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Na podlagi 94. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/2011-UPB2, 58/2012) in 
Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni 
list RS, št. 31/2014, 91/2015), direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v 
nadaljevanju Sklad), izdaja  
 
 

Pravila za odjem vode iz namakalnega razvoda Vogršček za uporabo vode izven 
območja razvoda, 

za porabnike vode, ki so na sistem že priključeni, na dan 1. april 2016 

 
 

I. Vsebina pravil 
 

1. člen 
 
Pravila za odjem vode za potrebe uporabe vode na zemljiščih, ki ležijo izven območja namakalnega 
razvoda Vogršček (v nadaljevanju NR Vogršček) določajo: 

 območja uporabe vode – veljavnosti pravil; 

 način in pogoje priklopa uporabnikov vode iz NR Vogršček; 

 plačilo nadomestila; 

 način zbiranja nadomestila; 

 porabo nadomestila. 
 
 

II. Območja uporabe vode 
 

2. člen 
 
Za območja uporabe vode izven NR Vogršček se štejejo zemljišča, ki ležijo izven NR Vogršček.  
 
NR Vogršček je sestavljen iz 16 namakalnih polj: 

Šifra Naziv sistema 

37091 Namakalni sistem polja Replje 

37111 Oroševalni in namakalni sistem MIREN pri Gorici 

37131 Namakalni sistem polja Šempeter 

37141 Namakalni sistem polja Černiče - Perovlek 

37181 Namakalni sistem polja Prvačina I in II 

37201 Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja 

37211 Namakalni sistem polja Orehovlje - Bilje 

37261 Namakalni sistem Vrtojba polje 

37281 Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate 

37301 Namakalni sistem polja Bukovica 

37411 Namakalni sistem polja Okroglica I, II 

37471 Oroševalni sistem Križ - Cijanov 

37501 Namakanje polja Podvogrsko 

37511 NS Orehovlje - Britof 

37531 Namakanje Šempaske gmajne 

37541 Namakalni sistem Karavla - Gramoznica 

3. člen 
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Območje znotraj NR Vogršček je določilo ministrstvo pristojno za kmetijstvo in je razvidno v spletni 
aplikaciji KatMeSiNa http://rkg.gov.si/KatMeSiNa/  
 
 

III. Način in pogoji priklopa uporabnikov vode iz NR Vogršček 
 

4. člen 
 
Obstoječi uporabnik vode, lahko to uporablja le ob pogoju, da s Skladom sklene pogodbo o uporabi vode.  
 
Uporabnik pred začetkom uporabe vode prevzame izvod namakalnega urnika za NR Vogršček. Za 
uporabnike izven NR Vogršček velja enak namakalni urnik kot velja za uporabnike NR Vogršček na 
tistem delu, kjer je izveden priklop na NR Vogršček. 
 
Vlogo za sklenitev pogodbe o uporabi vode so uporabniki dolžni posredovati Skladu na podlagi javnega 
poziva skupaj z izpolnjenim obrazcem z zahtevanimi podatki. Osebam, ki vloge Skladu ne bodo 
posredovale in ne bodo sklenile pogodbe o uporabi vode, je uporaba vode prepovedana. 
 
Črpanje vode iz NR Vogršček z dodatnimi črpalkami, za uporabo vode izven območja NR Vogršček, ni 
dovoljeno. Izkoristi se lahko le obstoječi pritisk vode v sistemu. 
 
Način in pogoji priklopa novih uporabnikov na obstoječi sistem bodo urejeni v dopolnitvi teh pravil v 
skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 
27/2016). 
 
 

IV. Nadzor 
 

5. člen 

 
Skladnost v pogodbi o uporabi vode navedenih podatkov z dejanskim stanjem (premeri cevi) ter 
skladnost porabe vode z namakalnim urnikom preverja izbrani podizvajalec, Sklad ali pristojna inšpekcija. 
V primerih neplačevanja nadomestila, ponavljajočih kršitev namakalnega urnika in uporabnikom brez 
pogodbe o uporabi vode bo poraba vode prepovedana. 
 
 

V. Plačilo porabljene vode  
 

6. člen 

 
Uporabniki vode iz NR Vogršček, za uporabo vode izven območja NR Vogršček, plačajo nadomestilo. 
Višina nadomestila je odvisna od premera cevi (izraženo v colah) s katero je uporabnik priključen na 
namakalni sistem. 
 
Višino nadomestila za leto 2016 določi Sklad.  
 
Letno nadomestilo za priključek premera 1 cole za leto 2016 znaša 50,00 EUR, brez DDV. Višina 
nadomestila se spreminja sorazmerno s premerom cevi. DDV bremeni uporabnika. 
 
Rok plačila znaša 30 dni od izstavitve računa, za zamudo plačila do treh mesecev se zaračunajo zakonite 
zamudne obresti. V primeru zamude plačila, ki je daljša od treh mesecev se poraba vode prepove.  

 
Sklad lahko naknadno uveljavi tudi zahtevo za obvezno vgraditev števcev porabljene vode in na njih veže 
tudi plačilo nadomestila. 

 
 

7. člen 
 
Nadomestilo, poleg stroškov porabljene vode, vključuje tudi vse druge sorazmerne stroške za 
vzdrževanje in obratovanje, vključno z električno energijo, stroške vodnega dovoljenja in druge stroške v 
zvezi z NR Vogršček. 

http://rkg.gov.si/KatMeSiNa/
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Nadomestilo uporabnikom, na podlagi pogodbe o uporabi vode, zaračuna Sklad. Sklad tudi vodi izterjavo 
neplačanih računov. Sklad sredstva zbira na ločenem kontu. 
 
 

VII. Poraba nadomestila 
 

8. člen 

 
Po teh pravilih zbrana sredstva se uporabijo za kritje stroškov popravil, poškodb in okvar, ki jih ne 
vključuje  redni letni Program vzdrževanja in so potrebna za delovanje sistema ter za povračilo 
materialnih stroškov Skladu v zvezi z odmero nadomestila.  
 
 

VIII. Prehodne določbe 
 

9. člen 

 
Ostanek sredstev v letu 2016 zbranih sredstev iz naslova nadomestila se prenese v naslednje leto.  
 
 

IX. Veljavnost pravil in objava 
 

10. člen 
 
Seznam oseb s sklenjeno pogodbo o porabi vode z zajemom vode iz NR Vogršček vodi Sklad. Seznam 
je na vpogled osebam s seznama in lastnikom ter zakupnikom zemljišč znotraj območja NR Vogršček.  
 
 

11. člen 
 
Pravila začnejo veljati z dnem objave na internetni strani Sklada, to je 22.4.2016. 
 
 
 
 
         Irena Šinko 
         Direktorica  
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 21. april 2016 
 
 
 
 

 


