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NAMEN UKREPA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) je namenjen ohranjanju in 

spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne 

kmetijske prakse. Namen je vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in 

varovanjem okolja ter spodbuditi kmetijska gospodarstva (KMG), da bi s kmetijskimi zemljišči 

gospodarila na način, ki zmanjšuje vplive kmetovanja na okolje, prispeva k blaženju in 

prilagajanju podnebnim spremembam ter zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev 

in neblagovnih javnih dobrin.  

Podpora je tako namenjena tistim KMG, ki pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči 

prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih virov, ter s 

prilagoditvijo kmetovanja prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. 

Aktivnosti, ki se bodo izvajale in bodo prispevale k ohranjanju oz. izboljšanju stanja, so v 

ukrepu KOPOP definirane kot obvezne in izbirne zahteve v okviru operacij. 
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1 POGOJI IN ZAHTEVE PRI VKLJUČITVI V UKREP KOPOP 

Upravičenci do plačila za ta ukrep so KMG, ki se v izvajanje tega ukrepa vključijo prostovoljno 

in ves čas trajanja obveznosti izpolnjujejo pogoje in zahteve. Obveznosti za izvajanje ukrepa 

KOPOP trajajo pet let in se lahko po izteku obdobja letno podaljšajo. 

Pomembna novost, ki jo prinaša ukrep KOPOP, so tudi t. i. pogoji upravičenosti. To so 

predpogoji oz. vstopni pogoji, ki jih morajo upravičenci izpolniti pred samim vstopom v 

ukrep KOPOP. Pri izvajanju ukrepa KOPOP morajo KMG izpolnjevati tudi vse splošne pogoje.  

1.1 POGOJI UPRAVIČENOSTI 

Upravičenci morajo ob vstopu v ukrep KOPOP izpolnjevati naslednje pogoje upravičenosti: 

 imeti najmanj 1 ha kmetijskih površin na KMG; 

 KMG mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev (RKG); 

 imeti opravljen šesturni program predhodnega usposabljanja s področja kmetijsko 

okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin; 

 imeti izdelan program aktivnosti KMG, ki je elektronski dokument, pripravljen v 

okviru svetovalne storitve. 

1.2 SPLOŠNI POGOJI 

Upravičenci morajo pri izvajanju ukrepa KOPOP izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 

 imeti opravljen program usposabljanja v obsegu najmanj štirih ur letno; 

 v prvih treh letih trajanja obveznosti mora biti najmanj enkrat uporabljena storitev 

svetovanja; 

 ves čas trajanja obveznosti mora biti vodena evidenca o vseh delovnih opravilih na 

obrazcih evidenc o delovnih opravilih, ki so dostopni na spletnih straneh Ministrstva 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP); 

 uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav ni dovoljena.  

1.3 VODENJE IN HRAMBA DOKUMENTACIJE 

V okviru izvajanja ukrepa KOPOP se zahteva, da morajo upravičenci na KMG hraniti vse 

račune o nakupu gnojil, sredstev za varstvo rastlin, krmil, razne deklaracije, pogodbe z 

izvajalci raznih storitev (npr. za mehansko zatiranje plevelov ipd.), račune za opravljene 

storitve s strani strojnega krožka (npr. za mehansko zatiranje plevelov ipd.) in drugo 

dokumentacijo v zvezi z izvajanjem posamezne zahteve navedene operacije (npr. izjavo 

izvajalca o izvedeni strojni storitvi, kadar se storitev opravlja kot sosedska pomoč). 

Pri izvajanju ukrepa KOPOP bodo morali upravičenci na obrazcih, ki jih pripravi MKGP, voditi 

tudi evidence o vseh delovnih opravilih, ki jih bodo izvajali, ter evidence uporabe organskih 

in mineralnih gnojil na KMG ter jih ob kontroli izpolnjevanja obveznosti dati na vpogled 

nadzornim organom.  
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Obrazci za vodenje evidenc so dostopni na: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-

2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m10-kmetijsko-okoljska-podnebna-placila. 
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2 OPERACIJA VODNI VIRI 

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vodni viri (VOD) so pripravljena na osnovi Uredbe 
o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z 
naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 13/15, 21/15 in 30/15).  
 
