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Soglasje 0 zacetku postopkov za uvedbo namakalnega sistema Sorsko polje 

1. PRAVNI TEMEU 

Pravno podlago za sprejem soglasja 0 zacetku postopkov za uvedbo namakalnega sistema Sorsko polje 
predstavlja 22. clen Statuta Mestne obcine Kranj - uradno preciseeno besedilo (Uradni list RS, st. 165/21 
-UPB4). 

2. OCENA STANJATER RAZLOGIIN CIUI ZA SPREJEM SOGLASJA 

Sorsko polje je primer ravnega polja na reeno-Iedeniskem produ ljubljanske kotline. V celoti je nasuto s 
savskim prod om. Podnebje je zmerno celinsko, zime so hladne, poletja pa so vse bolj vroea in susna. 
Ravninski del polja je usmerjen v poljedelstvo in zivinorejo. Polje naj bi po podatkih Wikipedije imelo 
zaloge podtalnice. 

Mestni obeini Kranj je bila dana pobuda s strani kmetovalcev z obmoeja Sorskega polja, ki sodi v riIIestno 
obcino Kranj, za vzpostavitev lokalnega javnega namakalnega sistema na obmoeju Sorskega polja. 
Namakanje kmetijskih zemljisc je namree eden od pomembnih ukrepov prilagajanja kmetijstva na 
podnebne spremembe in pripomore k stabilni pridelave varne, kakovostne in potrosniku dostopne hrane. 
Predlagano obmocje (priloga 1) naj bi v prvi fazi obsegalo od 90 do manj kot 100 ha, namakali pa bi se 
krompir, krusna in krmna zita ter zelenjadnice. 

Vzpostavitev in upravljanje lokalnega namakalnega sistema ne sodi med zakonske obveze oz. ni obvezna 
javna sluzba, ki jo morajo izvajati lokalne skupnosti. lokalna skupnost pa lahko nastopa kot investitor in 
prijavitelj na jayne razpise, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP), 
objavlja za izvedbo (izgradnjo ali posodobitev) namakalnih sistemov. Upraviceni stroski so stroski nalozbe 
v zgraditev in dograditev namakalnih sistemov, vkljueno z ureditvijo vodnih virov. Vlogi na javni razpis 
morajo biti prilozena (med drugim) naslednja dokazila: 

o Odlocba 0 uvedbi namakanja; 
o Zaprtost finanene konstrukcije, Odprt NRP v proracunu obeine na podlagi DIIP in IP za celoten 

kompleks, tudi v primeru faznega naertovanja (sklep obeinskega sveta obeine 0 potrditvi 
DIIP oz. IP); 

o Gradbeno dovoljenje; 
o Okoljevarstveno soglasje; 
o Elaborat namakanja; 
o Delez soglasij lastnikov kmetijskih zemljise v primeru zasebnega namakalnega sistema 

oziroma pogodbe 0 namakanje, sklenjene z lastniki kmetijskih zemljise, ki imajo v lasti vee 
kot dYe tretjini povrsin kmetijskih zemljise s predvidenega obmocja namakanja v primeru 
lokalnega namakalnega sistema; 



o Projektna dokumentacija: projekt za izvedbo (PZI), zemljiskokatastrski nacrt z mejami, opis 
kontroliranja porabe vode ... 

Namakalni sistem sestavljajo odvzemni objekti, dovodno omrezje in namakalna oprema. Stroski 
namakalne opreme so strosek lastnika kmetijskega zemljisea. 

Kljueni dokumenti za uvedbo namakanja so: 
Vodno dovoljenje, ki ga izda Direkcija RS za vode: 

o Pred oddajo vloge je potrebno opredeJiti obmoeje namakanja s parc. st. in k. o. , ki mora biti 
skladno z obmocjem pri vlogi za pridobitev odloebe 0 uvedbi namakanja (zemljisea 
namenjena kmetijski rabi). 

o Izbrati vodni vir, od katerega je odvisna nadaljnja dokumentacija: 
• Npr. povrsinska voda, podzemne vode, dezevnica, voda iz javnega vodovoda in 

morda v prihodnosti tudi preciseene odpadne vode iz eistilnih naprav (raba slednje 
ni zakonsko urejena in ne obstajajo dejanske moznosti za njeno uporabo v 
kmetijstvu). 

