
 

 

PRILOGA 1: PROGRAM JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA 

HIDROMELIORACIJ ZA OBDOBJE 2012–2017 

UVOD 

 

Hidromelioracijski sistemi so osuševalni in namakalni sistemi, namenjeni usposobitvi kmetijskih 

zemljišč za učinkovito kmetijsko pridelavo, s tem da načrtno vplivajo na režim vlage v tleh. 

Zakonska izhodišča za uvedbo melioracije se nahajajo v Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni 

list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12; v nadaljnjem besedilu: ZKZ). 

Namakalni sistemi se delijo na velike in male namakalne sisteme. Veliki namakalni sistemi, ki so 

poleg osuševalnih sistemov predmet izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja 

hidromelioracij, so namenjeni večjemu številu uporabnikov za skupno rabo po namakalnem 

urniku.  

 

Vseh trenutno evidentiranih hidromelioracijskih sistemov je 874, od teh je 478 osuševalnih in 

396 namakalnih (velikih in večina malih) sistemov. Od vseh hidromelioracijskih sistemov se 

okoli 300 osuševalnih in velikih namakalnih sistemov redno vzdržuje. Delujoči osuševalni 

sistemi obsegajo okoli 50 000 hektarjev, veliki delujoči namakalni sistemi pa  

6 689,00 hektarjev.  

 

Hidromelioracijski sistemi so bili zgrajeni po večini v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Zadnjih 

20 let se v okviru velikih melioracijskih sistemov izvajajo zgolj investicije v velike namakalne 

sisteme in agromelioracije. Novih investicij na področju namakanja je bilo v zadnjih 20. letih 

relativno malo. V obdobju od 1993 do 2006 so se sicer razvijali nekateri veliki namakalni sistemi 

(Miklavž, Osluševci, Ivanci, Kalce – Naklo). Več pa je v zadnjem desetletju malih namakalnih 

sistemov, kjer je lastnik namakanih zemljišč posameznik. Največji namakalni kompleks v 

Sloveniji je namakalni razvod Vogršček, ki vodo prejema iz zadrževalnika Vogršček. Vogršček 

je največja akumulacija in namakalni razvod v Republiki Sloveniji. Velikost akumulacije, ki znaša 

okrog 8 milijonov m
3
 vodnega zajetja, predstavlja pomembno strateško ter varnostno (glede 

stabilnosti pregrade) nalogo, zato država redno zagotavlja sredstva za vzdrževanje tega 

namakalnega sistema in akumulacije.  

 

 

FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 

 

Financiranje javne službe se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije ali iz drugih virov, pa 

tudi z delnim ali celotnim plačilom uporabnikov storitev.  

 

Naloge upravljanja hidromelioracijskih sistemov se financira iz Proračuna Republike Slovenije. 

Sredstva za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov do terciarnega omrežja na podlagi ZKZ 

zagotavljajo lastniki oziroma zakupniki kmetijskih zemljišč znotraj hidromelioracijskih sistemov v 

sorazmerju s površino zemljišč. Zbiranje sredstev za redno delovanje in vzdrževanje se izvaja 

preko odmere Davčne uprave Republike Slovenije na podlagi sprejetega predpisa o določitvi 

višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na 

melioracijskih območjih za tekoče leto. Zbrana sredstva se evidentirajo za vsak 

hidromelioracijski sistem posebej in se nato v višini zbranih sredstev porabijo izključno za 

namene vzdrževanja in rednega delovanja na določenem melioracijskem območju v skladu s 

sprejetimi programi vzdrževanja. Sredstva za vzdrževanje, redno in investicijsko vzdrževanje, 

se lahko zagotavljajo tudi iz drugih virov. 

 

Posamezna enostavna dela vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (košnja trave, posek 

zarasti in popravilo obstoječih poljskih poti), ki jih odobri izvajalec javne službe (v nadaljnjem 

besedilu: izvajalec) skupaj z melioracijsko skupnostjo, lahko izvajajo člani melioracijske 



 

 

skupnosti sami. Strošek vzdrževanja se zmanjša za vrednost navedenih teh enostavnih del, ki 

jih izvajajo člani melioracijske skupnosti.  

 

Posamezna dela, ki so v korist delovanja javne službe, lahko sofinancira tudi lokalna skupnost 

ali druga pravna ali fizična oseba. 

