cit. po Rač. sodišče RS, 2013)  

zelenjava 



Delež površin, opremeljenih z namakalnimi sistemi in delež 

namakanih površin od kmetijskih površin v uporabi v državah EU 

v letu 2007 (vir: Eurostat) 

1,6 % 
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industrija

16% javna vodooskrba

13%

energetika

70%

kmetijstvo

1%

Delež porabljene vode po panogah v Sloveniji, 2006 
Vir: SURS, 2007 

Svetovni nivo: 75 % vseh aktiviranih vodnih virov je za kmetijstvo 

Evropa: 30-60% (S-J) vodnih virov za kmetijstvo 



Namakanje  

 

- Dodajanje vode rastlinam, ko jo v tleh primanjkuje 

- Količinsko stabilna rastlinska pridelava 

- Visoka kakovost pridelkov 

 

- Ne le blaženje katastrof 

Namakanje je ukrep za povečevanje dohodka in 

konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.  
 

(Revizijsko poročilo o smotrnosti ravnanja RS pri preprečevanju 

in odpravi posledic suše v kmetijstvu, Rač. sodišče  RS, 2007) 



Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11) 
3.b člen 
....vlada z uredbo določi območja za kmetijstvo in 
pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS zaradi 
pridelovalnega potenciala... Predstavljajo potencialna 
območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč (TVKZ). 
 
3.c člen 
Predlog območij TVKZ se določi tudi ob upoštevanju 
naslednjih pogojev:  
-   .... 
- bližina vodnih virov za namakanje 

- .... 



Vodni viri za namakanje 
(Mokri) vodni zadrževalniki 
(tudi površinski odtok ) – 
omejitev morebitna druga 
raba  vode - * 

Vodotoki – omejitev ekološko 
sprejemljiv pretok (Qes) in 
morebitna druga raba vode - * 

Podzemna voda – 
omejitev rezervacija za 
pitno vodo  - * 

Iztoki iz čistilnih naprav –  
omejitev kakovost   
- večinoma so znane letne 
količine snovi v iztoku, ne 
koncentracije - * 

Opomba: - * potreba po 
pridobitvi vodnega dovoljenja  

Hillel,  



Razpoložljivost vodnih virov, primernih za namakanje (Glavan, 2015)  

– iskanje dogovora z drugimi sektorji 



Bonitetne točke zemljišč v RS (Glavan, 2015)  



 

Na občini se zaprosi za  lokacijsko informacijo 

o možnostih gradnje za namakalni sistem 
(Lokacijska informacija sicer ni več obvezen 
dokument po ZGO – 1). 

 

Gradnja namakalnega sistema 

Legenda 

Dovoljenje za 
gradnjo  

Pogoji in soglasja  

Pridobitev projektnih pogojev 

s področja voda 

 

Dopolnitev idejne zasnove in izdelava posebnih 
strokovnih podlag v kolikor so zahtevane 

Izdelava Idejne zasnove in opis posega 

ENOSTAVNI OBJEKT  

Objekt je glede na vrsto posega opredeljen 
kot enostavni objekt, zanj ni potrebna 
izdelava PVO in ima podlago v Občinskem 
prostorskem načrtu. 

 

Pridobitev vodnega 
dovoljenja /soglasja 

 

Odločba o uvedbi namakanja, ki jo 

izda MKGP 

Pridobitev soglasij s področja varstva 

narave, varstva dediščine in ostalih 
področij, v kolikor se posega v varovalne 
pasove in območja. 

Okoljevarstveno  

soglasje 

V kolikor se v predhodnem postopku na 

podlagi Uredbe o posegih v okolje, za 

katere je treba izdelati presojo vplivov na 

okolje (PVO), ugotovi, da PVO ni potreben 

oz. če sploh ne dosega določenega praga. 

 

Odločba o uvedbi  

namakanja 

Vodno  soglasje 

dovoljenje 

Pridobitev projektnih pogojev s področja, 

varstva narave, kulturne dediščine in ostalih 
področij v kolikor se posega v varovalne 
pasove. 

Poenostavitev zakonodaje 

Shema pridobivanja dovoljenj 
in soglasij za namakalni sistem 
(Podboj, 2015)  

Priročmik za načrtovanje namakanja 



MKGP je 2012 imenovala delovno skupino za razvoj namakanja v Sloveniji do leta 
2020   
7 + 1 Regionalne delovne skupine (RDS) za namakanje (Pomurje, Podravje, Posavje, 
Savinjska dolina, Osrednja Slovenija, Gorenjska, Zgornja Primorska, Spodnja 
Primorska 

Člani RDS za namakanje 
- KSS 
- strokovnjaki namakanje 
- Zadružna zveza Slovenije 
- ZRSVN 

 

Naloge RDS za namakanje: 
- ... 
- koordiniranje priprave projektov 

Analiza in ocena delovanja RDS za namakanje? 
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UČUNKOVITA RABA VODE-  

1. POGLAVJE – veliki vs. mali NS (oz. javni in zasebni) 

Primer veliki namakalni sistem (VNS) Kalce Naklo 

110 ha + 155 ha (265 ha) 

Interes države – veliki namakalni sistemi 

ČRPALIŠČE 



Veliki namakalni sistem Kalce Naklo 
8 turnusov/dan,  

18 ur/dan,  

2 h 15 min/turnus  

Q =242 l/s za 265 ha 



Primer mali namakalni sistem 

(MNS) 

Q =10 l/s za npr 2 ha 

Kapaciteta črpalke 



VEČ MNS  1 VNS 

S 

Reka 

U2: 10 l/s (3 ha) 

Kdaj? 

U1: 10 l/s (1 ha) 

Kdaj? 

U3: 10 l/s (3 ha) 

Kdaj? 

U5… 
U4: 10 l/s (2 ha)   

Kdaj? 

Primer: 

4 MNS  40 l/s  -  9 ha 

1 VNS   40 l/s  npr. 40 – 60 ha 

VODNO DOVOLJENJE  

(24 ur/dan/ 365 dni/ 20 let) 

UČINKOVITA RABA VODE-  

1. POGLAVJE 



UČUNKOVITA RABA VODE-  

2. POGLAVJE – način namakanja 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http:// 

www.irrigationmuseum.org/photos/Furrow_Irri

gation_1.jpg 

Poplavno namakanje 

- 

velike izgube vode 

v Sloveniji ne 

Namakanje z razpršilci 

+ 

manjša izgube vode 

Kapljično namakanje 

++ 

najmanjše izgube vode 

MKGP vzpodbuja 



UČUNKOVITA RABA VODE-  

Krivulja vodno zadrževalnih lastnosti tal 

Tenziometer –  

merilec sile 

vezave vode v 

tleh 

Vodomer (različne izvedbe) 

- izobraževanja 

- demonstracijski 

centri 

3. POGLAVJE – strokovno pravilno 
namakanje (natančno namakanje) 
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4. POGLAVJE – sistem podpore odločanju o namakanju 
(Decission support system for irrigation)  

UČUNKOVITA RABA VODE-  

(Ceglar, 2015) 

Vreme napoved 

Meritve 

Obstoječi podatki 

Modeliranje 

Zadovoljen uporabnik 



Hvala za pozornost! 