• Za odvzem vode iz vodotoka, izvira, vrtine, vodnjaka ali drenaznega zajetja je 
potrebno hidrogeolosko porocilo. 

• Za podzemno vodo je potrebno opraviti erpalni preizkus, na podlagi katerega se 
doloei izdatnost vodnega vira in moznost za namakanje. Pri vrtini nad 30 m je pred 
vrtanjem potrebno pridobiti dovoljenje za raziskavo podzemnih voda, pri vrtini nad 
50 m pa se rudarski projekt vrtine. 

o Pri vlogi za pridobitev vodnega dovoljenja so potrebni podatki: 
• Mesto odvzema vode, opredelitev najveejih koliein odvzema vode in obdobje rabe, 

seznam parcel, ki se bodo nama kale, lastnosti namakalnega sistema, potrebne 
kolieine vode za namakanje in jakost namakanja v mm/h. 

• Nacrt namakanja. 

Gradbeno dovoljenje (ee je potrebno): 
o Potrebno je za zahtevne in manj zahtevne objekte, izdelati je potrebno projekt za izvedbo 

gradnje in na koncu pridobiti uporabno dovoljenje (podzemne vode - globina 30-50 m sodijo 
med manj zahtevne, nad 50 m so zahtevni objekti) . 

o Za nezahtevne objekte je potrebno gradbeno dovoljenje v precej zozenem obsegu 
dokumentacije in izdelava projekta izvedbenih del (podzemne vode - do globine 30 m). 

o Pri enostavnih objektih je mozna gradnja brez gradbenega dovoljenja (podzemne vode - do 
globine 10 m). 

Presoja vplivov na okolje: 
o Za povrsine, manjse od 50 ha ni potrebna. 
o Za povrsine nad 50 ha se v predhodnem postopku ugotovi ali je PVO potrebna. 
o Za povrsine nad 100 ha je obvezna. 

Odlocba 0 uvedbi namakanja, ki jo izda MKGP (pravnomocna): 
o Predlogu za uvedbo lokalnega namakalnega sistema je treba predloziti: 

• Pogodbe med lastniki kmetijskih zemljiSc, ki imajo v lasti vee kot dYe tretjini povrsin 
kmetijskih zemljisc s predvidenega obmocja namakalnega sistema, in obcino, s 
katero se lastniki kmetijskih zemljise zavezujejo, da bode namakalni sistem 
uporabljaJi in krili stroske , ki nastanejo z uporabo namakalnega sistema; 

• Grafieno prilogo, v zemljiskokatastrskem prikazu oz. zemljisko katastrskem nacrtu z 
razvidnimi mejami parcel in parcelnimi stevilkami ter navedbo k. 0.; 

• Seznam lastnikov kmetijskih zemljisc z naslovi, EMSO in povrsinah, ki jih imajo v lasti 
na predvidenem obmocju; 

• Investicijski program ali dokument identifikacije investicijskega projekta (IP, DIIP); 
• Predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, ce se uvedba predlaga na 

obmocjih varovanj (vodovarstvena obmoeja); 
• Vodno pravico za namakanje kmetijskih zemljisc, ki se pridobi z vodnim 

dovoljenjem. 
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Namakalni sistem se uvede z odlocbo ministrstva, iz katere so razvidni: meja obmocja 
namakalnega sistema, k. o. in parcelne stevilke znotraj obmocja in tiste, na katerih je predvidena 
gradnja odvzemnega objekta oz. dovodnega omrezja, ce ni znotraj meje obmocja namakalnega 
sistema. 
Odlocba 0 uvedbi namakanja preneha veljati, ce se v petih letih po pravnomocnosti ne zacne z 
izvajanjem del za izgradnjo namakalnega sistema. 

3. POGLAVITNE RESITVE IN FINANCNE POSLEDICE 

Poglavitne resitve in financne posledice bode razvidne iz Dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta, ki naj bi bil predvidoma izdelan meseca maja in na tej podlagi pripravljenega predloga za 

umestitev projekta v Nacrt razvojnih programov v proracun Mestne obcine Kranj. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da po obravnavi grad iva sprejme naslednji 

SKLEP: 

Mestni svet Mestne obcine Kranj soglasa, da mestna uprava pricne s postopki za uvedbo namakalnega 

sistema Sorsko polje. 

Mag. Marko Cehovin 
Vodja Urada za gospodarske 
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