 

 

NAMEN JAVNE SLUŽBE 

 
Obveznosti izvajalcev javnih služb na področju kmetijstva so trajno in nepretrgano opravljanje 

dejavnosti in izvajanje storitev, izvajanje storitev po določenem programu in izvajanje storitev po 

določeni ceni. Poleg oblik, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, lahko 

opravljajo javne službe na področju kmetijstva tudi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika 

Slovenija ali lokalna skupnost ali na podlagi posebnega zakona druga oseba javnega prava. 

Sprejme se program javne službe. Strokovni nadzor opravlja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo 

(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

 

Na podlagi zakona, ki ureja gospodarske javne službe, se z javnimi službami zagotavljajo 

materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v 

javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga lokalna skupnost 

zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zadovoljevati na trgu.  

 

Namen javne službe je opravljanje nalog upravljanja in vzdrževanja. Do sedaj je upravljanje in 

vzdrževanje potekalo na podlagi javnonaročniškega razmerja s sklenitvami pogodb, ki so z 

vmesnimi prekinitvami trajale največ štiri leta. Javna služba bo omogočila trajno in nepretrgano 

opravljanje nalog, ki so potrebne za učinkovito gospodarjenje z hidromelioracijskimi sistemi. 

Naloge upravljanja mora izvajalec izvajati tako, da je zagotovljeno nemoteno delovanje 

hidromelioracijskih sistemov, da se ohrani javni namen delovanja teh sistemov ter da se 

zagotovi njihova uporaba in vzdrževanje v skladu s predpisi. Naloge vzdrževanja se morajo 

izvajati tako, da se objekti in naprave ohranjajo v dobrem stanju in da se zagotavlja njihovo 

nemoteno delovanje v skladu z njihovo namembnostjo. 

 

 

PRAVNA PODLAGA ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  

 

Pravno podlago za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih 

sistemov predstavljajo: 

– določbe 113. do 127. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 

90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1), ki opredeljujejo javne službe na 

področju kmetijstva; 

– 127. člen ZKme-1 opredeljuje naloge javne službe upravljanja in vzdrževanja 

hidromelioracijskih sistemov; 

– ZKme-1 v 115. členu določa, da javne službe lahko opravljajo tudi javni zavodi, katerih 

ustanovitelj je Republika Slovenija; 

– ZKme-1 v 118. členu določa vsebino programa javne službe; 

– določbe 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,  

30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)opredeljujejo 

način opravljanja gospodarske javne službe; 

– ZKZ določa uvedbo melioracijskih sistemov in zbiranje sredstev za redno delovanje 

hidromelioracijskih sistemov; 

– Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS,  

št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10 – ORZSKZ16) v 2. členu določa, da 



 

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov gospodari z zemljišči, gospodarjenje pa pomeni 

razpolaganje in upravljanje; 

– 121. člen Ustave Republike Slovenije določa, da »Naloge uprave opravljajo neposredno 

ministrstva. Z zakonom lahko samoupravne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter 

posamezniki dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave.«. 

 

 

NALOGE JAVNE SLUŽBE 

 

Naloge javne službe so opredeljene v 127. členu ZKme-1. 

 

Upravljanje obsega naslednje naloge:  

– načrtovanje in izvajanje upravljanja 

– priprava letnega programa upravljanja in letnega programa vzdrževanja  

 

Obrazložitev: 

Skladno s programom javne službe se obseg nalog javne službe za posamezno leto določi z 

letnimi programi upravljanja in letnimi programi vzdrževanja, ki jih sprejme izvajalec javne 

službe do 1. marca tekočega leta, potrdi pa minister.  

Letne programe upravljanja izvajalec predlaga v potrditev ministrstvu in morajo vsebovati: 

opredeljene cilje nalog upravljanja; aktivnosti ali naloge oziroma storitve upravljanja skupaj s 

predvidenim letnim obsegom dela; obseg in vire financiranja nalog upravljanja; dinamiko 

izvajanja letnega programa upravljanja. Izvajalec pripravi letne programe vzdrževanja do 

1. junija tekočega leta. Letne programe vzdrževanja izvajalec predlaga v potrditev ministrstvu in 

morajo vsebovati: vrsto in obseg predvidenih vzdrževalnih del; opredeljene cilje opravljanja 

vzdrževanja; obseg in vire financiranja vzdrževanja; dinamiko izvajanja letnega programa 

vzdrževanja.  