Zahteve v okviru operacije VOD so namenjene ohranjanju oziroma izboljšanju kakovosti 
vodnih virov in ohranjanju ter izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal in pomenijo 
spremembe obstoječih kmetijskih praks. 
 
V izvajanje operacije VOD se lahko vključijo upravičenci, katerih površine ležijo na prispevnih 
območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz NUV. 
Karta območij in seznam katastrskih občin se nahaja v šestem poglavju teh navodil. 
 
Pri tem morajo operacijo VOD: 

 na območju Dravske kotline (NUV-D) izvajati na najmanj 30 % njivskih površin; 

 na drugih območjih (NUV-O) izvajati na najmanj 20 % njivskih površin;  

 izjema je zahteva »VOD_FFSV: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so 

dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih«, ki jo je treba izvajati na vseh njivskih 

površinah znotraj območja NUV-D oz. NUV-O. 

Najmanjša površina kmetijske parcele za izvajanje posamezne zahteve v okviru operacije je 

0,1 ha. Na KMG mora biti v posamezno zahtevo v okviru operacije VOD vključenih najmanj 

0,3 ha kmetijskih površin.  

Če 30 % ali 20 % površin znaša manj kot 0,3 ha, morajo upravičenci obveznost izvajati na vsaj 

0,3 ha površin znotraj navedenih območij. 

Operacija se lahko izvaja samo na površinah z vrsto rabe »1100 - njive«, razen zahteve 

»VOD_FFSV: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih 

vodovarstvenih območjih«, ki se lahko izvaja tudi na vrsti rabe »1170 - jagode na njivi«. 

Obseg površine, vključene v obveznost, se lahko med posameznimi leti spreminja za največ 

10 % glede na prvo leto obveznosti (vstopno leto). 

Površine, ki se nahajajo na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I), se ne morejo vključiti 

v izvajanje te operacije! 

Upravičenec, ki se vključi v izvajanje operacije VOD, se lahko istočasno vključi tudi v 
izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo (POZ).  
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2.1 POGOJI ZA IZVAJANJE OPERACIJE VODNI VIRI (VOD) IN HKRATNO VKLJUČITEV V 
OPERACIJO POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO (POZ) 

Upravičenci, katerih površine ležijo na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in 
območjih vodnih teles podzemne vode iz NUV (poglavje 6), se v izvajanje operacije POZ 
lahko vključijo le, če se istočasno vključijo tudi v izvajanje operacije VOD.  
 
Pri tem morajo operacijo VOD: 

 na območju Dravske kotline (NUV-D) izvajati na najmanj 30 % njivskih površin; 

 na drugih območjih (NUV-O) izvajati na najmanj 20 % njivskih površin; 

 izjema je zahteva »VOD_FFSV: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so 

dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih«, ki jo je treba izvajati na vseh njivskih 

površinah. 

Kombinacije zahtev, ki jih je možno izvajati pri istočasni vključenosti v operaciji VOD in 
POZ, so navedene v poglavju 5. 
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3 ZAHTEVE OPERACIJE VODNI VIRI 

Operacija VOD vključuje dve obvezni in dve izbirni zahtevi. Upravičenec mora izvajati 
obvezni zahtevi, lahko pa izbere tudi eno ali obe izbirni zahtevi te operacije. 
 
Izbirni zahtevi je treba izvajati na isti kmetijski površini kot obvezni zahtevi, in sicer v enakem 
ali manjšem obsegu kot obvezno zahtevo VOD_FFSV. 
 
Obvezni zahtevi sta: 

 VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin; 

 VOD_FFSV: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih 
vodovarstvenih območjih.  

 
Izbirni zahtevi sta: 

 VOD_NEP: Neprezimni medonosni posevki; 

 VOD_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje).  
 

