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Vprašalnik izpolnijo vse pravne in fizične osebe, ki upravljajo namakalne sisteme. 
 
 
VPRAŠANJE 1:  Šifra hidrografskega območja, v katerem je zemljišče z urejenim namakalnim sistemom 
 
Hidrografsko območje je zemljepisno ozemlje, s katerega odteka voda v isto reko (morje, jezero). 
 
V celico na desni strani pri vprašanju 1 obvezno vpišite ustrezno šifro hidrografskega območja, v katerem se 
nahaja zemljišče z namakalnim sistemom. Šifro izberite iz šifranta hidrografskih območij Slovenije, ki je naveden 
na zadnji strani vprašalnika. 
 
Če se namakalni sistemi istega upravljavca nahajajo na različnih hidrografskih območjih, potem upravljavec 
izpolni vprašalnik za vsako hidrografsko območje posebej.   
 
 
 
IZPOLNJEVANJE TABEL 
 
 
TABELA 1: POVRŠINA ZEMLJIŠČ, ŠTEVILO UPORABNIKOV IN LETO IZGRADNJE NAMAKALNIH 

SISTEMOV 
 
V tabelo 1 vpišite ime velikega (VNS) ali malega (MNS) namakalnega sistema, katastrsko (bruto) površino 
namakalnega območja oz. sistema (iz katastrskega načrta Geodetske uprave RS), število uporabnikov sistema 
in leto izgradnje. 
 
Podatek o skupni katastrski površini v ha (TAB 1, vrstica 15) za VNS ali MNS mora biti enak seštevku 
podatkov katastrske površine namakalnega sistema (TAB 3, vrstica 01) po stolpcih glede na tip 
namakalnega sistema.  
 
Velja:  TABELA 1,  vrstica 15 (Skupaj ha)  =  TABELA 3,  vrstica 01 (SKUPAJ ha po stolpcih) 
 
Če upravljate več namakalnih sistemov, podatke za vsakega od njih vpišite v svojo vrstico. 
 
 
 
TABELA 2:  VODA ZA NAMAKANJE PO VODNIH VIRIH 
 
V tabelo 2 vpišite podatek o količini vode, načrpane v letu poročanja (v enoti m3), in sicer ločeno za vsak 
vodni vir, iz katerega črpate vodo za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin. 
 
V glavi tabele obvezno obkrožite besedo DA, če imate vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za 
namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin, ali NE, če takega dovoljenja nimate (125. čl. Zakona o vodah, 
Uradni list RS, št. 67/2002). 
 
Podatek o skupni letni količini načrpane vode v m3 (TAB 2, vrstica 06) mora biti enak seštevku podatkov 
o letni količini porabljene vode v m3 (TAB 3,  vrstica 02) po stolpcih za vsa namakana zemljišča.  
 
Velja:  TABELA 2,  vrstica 06 (Skupaj m3)  =  TABELA 3,  vrstica 02 (SKUPAJ m3 po stolpcih 
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TABELA 3: NAMAKANA ZEMLJIŠČA 
 
V tabelo 3 vpišite podatke o bruto (vrstica 01) in nato podatke o neto površini (vrstica 02) namakanih zemljišč 
(ha) in o letni količini vode, porabljene za namakanje (m3), in sicer glede na zemljišča po vrstah namakalnega 
sistema (tip in način dodajanja vode) in glede na vrsto dejanske rabe zemljišč oz. vrsto namakane kulture (njive 
in vrtovi; sadovnjaki …; vinogradi …; travniki …).  
 
Vrstica 01 – Katastrska površina namakalnega sistema  

V tej vrstici upoštevajte katastrsko (bruto) površino namakalnega sistema oz. območja po evidenci GERK, ne 
glede na to, ali so bila zemljišča v letu poročanja namakana ali ne. 
 
Podatek o skupnem seštevku katastrskih (bruto) površin po stolpcih (v ha - TABELA 3, vrstica 01)  mora biti 
enak podatku o skupnem seštevku katastrskih (bruto) površin (v ha) za velike (VNS) oziroma za male (MNS) 
sisteme (TABELA 1, vrstica 15). 
 
 
Vrstica 02 – Vsa zemljišča, namakana v letu poročanja 

Upoštevajte skupno površino (neto) vseh zemljišč (v ha) po evidenci GERK, ki so bila v letu poročanja 
dejansko namakana, ne glede na to, kolikokrat in koliko časa.  
 
Vpišite skupni seštevek podatkov o namakanih površinah (ha) in letni količini vode, porabljene za 
namakanje (m3), in sicer  po kategorijah vrste dejanske rabe zemljišč v letu poročanja (skupaj njive in vrtovi + 
sadovnjaki, oljčniki, drevesnice + vinogradi, trsnice, matičnjaki + travniki, pašniki). 
 
Velja:  TAB 3,  vrstica 02 skupaj (v ha, m3) = vrstice (03+15+16+17+18)  
 
 
Vrstica 03 – Od tega: njive in vrtovi 

Vpišite seštevek podatkov o površinah (v ha) in letni količini vode, porabljene za namakanje njiv in vrtov (v m3), 
in sicer  po vrstah namakane kulture.  
 