Če se na hidromelioracijskem sistemu z rednimi vzdrževalnimi deli ne more zagotoviti 

nemotenega delovanja sistema, se izvede potrebno investicijsko vzdrževanje. Izvajalec da 

pobudo ministrstvu, da skupaj pripravita program investicijskega vzdrževanja, ki je sestavni del 

letnega programa vzdrževanja in ga potrdi minister, pristojen za kmetijstvo. 

 

– urejanje financiranja oziroma pokrivanja stroškov, nastalih kot posledica rednega 

delovanja velikih namakalnih sistemov (stroški elektrike, vode, zavarovanja itd.) 

 

Obrazložitev: 

Na namakalnih sistemih se z odjemalci vode (lastniki in zakupniki kmetijskih zemljišč na 

območju NS) sklenejo pogodbe za zbiranje sredstev za fiksne obratovalne stroške (elektrika, 

voda, zavarovanje sistema). Ta sredstva izvajalec v namakalni sezoni sproti v skladu s 

pogodbenimi zavezami zbira sam z izstavitvijo položnic uporabnikom namakalnega sistema. 

Izvajalec poskrbi za pogodbe z dobaviteljem elektrike, zavarovanj itd. in sproti poravnava vse 

obveznosti na sistemu.  

O opravljenih nalogah na koncu tekočega leta poroča ministrstvu. Izvajalec mora priložiti tudi 

krovno pogodbo (ali vzorec pogodbe), ki jo je sklenil z odjemalci. V kolikor ta dela izvaja 

namakalna skupnost sama, izvajalec ni upravičen do obračunavanja teh uslug.  

Za pravilno delovanje namakalnega sistema izvajalec uskladi in pripravi pravilnik oziroma urnik 

za namakanje in pogoje koriščenja vode pri velikih namakalnih sistemih. Izvajalec urnik pripravi 

upoštevaje hidravlične lastnosti namakalnega sistema in namakalne opreme, talne lastnosti 

površin, stanje vodnih teles, velikost sočasno namakanih površin, varstvena, varovana, 

zavarovana in ogrožena območja ter velikost površine, ki jo uporablja posamezen član 

melioracijske skupnosti, vrsto namakane kulture in njene potrebe po vodi, možnost cenejše 

dobave elektrike – namakanje izven konic idr.  

  



 

 

– priprava letnih poročil za ministrstvo 

 

Obrazložitev: 

Vsakoletno izvajalec za ministrstvo pripravi letna poročila svojega dela ter letna poročila o 

stanju hidromelioracijskih sistemov, ki jih ima v upravljanju do 1. marca tekočega leta, za 

preteklo koledarsko leto.  

Zraven tega izvajalec navede tudi vse svoje predloge in opažanja ter poroča tudi o uspešnosti 

sodelovanja z melioracijskimi skupnostmi oziroma drugimi organizacijami.  

Za potrebe statističnih evidenc izvajalec poroča in izpolni obrazce za Statistični urad Republike 

Slovenije (SURS), ki vključujejo podatke o porabi vode na sistemu, vire vode in druge podatke.  

 

– strokovna pomoč pri ustanovitvi melioracijskih skupnosti pri novih 

hidromelioracijskih sistemih ter pri ponovni vzpostavitvi delovanja melioracijskih 

skupnosti na že obstoječih hidromelioracijskih sistemih 

 

Obrazložitev: 

Naloga obsega pomoč pri ustanovitvi melioracijske skupnosti, pripravi ustanovitvenega akta in 

sklenitvi pogodbe o sodelovanju med melioracijsko skupnostjo in izvajalcem.  

V melioracijsko skupnost naj bi bili vključeni vsi lastniki zemljišč iz tega območja. Med seboj naj 

bi izbrali predsednika in sklenili pogodbo o ustanovitvi skupnosti, kjer dorečejo vse medsebojne 

obveznosti, dolžnosti in pravice. Vzorčne pogodbe za ustanovitev skupnosti ministrstvo 

posreduje izvajalcu. Na sistemih, kjer še ni ustanovljena, je naloga izvajalca, da aktivno 

sodeluje pri njihovi ustanovitvi. Kar pomeni, da na podlagi seznama lastnikov in zakupnikov 

zemljišč na območju hidromelioracije, le-te pisno in preko medijskih obvestil skliče (za kar 

organizira tudi ustrezen prostor) in uredi, da sklenejo pogodbo o ustanovitvi melioracijske 

skupnosti. Izberejo tudi upravni odbor oziroma vsaj predsednika skupnosti. V kolikor se 

melioracijska skupnost ustanovi kot pravna oseba (društvo), ji izvajalec pomaga pri 

ustanovitvenem postopku (pogodba o ustanovitvi).  