 
 Zahteva 

 
Obseg in lokacija izvajanja 

Obvezna 
 

Izbirna 
 

Delež 
njivskih 
površin 
NUV-D 

Delež 
njivskih 
površin 
NUV-O 

Površina 
izvajanja 

Sprememba 
lokacije 
izvajanja 

VOD_ZEL X  30 % 20 % Del GERK-a DA 

VOD_FFSV X  100 % 100 % Vse površine  
v NUV_D in 
NUV-O 
območju 

NE 

VOD_NEP  X 20 % 20 % Del GERK-a DA 

VOD_POD  X / / Del GERK-a DA 

 

Če leži vsaj en ar površine GERK-a na NUV-D ali NUV-O območju (poglavje 6), se zahteva iz 

operacije VOD izvaja na celotni površini GERK. V primeru kombinacije območja Dravske 

kotline (NUV-D) in drugih območij (NUV-O) se izpolnjevanje zahteve obravnava ločeno, tako 

da mora KMG izpolniti pogoj glede 30 % vključenih površin na območju Dravske kotline in 

pogoj glede 20 % vključenih površin na ostalih območjih. Če upravičenec na isti površini 

izvaja dve različni zahtevi iz operacije VOD, se površina za izpolnjevanje pogoja glede 20 % ali 

30 % deleža površin šteje enkrat. 
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3.1 Obvezna zahteva VOD_ZEL: OZELENITEV NJIVSKIH POVRŠIN 

Med ukrepe, ki so usmerjeni tako v varovanje okolja in ohranjanje naravnih virov, kakor tudi 

v izboljšanje rodovitnosti tal, spada tudi ozelenitev njivskih površin. Predvsem intenzivna 

njivska pridelava poljščin in zelenjadnic na območjih, ki so za izpiranje hranil in 

fitofarmacevtskih sredstev najbolj ranljiva, predstavlja veliko tveganje za onesnaževanje tako 

podzemnih, kakor tudi površinskih voda. Z ozelenitvijo njivskih površin lahko v veliki meri 

zmanjšamo to tveganje. Naknadni posevki učinkovito črpajo in v organski snovi akumulirajo 

mineralni dušik iz tal, ki je tam ostal po pridelovanju prejšnje poljščine. S tem preprečujemo 

njegovo izpiranje v podtalje in posledično onesnaževanje podzemnih voda z nitrati. Po 

mineralizaciji je nato ta dušik na razpolago naslednji poljščini v njivskem kolobarju. 

Obvezna zahteva VOD_ZEL se izvaja z namenom preprečevanja izpiranja hranil, zmanjšanja 

onesnaževanja podtalnice, zmanjšanja erozije in izboljšanja rodovitnosti tal.  

Ozelenitev njivskih površin ima pozitivne učinke na: 

 preprečevanje izpiranja hranil in fitofarmacevtskih sredstev v podtalje; 

 izboljšanje rodovitnosti in strukture tal; 

 povečevanje mikrobiološke aktivnosti tal; 

 varovanje tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija); 

 zmanjševanje zapleveljenosti. 

Za obvezno zahtevo VOD_ZEL velja, da: 

 se mora vsako leto izvajati na najmanj 30 % njivskih površin na območju Dravske 

kotline in najmanj 20 % njivskih površin na ostalih prispevnih območjih vodnih teles 

površinskih voda iz NUV, lahko na delu GERK;  

 se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja; 

 se izvaja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih 

teles podzemne vode iz NUV, razen na VVO I; 

 se zahteva izvaja samo na njivskih površinah s povprečnim naklonom pod 20 %; 

 obtežba z živino ni relevantna. 

 

V okviru izvajanja zahteve VOD_ ZEL je potrebno upoštevati da: 

 je setev prezimnih posevkov treba opraviti najpozneje do 25. oktobra tekočega leta; 

 morajo biti tla pokrita s prezimno zeleno odejo od 15. novembra tekočega leta do 

najmanj 15. februarja naslednjega leta; 

 je obdelava ozelenjenih njivskih površin dovoljena po 15. februarju naslednjega leta; 

 uporaba herbicidov za uničenje zelene prezimne odeje ni dovoljena, izvaja se lahko 

le mehansko uničenje posevka (npr. mulčenje, oranje itd.); 
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 se za pokritost tal s prezimnimi posevki šteje, če je zelen pokrov viden na najmanj 70 

odstotkih ozelenjenih površin. 

