INFORMACIJE O NAMAKANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
LAHKO ČLANI KGZS DOBITE NA PRI NASLEDNJIH
SVETOVALCIH:
OBMOČJE POMURJA
Miran Torič, KGZS-Zavod Murska Sobota, tel.: 02 5391435,
miran.toric@gov.si
OBMOČJE PODRAVJA
Peter Pribožič, KGZS– Zavod Ptuj, tel.: 02 7493622,
peter.pribozic@kgz-ptuj.si
OBMOČJE POSAVJA
Andreja Brence, KGZS-Zavod Novo mesto, tel.: 07 3730575,
andreja.brence@gov.si
oddati na Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Ministrstvo preveri skladnost s prostorskimi akti in preveri vse
zahtevane priloge (finančno ovrednoten načrt, oceno
učinkov, mnenja javne službe kmetijskega svetovanja
…) in ob ustreznosti teh dokumentov izda pozitivno odločbo.

Potrebni objekti
Za izvedbo namakanja potrebujemo tudi objekte.
Objekti se delijo na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Glede na zahtevnost gradnje se prilagaja tudi način pridobivanja soglasij in
projektnih pogojev. Nadalje je za zahtevne in manj zahtevne objekte potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
izdelati projekt izvedbenih del, na koncu pa pridobiti
uporabno dovoljenje. Za nezahtevne objekte je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje v precej zoženem obsegu dokumentacije in izdelati projekt izvedbenih del,
pri enostavnih objektih pa je možna gradnja brez gradbenega dovoljenja.
Kam sodijo objekti, ki jih nameravamo zgraditi ureja
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost
gradnje. Ta objekte, potrebne za namakanje glede zahtevnosti razvršča predvsem po načinu odvzema vode,
količini vode, prostornini akumulacije prostornini razlivne vode, pretoku in velikosti akumulacije.

OBMOČJE SAVINJSKE DOLINE IN CELJA
Irena Friškovec, KGZS– Zavod Celje, tel.: 03 7101785,
irena.friskovec@ce.kgzs.si

NAMAKANJE
KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ

OBMOČJE GORENJSKE
Marija Kalan, KGZS-Zavod Kranj, tel.: 04 2804632,
marija.kalan@kr.kgzs.si
OBMOČJE OSREDNJE SLOVENIJE
Valentina Šajn, KGZS-Zavod Ljubljana, tel.: 01 5130718,
valentina.sajn@lj.kgzs.si
OBMOČJE ZGORNJE PRIMORSKE
Rajko Črv, KGZS-Zavod Gorica, tel.: 05 3671075,
rajko.crv@go.kgzs.si
OBMOČJE SPODNJE PRIMORSKE
Irena Vrhovnik, KGZS-Zavod Gorica, tel.: 05 6310478,
irena.vrhovnik@go.kgzs.si
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vojko Bizjak, tel.: 01 5136648, vojko.bizjak@kgzs.si
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Namakanje v kmetijstvu ne pomeni samo umetno dodajanje vode kmetijskim rastlinam v času dolgotrajnih
suš, ampak predstavlja enega od množice tehnoloških
ukrepov, ki jih je potrebno izvesti v optimalnem času,
z namenom doseganja rednih, visokih in kakovostnih
pridelkov.

Odločitev
Ko se odločamo za namakanje se moramo vedno odločati glede na to, katero kulturo in na kakšnem terenu
bomo namakali. Izbrati moramo optimalni način namakanja za kmetijsko kulturo, ki jo želimo namakati.

LOKACIJSKA INFORMACIJA je pomemben vir informacij o
prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele.
V njej so navedene informacije o namenski rabi parcele, o
območjih varovanj, o dopustnih gradnjah in podobno. Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in je ne smemo zamenjati z odločbo.

Postopek za pridobitev se začne z vlogo prosilca na Agencijo RS za okolje (ARSO). ARSO preveri ali je nameravana
raba vode skladna z merili in pogoji za podelitev vodne
pravice ter načrti upravljanja z vodami in preveri ali nameravana raba ne zmanjšuje ali onemogoča izvajanja obstoječih vodnih pravic drugih upravičencev. Po preverbi izda
vodno dovoljenje.

Odločba o uvedbi namakalnega sistema
Vodno dovoljenje
Če prostorski akti lokalne skupnosti ali prostorski akti države dovoljujejo namakanje moramo v naslednjem koraku
iskati razpoložljive vire vode, ki so:

Lokacijska informacija
Ker z namakanjem lahko vplivamo na okolico, s samo
izgradnjo oz. postavitvijo namakalne opreme pa tudi
posegamo v prostor, se moramo predhodno informirati ali je namakanje na naših zemljiških parcelah sploh
dopustno.
Da to preverimo, je najbolj primerno naročiti LOKACIJSKO INFORMACIJO na občini, na kateri ležijo naše zemljiške parcele.

•
•
•

površinske vode (reke, potoki, jezera, kanali)
podzemne vode
vodni zadrževalniki

Za vsako neposredno rabo vode za namakanje je potrebno
pridobiti VODNO DOVOLJENJE.

Za uvedbo namakanje je potrebno pridobiti tudi ODLOČBO O UVEDBI NAMAKALNEGA SISTEMA. Vlogo je potrebno