 

Melioracijska skupnost se lahko z odobritvijo izvajalca odloči, da določena enostavna 

vzdrževalna dela (košnja trave, ureditev poljskih poti itd.) sama opravi in ta dela ne gredo v 

odmero sredstev za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov. Izvajalec ta 

dela samo prekontrolira in po potrebi nadzira njihovo izvajanje. Vsa ta dela se vključijo v 

program vzdrževanja.  

 

 

– vse potrebno sodelovanje z melioracijsko skupnostjo in drugimi organizacijami, 

vključno s pripravo podatkov za odmero višine nadomestila za kritje stroškov za 

vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih 

 

Obrazložitev: 

Izvajalec mora sodelovati z melioracijsko skupnostjo oziroma njenim predstavnikom, v kolikor 

melioracijska skupnost obstaja. Za splošno sodelovanje s strankami (člani melioracijskih 

skupnosti in drugimi lastniki in zakupniki zemljišč znotraj hidromelioracije) mora imeti izvajalec 

vsaj enkrat tedensko pisarno z uradnimi urami, kamor se stranke lahko obrnejo. Storitve 

upravljanja morajo namreč biti dostopne vsem lastnikom oziroma zakupnikom kmetijskih 

zemljišč, ki ležijo znotraj hidromelioracijskih sistemov, pod enakimi pogoji.  

Če izvajalec oceni in na podlagi analize utemelji, da sredstva ne zadoščajo za obseg del, ki 

zagotavlja normalno delovanje hidromelioracijskega sistema, lahko izjemoma predlaga višji 

znesek nadomestila, ki ne sme presegati 30 odstotkov predlaganega nadomestila. Povečano 

nadomestilo potrdi ministrstvo.  

Izvajalec sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi, kmetijsko svetovalno službo in drugimi.  

 



 

 

– zagotovitev vpogleda melioracijskim skupnostim in lastnikom zemljišč na 

melioracijskem območju v vso dokumentacijo o delih na hidromelioracijskih 

sistemih  

 

Obrazložitev: 

Izvajalec zagotavlja melioracijski skupnosti in lastnikom zemljišč na melioracijskemu območju 

vpogled v dokumentacijo o posameznem melioracijskem sistemu. 

 

– nadzor nad delovanjem hidromelioracijskih sistemov ter strokovni nadzor pri 

izvedbi letnih vzdrževalnih del za te sisteme 

 

Obrazložitev: 

Izvajalec opravlja redne letne obhode v skladu s potrebami – npr. osuševalni sistemi v obdobju 

večjih deževij in namakalni sistemi v času namakanja. Izvajalec ministrstvo obvesti tudi o 

morebitnih nepredvidenih poškodbah oziroma pomembnih dogodkih na območju 

hidromelioracijskega sistema in hkrati predlaga potrebne ukrepe za njihovo odpravo. O vseh 

ugotovitvah zapiše zapisnik oziroma uradni zaznamek. Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog 

javne službe izvaja ministrstvo v skladu z ZKme-1. 

 

– sporočanje sprememb podatkov v evidenco melioracijskih sistemov in naprav 

 

Obrazložitev: 

Izvajalec redno sporoča vse spremembe podatkov v evidenci melioracijskih sistemov in naprav, 

kot so spremembe podatkov o parcelah, vključenih v hidromelioracijsko območje, opisnih 

podatkov, grafičnih podatkov, dokumentov o hidromelioracijskih sistemih, melioracijskih 

skupnostih itd. Izvajalcu se dodeli vse potrebne pravice za dostop do spletne aplikacije - 

Katastra melioracijskih sistemov in naprav – KatMeSiNa.  

