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Zakaj graditi velike namakalne sisteme  v  
Podravju ? 

 
- Vedno pogostejši pojavi pomanjkanja padavin  ( razen  

   leto 2014),  
 

- vodni vir iz reke Drave ( dovodni in odvodni kanala HE  
   Zlatoličje 2 X 6 m3 /sek in HE Formin  2 X 5 m3 / sek) 

 
- primerna kvaliteta  zemljišč levo in desno od reke Drave   

   za namakanje  
 

- zagotoviti stabilno proizvodnjo, 
 

- namakanje je tudi vodovarstveni ukrep za ohranjanje   
  podtalnice  

 

 

 



 

 

Območje Dravskega polja od Maribora do Ptuja 



 

 

 Območje Ptujskega polja od Ptuja do Cvetkovc  



 

 

Območje Ormoža od Cvetkovc do Središča 



 

 

Od Maribora do Središča 
 

Okrog 30.000 ha izredno primernih kmetijskih površin za  

namakanje v razdalji do 4 km od reke Drave ali v. kanalov. 

 

V regionalnem razvojnem programu smo opredelili  

3 000 ha novih površin za namakanje v Podravju. 

 

Bomo to dosegli !!!!!! 

 



 

 

 
 
 

Izgradnja velikih namakalnih sistemov omogoča; 
 

- namakanje obstoječe strukture  rastlin 
(obstoječe živinorejske kmetije) 

 
- prilagoditev pridelave z intenzivnejšimi kulturami 

(zelenjadarstvo, jagodičevje), 
 

- stabilno pridelavo kmetijskih kultur 
 

Pogoj pa je, postaviti učinkovito in racionalno poslovno 
organiziranost pridelovalcev za potrebe trženja pridelkov 

 
  
 



 

 

Pridelava intenzivnejših kultur 
 

- Tradicija pridelave zelenjadnic na območju  

  Ptujskega in Dravskega polja zaradi naravnih  

  pogojev, 

 

- Možnosti trženja pridelkov na lokalnem trgu 

 

- Trend naraščanja potrošnje na domačem trgu 



 

 

Stopnja samooskrbe v SLO 

Proizvodnja Potrošnja 
Stopnja 

samooskrbe 

Potrošnja na 

prebivalca 

 1.000 t % kg/preb. 

Žita 457,3 836,4 54,7 115,4 

Meso 138,8 173,2 80,2 84,1 

Zelenjava 71,4 214,6 33,3 98,3 

Krompir 62,2 133,9 46,4 59,4 

Tabela 1: Koledarske rastlinske in živalske bilance, Slovenija, 2013 

Vir: SURS  



 

 

Pridelana, uvožena in porabljena 
zelenjava v SLO 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Bilanca proizvodnje in porabe zelenjave (1000t) 

  2010 2013 

Pridelano 59,98 71,35 

Uvoz 152,12 155,39 

Porabljeno 212,10 226,74 



 

 

Podatki o pridelavi  
Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 

Pridelava zelenjave v Podravju v letu 2000 in 2013  

  

2010 2013 

Osnovna 
površina 
(ha) 

Pridelovalci 
Osnovna 
površina 
(ha) 

Pridelovalci 

SKUPAJ 308,2 327 389,0 306 

Zaščiteni 
prostor 

20,3 129 23,1 143 

Na prostem 
ali pod nizko 
zaščito 

287,9 289 366,0 270 



Kako se lotiti izgradnje velikih namakalnih 
sistemov Podravju ? 

• Vzpodbuditi interes lastnikov zemljišč za 
izgradnjo namakalnega sistema,  

• Vzpostaviti aktivno vlogo lokalne skupnosti pri 
načrtovanju in izvedbi investicij, 

• Vključitev javnih podjetij pri izvedbi  in upravljanju 
investicij v namakalne sisteme, 

•  vzpostaviti demonstracijski center in podporno 
strokovno okolje za svetovanje namakanja,   



 

 

Priložnosti po izgradnji velikih namakalnih sistemov 

• povečanja pridelovalnih površin in intenzivnost 
pridelave, 

• ustvarjanje novih delovnih mest v pridelavi, 
predelavi, trženju pridelkov, 

• možnost povečanja stopnje lokalne oskrbe s 
hrano, povečanja pridelka na enoto površine in 
njegove kakovosti, povečanje prihodka in 
konkurenčnosti  

 



 

 

kultura POVPRE

ČNI 

PRIDELK

I* 

kg/ha 

PRIDELKI Z 

NAMAKANJ

EM* 

kg/ha 

RAZLIK

A  kg/ha 

CENA 

€stot/k

g 

DODATE

N  

PRIHOD

EK 

STROŠEK 

NAMAKA

NJA 

Spremenlj

ivi 

Prispevek 

za kritje 

stalnih 

stroškov 

Pšenica 5.000 7.000 2.000 17 340 170 170 

Koruza 

zrno 

7.000 11.000 4.000 16 640 170 470 

Koruza 

sil. 

32.000 45.000 13.000 3,7 481 170 311 

Krompir 30.000 45.000 15.000 13 1.950 170 1.780 

Oljne 

buče 

650 1.200 550 3,2 1.760 170 1.590 

Rdeča 

pesa 

25.000 40.000 15.000 11 1.650 170 1.480 

Zelje 35.000 60.000 25.000 16 4.000 170 3.830 

Čebula 30.000 50.000 20.000 20 

(80) 

4.000 170 3.830 



 

 

Problematika na poti investicije namakalnega sistema 

 

• Problem pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč 

( kvota 80 % lastništva za uvedbo namakanja),  

• Problem prostorskega načrtovanja  

• Področna zakonodaja, ki zahteva preveč soglasij in 
dokumentacije v postopku za pridobitev Gradbenega 

dovoljenja; 

• Dolga pot od začetka do konca  Povprečna doba priprave 
zemljiške operacije 4 leta. 

 

 



Izgradnja črpališč za veliki namakalni sistem 



Lastnik zemljišča ali obdelovalec mora imeti 

možnost priklopa namakalne tehnike na parceli 



Poraba vode se beleži na števcu in je osnova 

plačila porabljene energije 



Namakanje s kolutnimi razpršilci 



- Možnost  vgradnje cevnih sistemov globoko v tla 



 

    Primeri namakanja z vgrajenimi cevmi v tla in 

nameščanjem razpršilcev 



Različne variante razpršilcev in pohodne cevi za 

dotok vode pri kapljičnem sistemu 



Namakanje solate na njivah z razpršilci 



Namakanje v zaprtih prostorih, gojenje zelenjadnic 

                       



Namakanje s pivoti na večjih površinah, primer 

posevka soje v Italiji 



Primer cevnih razpršilcev  na njivi s česnom in 

namakanje posevka čebule na Ptujskem polju  



Cevi za postavitev namakalnega sistema in 

sklapljanje cevi na Ptujskem polju  



 

                       



 

 

Zaključek 

Če hočemo priložnost razvoja namakanja v 
Podravju izkoristiti je sedaj čas, da začnemo 
intenzivne priprave v lokalnih skupnostih za 
pridobitev odločb za namakanje in  načrtovanje 
izgradnje velikih namakalnih sistemov. 

 

                                  Velja samo to 

    Bodi pripravljen na prvi razpis ! 

 



 

 

Hvala za pozornost ! 
Namakanje je zakon 

 
 

 