Velja:  TAB 3,  vrstica 03 skupaj (ha, m3) = vrstice (04+05+06+07+08+09+10++11+12+13+14)  
 
 
 
DEFINICIJE 
 
 
Namakanje je umetno dodajanje vode v času vegetacije, kadar vode v tleh primanjkuje, in sicer z namenom, da 
zagotovimo optimalno rast in razvoj gojenih rastlin. Z namakanjem dosežemo večjo kmetijsko pridelavo, 
pestrejši izbor sort ter kakovostnejši in obilnejši pridelek. Namakanje obsega ukrepe in naprave za zagotovitev 
vode, razdeljevanje (distribucijo) in rabo vode z namenom, da se rastlinam zagotovi optimalna vlaga v tleh.  
 
Namakalni sistem je sistem namakalnih kanalov, ki jih je zgradil človek za dovajanje vode na obdelovalna 
zemljišča in omogočajo rast rastlin.  
 
Namakalni sistemi se delijo na (79. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih, Uradni list RS, št. 55/2003): 
- velike namakalne sisteme (VNS) – ti so namenjeni večjemu številu uporabnikov za skupno rabo po 

namakalnem urniku in so običajno zgrajeni na strnjeni površini, veliki vsaj 10 ha ali več; 
- male namakalne sisteme (MNS) – ti so običajno namenjeni enemu uporabniku, lahko pa jih uporablja tudi 

več uporabnikov, vendar neodvisno drug od drugega. Običajno so zgrajeni na površini, manjši od 10 ha, z 
njimi pa se črpa manj vode kot 100 l/s. 

 
Namakanje z oroševanjem je namakanje rastlin s pršenjem vode pod pritiskom. Oroševanje z razpršilci je 
razdeljevanje (distribucija) vode v obliki drobnih kapljic. Cilj tega načina namakanja je razporediti vodo s 
pršenjem čim enakomerneje po celotni namakalni površini in tako posnemati dež. Namakanje z oroševanjem se 
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lahko izvaja z razpršilci; ti so lahko nameščeni kot nepremična (stabilna), prestavljiva ali mobilna oprema. 
Namakanje z razpršilci se največkrat izvaja pri zelenjavi in nižjih okrasnih rastlinah. 
 
Kapljično namakanje je postopek, pri katerem voda iz preluknjanih (perforiranih) cevi ali oddajnikov kaplja v 
prst. Takšna namakalna tehnologija vodo ohranja in se v tem razlikuje od namakanja s poplavljanjem, z žlebi ali 
s škropilci. Pri tej namakalni tehniki se rastlinam po potrebi dodaja toliko vode, kolikor je rabijo. Porazdeljevanje 
(distribucija) vode je omejeno (lokalizirano), kajti ne namaka se celotna površina, ampak samo tisti njen del, kjer 
rastline rastejo. Voda iz namakalnih linij (te so lahko položene na površino ali vkopane v globini glavnega dela 
korenin) izteka skozi kapljače. 
 
Stabilni (stacionarni, nepremični) namakalni sistem je namakalni sistem, ki ima ob vodnem viru zgrajeno  
stalno črpališče in vkopane cevovode ter stalno nameščeno namakalno opremo. Razvodni cevovodi se od 
glavnega odcepljajo v vkopanih razvodnih jaških z armaturami.  
  
Mobilni (prestavljivi) namakalni sistem je namakalni sistem, ki ima ob vodnem viru nameščen prenosni črpalni 
agregat. Dovodni cevovod do parcele in razvodni cevovod po parceli sta nameščena na površini tal. Ti sistemi 
se navadno uporabljajo na manjših površinah, ki so bližje vodnemu viru.  
 
Površina namakanih zemljišč. Ta podatek  vpišite na podlagi evidence GERK (grafična enota rabe zemljišč 
kmetijskega gospodarstva). GERK je strnjena površina kmetijskega ali gozdnega zemljišča z isto vrsto dejanske 
rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva. 
 
Letna poraba vode. Ta podatek vpišite po stanju števca na vodomeru. Če vodomerov ni, porabo vode ocenite 
na podlagi namakane površine, števila dni namakanja in povprečnega izkoristka črpalk. Pravilno namakanje 
pomeni pravilno porabo vode in čim manjše obremenjevanje okolja; pri tem je treba upoštevati naslednje 
parametre: obrok namakanja, turnus namakanja in trajanje namakanja. 
 
Njive in vrtovi so kmetijska zemljišča, ki jih orjemo in na katerih se pridelujejo enoletne in nekatere večletne 
kmetijske rastline (žita, koruza, krompir, zelišča in jagode, stročnice, hmelj, sladkorna pesa, krmne rastline, 
zelenjadnice, okrasne rastline, trajne rastline in drugo). 
 
Sadovnjaki so strnjene površine zemljišč, na katerem so posajene sadne rastline, lahko ena sadna vrsta ali 
različne sadne vrste. 
 
Oljčniki so strnjene površine, posajene z oljkami, ki obsegajo vsaj 0,01 ha. 
 
Drevesnice so zemljišča, na katerih se gojijo drevesne sadike ali sadike grmičevja. 
 
Vinogradi so strnjene površine kmetijskih zemljišč, posajene z vinsko trto, ki so enotno urejene (terasa ali 
vertikala) in na katerih je mogoč enoten sistem obdelave in ki so velike vsaj 0,01 ha.  
K vinogradom uvrščamo tudi matičnjake. Matičnjak je površina, na kateri gojijo podlage za žlahtno vinsko trto. 
 
Travniki in pašniki so s travo, deteljami in drugimi zelmi porasle površine kmetijskih zemljišč, ki jih kmetijska 
gospodarstva redno kosijo ali so namenjene za pašo. Te površine niso v kolobarju in se ne orjejo. 
 
Druge namakane površine predstavljajo golf igrišča, razna športna igrišča in zelenice. 
 
 
 
 
 
 