Kmetijske rastline, za katere se uveljavlja plačilo 

ŽITA ječmen (ozimni), kamut (ozimni), mešanice žit (ozimne), oves (ozimni), 

pira (ozimna), pšenica (ozimna), rž (ozimna), soržica (ozimna), trda 

pšenica (ozimna), tritikala (ozimna); 

ZELENJADNICE motovilec, radič, rukola; 

OSTALE 

KMETIJSKE 

RASTLINE 

detelja, deteljno-travne mešanice, druge rastline za krmno na njivah, 

grašica (ozimna), inkarnatka, krmna ogrščica (ozimna), krmna repica 

(ozimna), krmni grah (ozimni), krmni ohrovt, lucerna, mešanica rastlin – 

naknadni posevek, navadna nokota, oljna ogrščica (ozimna), trava – 

podsevek, trave, travno deteljne mešanice, vrtni mak (ozimni). 

 

3.1.1 Tehnološka navodila za izvedbo zahteve VOD_ZEL 

Za ozelenitev njivskih površin izberemo rastišču in kolobarju primerne vrste. Za vrtnine, 

križnice, stročnice, detelje, trave in DTM je priporočljiva zgodnejša setev in jih lahko sejemo 

kot glavne posevke ali pa kot vmesne po zgodnjem krompirju, žitih ali oljni ogrščici. Detelje in 

mnogocvetno ljuljko je možno posejati kot podsevek v žita ali buče. V ozelenitve so vključena 

tudi ozimna žita, katere sejemo po poljščinah (kot npr. krompir, buče, silažna koruza), ki njivo 

zapustijo do optimalnega roka setve. Po spravilu poznih hibridov koruze, podoravanju rastlin 

za podor (VOD_POD) ali obdelavi tal pod neprezimnimi medonosnimi posevki (VOD_NEP), je 

možna le še setev ozimne pšenice in rži. 

V kolikor pridelujemo prezimne posevke v poletnem obdobju, po spravilu glavne kulture, 

obdelavo in setev prezimnih posevkov za ozelenitev opravimo čim prej. S pravočasno 

obdelavo preprečimo kapilarne izgube vode iz tal, rastlinske vrste z bolj počasnim razvojem 

po setvi pa imajo do jeseni dovolj časa za optimalno razrast in pokritost rastnega prostora. 

Zgodnja setev je priporočljiva tudi z vidika neugodnih vremenskih razmer, saj je v primeru 

mokrih jeseni težko ustrezno pripraviti setvišče. Prav tako je pri poznejših setvah in nastopu 

hladnega jesenskega obdobja, razvoj posevkov močno upočasnjen, kar zmanjša pozitivne 

učinke izvajanja zahteve. Izjema je v primeru napovedanega dolgotrajnega obdobja 

pomanjkanja vlage, kjer je s setvijo strniščnih posevkov ob nastopu sušnih razmer smiselno 

počakati. V kolikor so površine močno zapleveljene z večletnimi pleveli, je priporočljivo 

najprej opraviti zatiranje plevela na strnišču in šele nato površine obdelati in jih posejati z 

ustreznimi rastlinami.  
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Preglednica 1: Kmetijske rastline, za katere se lahko uveljavlja plačilo za izvajanje obvezne zahteve 

VOD_ZEL z osnovnimi tehnološkimi podatki za setev 

Kmetijska rastlina 
Datum setve 

 

Količina 
semena 
kg/ha 

Globina 
setve 
(cm) 

Pokritost 
tal 

Raba Učinek* 

kr
m

a 

p
o

d
o

r 

er
o

zi
ja

 

ve
za

va
 N

 

Ozimna žita 

pšenica (ozimna) 1.10. – 20.10. 200 2-4 dobro X   X 

trda pšenica 
(ozimna) 

1.10. – 20.10. 200 2-4 dobro X   X 

ječmen (ozimni) 20.9. – 5.10. 150-180 2-4 dobro X  X X 

rž (ozimna) 
10.9. – 30.9. 