 

 

– strokovna pomoč pri načrtovanju novih hidromelioracijskih sistemov in pri 

posodobitvah hidromelioracijskih sistemov 

 

Obrazložitev: 

Izvajalec ob pomoči drugih strokovnih služb Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in za to 

usposobljenih izvajalcev nudi strokovno pomoč pri načrtovanju novih hidromelioracij oziroma 

nadgradnjah in sanacijah obstoječih hidromelioracij. Izvajalec pri pregledovanju funkcioniranja 

sistemov pisno opozori ministrstvo o nujnosti sanacije določenega hidromelioracijskega 

sistema. Izvajalec po navodilu ministrstva pripravi projektno nalogo, ki jo finančno ovrednoti, za 

morebitno sanacijo hidromelioracij ali potrebno tehnološko posodobitev in eventualne 

predlagane širitve velikih namakalnih sistemov. 

 

– organizacija in zagotavljanje vzdrževanja transformatorskih postaj in 

visokonapetostnih vodov po pooblaščenih izvajalcih vzdrževanja teh naprav 

 

Obrazložitev: 

Izvajalec v okviru naloge usklajuje priprave programa pregledov in vzdrževanja 

transformatorskih postaj, terminov rednih kontrol, izvajanja vzdrževanja ter meritev 

transformatorskih postaj in visokonapetostnih vodov s pooblaščenim izvajalcem vzdrževanja teh 

naprav, obvešča uporabnike namakalnih sistemov o možnem izklopu električne energije, 

obvešča pooblaščene izvajalce vzdrževanja o motnjah in napakah pri delovanju 

visokonapetostnih naprav ter izvaja druga organizacijska dela pri zagotavljanju vzdrževanja 

visokonapetostnih naprav.  

 



 

 

– priprava in izvedba postopkov za izbiro podizvajalca vzdrževalnih del 

 

Obrazložitev: 

Izvajalec v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja izbira podizvajalce vzdrževalnih 

del. 

 

– strokovna pomoč pri reševanju pritožb na odmero višine nadomestila za kritje 

stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih 

območjih 

 

Obrazložitev: 

Izvajalec po naročilu ministrstva rešuje pritožbe zoper odmero nadomestila za vzdrževanje in 

redno delovanje hidromelioracijskih sistemov, na podlagi kontrole evidence melioracijskih 

sistemov in naprav in ostale obstoječe dokumentacije. Po potrebi opravi terenski ogled s 

pripravo zapisnika. Izvajalec strokovno mnenje pisno posreduje ministrstvu.  

 

– podajanje potrebnih strokovnih pojasnil ministrstvu s področja 

hidromelioracijskih sistemov 

 

Obrazložitev: 

Izvajalec po naročilu ministrstva pripravlja strokovna pojasnila v zvezi z določenim 

hidromelioracijskim sistemom. 

 

– izvajanje vloge soglasodajalca v postopkih poseganja v prostor na območjih 

izvedenih hidromelioracijskih sistemov 

 

Obrazložitev: 

Izvajalec pripravlja projektne pogoje za izvajanje raznih drugih gradbenih posegov znotraj 

območij hidromelioracij. Končno tudi pregleduje pripravljeno dokumentacijo in podaja soglasja 

za izvedbo.  

 

– sodelovanje s podizvajalci 

 

Obrazložitev: 

Izvajalec redno sodeluje z izbranimi podizvajalci vzdrževalnih del.  

 

– sodelovanje z izvajalci javne službe na podlagi predpisov o vodah 

 

Obrazložitev: 

Izvajalec po potrebi sodeluje z izvajalci javne službe na podlagi predpisov o vodah pri pripravi 

letnih programov vzdrževanja, pripravi vodnih dovoljenj, reševanju pritožb strank o delovanju 

hidromelioracijskih sistemov itd. Pripravlja ustrezne podatke za Agencijo Republike Slovenije za 

okolje. 

 

– sodelovanje z lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč na melioriranih zemljiščih 

in imetniki vodnih pravic 

 

Obrazložitev: 

Za splošno sodelovanje s strankami, lastniki in zakupniki melioriranih zemljišč mora imeti 

izvajalec vsaj enkrat tedensko pisarno z uradnimi urami, kamor se stranke lahko obrnejo. 

Storitve upravljanja morajo namreč biti dostopne vsem lastnikom oziroma zakupnikom 

kmetijskih zemljišč, ki ležijo znotraj hidromelioracijskih sistemov pod enakimi pogoji. 

 



 

 

– druge naloge na področju upravljanja hidromelioracijskih sistemov 

 

Obrazložitev: 

Ministrstvo v skladu s svojimi potrebami lahko izjemoma naroči tudi dodatne naloge, ki se 

vključijo v letni program upravljanja in vzdrževanja. Za ta dodatna dela se pred izvedbo 

izvajalec in ministrstvo uskladita o predvidenem časovnem obsegu in jih finančno ovrednotita.  