10.9. – 20.10. – 
podor 

150-180 2-4 dobro X X X X 

tritikala (ozimna) 1.10. – 20.10. 180-220 2-4 dobro X  X X 

oves (ozimni) 20.9. – 5.10. 150 3-5 dobro X   X 

pira (ozimna),  

kamut (ozimni) 
1.10. – 20.10. 100-150 2-4 dobro X   X 

mešanice žit 
(ozimne), soržica 

(ozimna) (rž + 
pšenica) 

20.9. – 20.10. 150-200 2-4 
zelo 

dobro 
X X X X 

Zelenjadnice 

motovilec 1.8. – 30.9. 10-12 1-2 srednje X    

radič (solatnik) 20.6. – 30.7. 20-25 1-2 srednje X    

rukola 1.6.  – 30.9. 2,5-3 1-2 srednje X    

Detelje 

detelja 20.7. – 10.9. 20-30 1-2 dobro X X X  

navadna nokota 20.7. – 30.8. 15-18 1-2 srednje X X X  

lucerna 20.7. – 30.8. 20-30 1-2 srednje X X X  

inkarnatka 20.7. – 10.9. 25-30 1-2 srednje X X X  

deteljno-travne 
mešanice 

20.7. – 10.9. 20-30 1-2 
zelo 

dobro 
X X X X 

Križnice – ozimne 

krmna ogrščica 
(ozimna) 

10. 8. - 30.8. 12-18 1-2 
zelo 

dobro 
X X X X 

krmna repica 
(ozimna) 

20.8. – 20.9. 
20.8. – 20.10. – 

podor 
10-15 1-2 

zelo 
dobro 

X X X X 

krmni ohrovt 
(ozimni) 

20.6. – 20.7. 5-6 1-2 
zelo 

dobro 
X X X X 

oljna ogrščica 
(ozimna) 

15.8. – 5.9. 10-15 1-2 
zelo 

dobro 
X  X X 

Stročnice – ozimne 

krmni grah (ozimni) 10.8. – 10.9. 140-160 3 -5 srednje X X X  

grašica (ozimna) 10.8. – 10.9 70-100 3 -5 srednje X X X  

Trave 

trave 10.8. – 20.9. 20-30 1-2 srednje X X X X 
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travno deteljne 
mešanice 

10.8. – 20.9. 20-30 1-2 dobro X X X X 

trava - podsevek 1.3. – 15.6. 10-15 1-2 dobro X X X X 

Ostale kmetijske rastline – ozimne 

vrtni mak (ozimni) 1.9. – 20.9. 3-5 1-1,5 srednje X  X X 

mešanice rastlin - 
naknadni posevek 

1.6. – 20.10. 
preglednica 

2 
/ dobro X  X X 

*Učinkovitost zaščite pred erozijo in sposobnost vezave mineralnega dušika (Nmin) v primerjavi z 
neposejano površino 
X – primernost za rabo  
X – primernost za ustrezno varovanje tal pred erozijo in sposobnost vezave mineralnega dušika (Nmin) 
 
Preglednica 2: Nekatere priporočene mešanice, za katere se lahko uveljavlja plačilo za izvajanje 
obvezne zahteve VOD_ZEL z osnovnimi tehnološkimi podatki za setev 
 

Mešanica  
namen, raba 

Vrsta  Količina 
semena kg/ha 

Opombe 
 

grašljinka  
prezimna enoletna 
 

grašica 
inkarnatka  
mnogocvetna ljuljka 

50 
20 
10 

 
primeša se lahko 3-5 kg 
ogrščice ali repice  

ržiga  
prezimna enoletna 
 

grašica 
rž 

70-90 
80-100 

seme grašice lahko 
zamenjamo s krmnim 
grahom 

mešanice žit in stročnic 
prezimne enoletne 
 

grašica 
krmni grah 
rž  

65 
65 
50 

 
tudi ječmen ali pšenica 

podsevek v bučah 
prezimni enoletni 

mnogocvetna ljuljka  
bela detelja 

9  
3 

/ 

SKOP 1 
enoletna 
deteljno travna mešanica  

črna detelja 
mnogocvetna ljuljki 

35-40 
/ 

SKOP 2 
večletna  
deteljno-travna mešanica  

črna detelja 
skrižana in trpežna 
ljuljka 

30-35 
/ 

prezimna enoletna  
jesenska  ozelenitev po koruzi 
 

repica (Perko PVH)  
rž 

7 
60 

konec septembra,  
začetek oktobra 

mešanice za 2-3 letno rabo:  
na lažjih, srednje težkih tleh 

črna detelja 
pasja trava 
mnogocvetna ljuljka 

16 
2 

5 
/ 

mešanice za večletno rabo na 
srednje težkih tleh 

lucerna 
travniška bilnica 
pasja trava 
 

24 
6 
2 

/ 

mešanice za 2-3 letno rabo: 
na težjih, važnejših tleh 

črna detelja 
travniška bilnica 
mačji rep 

16 
7 
3 

/ 
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Obdelava tal za setev prezimnih posevkov pri zgodnjih setvah (poleti) naj bo plitka, jeseni in v 

primeru zadelave večje količine žetvenih ostankov, pa bolj globoka. 

 

Konvencionalna obdelava s plugom, predsetveno obdelavo in sejalnico je najbolj primerna 

za drobna semena (detelje, trave, zelenjadnice). Če površine po setvi povaljamo z uporabo 

podzemnih (cambridge) ali kolutastih valjev, zagotovimo enakomernejši in hitrejši vznik in 

razvoj posevka. 

 

Konzervacijska – ohranitvena obdelava z rahljalniki in diskastimi branami je najprimernejši 

način priprave tal in setve posevkov za ozelenitev. Žetvene ostanke je dobro zmulčiti in plitvo 

vdelati v tla, zatem pa se opravi setev s specialno sejalnico, ki dobro zareže v zemljino in 

pritisne seme v tla. Pogosta je tudi neposredna setev posevkov na brazdo za plugom (z 

nameščeno napravo za setev) ali setev pod zmulčene žetvene ostanke oljne ogrščice ali 

ozimnih žit. Primerne vrste za neposredno setev so rž, pšenica in repica. Količino semena pri 

tej obdelavi nekoliko povečamo. 

 

Podsetev posevka (detelje in trave ali mešanice) posejemo v jara žita. Pri ozimnih žitih je 

možna setev podsevkov v fazi razraščanja, ko jih prečesavamo. Pri okopavinah, kot so buče 

ali koruza, pa lahko pri zadnjem okopavanju podsejemo ljuljko ali belo deteljo. Po spravilu 

glavne kulture se podsevki hitro razvijajo in pokrijejo rastni prostor. 

 

 

 
Slika 1: Rahljanje tal in sočasna setev ozelenitve pri konzervacijski obdelavi (Zita Flisar-Novak, 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Murska Sobota) 
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Slika 2: Pri pozni setvi ali v sušnih razmerah izvedena ozelenitev ne opravlja svoje funkcije 

(Robert Leskovšek, Kmetijski inštitut Slovenije) 

 

 
Slika 3: Inkarnatka dobro pokrije tla predvsem v spomladanskih mesecih (Robert Leskovšek, 

Kmetijski inštitut Slovenije) 

 

 
Slika 4: Dobro ozelenjena površina z ržjo po spravilu koruze (Zita Flisar-Novak, Kmetijsko 

gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Murska Sobota) 

 

Zatiranje plevela v posevkih običajno ni potrebno, pogosteje se zaplevelijo le posevki, ki 

imajo počasen mladostni razvoj (trave, detelje). V tem primeru priporočamo slepo setev in 

čistilno košnjo jeseni.  
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V primeru, da pridelujemo oljno ogrščico ali kapusnice (zelje) v kolobarju, se ne priporoča 

setev križnic v čisti setvi (repica, ogrščica). Sejemo jih v mešanicah (repica + rž), da 

zmanjšamo prenos bolezni in škodljivcev. Kadar si v kolobarju pogosto sledijo žita, ni 

priporočljivo vključevati trav v čisti setvi za ozelenitev zaradi prenosa fuzarijskih bolezni. Če 

se temu ne moremo izogniti, potem naj bodo trave v mešanicah z metuljnicami ali 

križnicami. Tudi setev detelj in stročnic priporočamo v mešanicah (grašica + rž, grah + rž). 