 

Naloge rednega vzdrževanja osuševalnih sistemov: 

 

– košnja oziroma mulčenje trave na brežinah jarkov;  

– posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm); 

– čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo; 

– ročno čiščenje brežin jarka ob izlivki in čiščenje izlivke; 

– izravnava mikro depresij delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim 

planiranjem; 

– zamenjava poškodovanih izlivk; 

– izpiranje drenaž; 

– čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, 

odvoz v mikrodepresije na melioracijskem območju); 

– podrahljanje ali krtičenje površin;  

– druge naloge, ki jih lahko predlaga melioracijska skupnost ali lastniki zemljišč na 

melioracijskem območju (kot na primer popravilo obstoječih poljskih poti). 

 

Naloge rednega vzdrževanja namakalnih sistemov: 

 

– košnja oziroma mulčenje trave na brežinah jarkov; 

– pregledi in redno vzdrževanje črpališč;  

– pregledi in zagotavljanje rednega delovanja vozlišč, odvzemnih jaškov, blatnikov in 

zračnikov; 

– pregledi zasunov in hidrantov; 

– sanacija pokrovov; 

– vzdrževanje cevovodov – odprtih (mostovi); 

– polnjenje in odzračevanje cevovodov; 

– praznjenje namakalnih sistemov in konzerviranje črpališč; 

– odstranjevanje mulja iz usedalnikov in filtrov; 

– meritve katodne zaščite; 

– vzdrževanje električne opreme črpališč; 

– zimska zaščita črpalk in elektro omar; 

– druge naloge, ki jih lahko predlaga melioracijska skupnost ali lastniki na melioracijskem 

območju (kot na primer popravilo obstoječih poljskih poti). 

 

Med nalogami javne službe spada tudi izvedba del v okviru investicijskega vzdrževanja 

hidromelioracijskih sistemov. Izvajalec izvaja naloge upravljanja in vzdrževanja na podlagi 

potrjenega programa javne službe in letnega programa upravljanja in vzdrževanja javne službe. 

 

DINAMIKA IZVAJANJA 

 

Javna služba upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov se mora izvajati 

neprekinjeno v celotnem obdobju, v skladu s petletnim programom javne službe in v skladu z 

letnimi programi upravljanja in vzdrževanja. 

 

 

 



 

 

DOLGOROČNI CILJI JAVNE SLUŽBE 

 

Dolgoročni cilji in okvirni časovni in drugi kazalniki za merjenje uspešnosti in njihovo uresničitev 

so: 

 

Cilj 1: Uspešno vodenje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov 

(ohranjanje proizvodne zmogljivosti hidromelioracijskih sistemov)  

Kazalniki k cilju 1:  

– povečanje števila hidromelioracijskih sistemov v javni službi, 

– povečanje hektarjev vzdrževanih hidromelioracijskih sistemov. 

 

Cilj 2: Povečevanje obsega namakalnih sistemov 

Kazalnik k cilju 2:  

– povečanje števila novih namakalnih sistemov,  

– povečanje hektarjev kmetijskih zemljišč z novimi namakalnimi sistemi.  

 

 

KRATKOROČNI CILJI JAVNE SLUŽBE 

 

Kratkoročni cilji in okvirni časovni in drugi kazalniki za merjenje uspešnosti in njihovo uresničitev 

so: 

 

Cilj 1: Ohranjanje števila hidromelioracijskih sistemov v javni službi 

Kazalniki k cilju št. 1:  

– 200–250 hidromelioracijskih sistemov v javni službi. 

 

 

Cilj št. 2: Učinkovito vzdrževanje in delovanje hidromelioracijskih sistemov  

Kazalniki k cilju št. 2:  

– 200–250 vzdrževanih in delujočih hidromelioracijskih sistemov,  

– 35.000–50.000 ha vzdrževanih hidromelioracijskih sistemov.  

 

Cilj št. 3: Uspešno upravljanje in redno vzdrževanje največjega namakalnega sistema in 

akumulacije Vogršček za namen namakanja kmetijskih zemljišč  

Kazalci k cilju št. 3:  

– ohranitev dosedanjega obsega uporabnikov namakalnega sistema in namakanih 

površin (1.100 ha namakanih kmetijskih površin).  