Rezultati poskusov opravljenih v zadnjem obdobju kažejo, da imajo mešanice metuljnic z 

drugimi vrstami rastlin za prezimno ozelenitev tal iz okoljevarstvenega vidika številne 

prednosti pred čistimi setvami. Mešanice bolje prekrijejo tla in s tem zmanjšajo 

zapleveljenost in so bolj prilagodljive na spremenljive klimatske pogoje v času razvoja. 

Strniščni posevki potrebujejo za čim hitrejšo in enakomernejšo rast ustrezno založena tla z 

makro in mikro hranili. Običajno je po spravilu glavnega posevka v tleh zadostna zaloga 

hranil. Gnojenje je priporočljivo le v primeru zelo nizke založenosti. V tem obdobju je na 

poljedelsko živinorejskih kmetijah na razpolago dovolj organskih gnojil. Za hitrejšo razgradnjo 

slame ali koruznice na strnišču je priporočljivo le tega pognojiti z 10-15 m3 nerazredčene 

gnojevke. Slednja v povprečju vsebuje do 50 kg čistega dušika, 20 kg fosforja in 50-60 kg 

kalija. Večini posevkov s tem zagotovimo dovolj hranil ob setvi. Pri uporabi živinskih gnojil 

moramo upoštevati določila Uredbe o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih 

virov (Ur. l. RS., št. 113/09 in 5/13). 

 

Obdelava ozelenjenih površin spomladi je dovoljena po 15. februarju naslednjega leta in jo 

izvedemo takoj, ko nam talne in vremenske razmere to dopuščajo. Zaradi prepovedi uporabe 

herbicidov za uničenje prezimne ozelenitve, je najprimernejši način za uničenje zelene 

prezimne odeje podoravanje posevkov ali njihova plitka zadelava z ohranitveno 

(konzervacijsko) obdelavo. Posebej v sušnih pomladih z obdelavo ni priporočljivo odlašati, saj 

z razvojem posevkov izgubljamo iz tal dragoceno vlago, ki je potrebna za rast in razvoj 

naslednje kulture. Če nam razmere obdelave ne dopuščajo, je priporočljivo posevke vsaj 

pomulčiti, da ustavimo njihov razvoj, obdelavo pa izvedemo kasneje. V kolikor pa je v tleh 

vlage dovolj, obdelavo izvedemo vsaj dva do tri tedne pred setvijo naslednje kulture. Težka 

tla (ilovnato-glinena in glineno-ilovnata) obdelamo dalj časa pred setvijo, lahka (peščeno-

ilovnata in ilovnato-peščena) pa krajši čas pred setvijo. Brazda na težkih tleh se lahko 

spomladi hitro izsuši, zato jo moramo takoj po oranju poravnati. Posebej na težjih tleh se je 

pokazal negativen vpliv mnogocvetne ljuljke kot predhodnega posevka na pridelek naslednjih 

kultur. Razloge za različne vplive lahko iščemo predvsem v gospodarjenju z dušikom, oziroma 

v mineralizaciji dušika in s tem povečanem C/N razmerju. Površine, pokrite s prezimnimi 

posevki, kot so krmna ogrščica, ljuljke, ozimna žita in deteljno travne mešanice, je potrebno 

dobro obdelati in ustaviti njihov nadaljnji razvoj. V nasprotnem ti posevki nadaljujejo z rastjo 

in postanejo konkurenčni pleveli v spomladanskih glavnih kulturah.  

 

Konzervacijska – ohranitvena obdelava spomladi je primerna predvsem za mlade prezimne 

posevke kot so inkarnatka, grah, grašica in njihove mešanice, ki do spomladi ne ustvarijo 
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prevelike nadzemne mase in jih lahko vdelamo v tla z rahljalniki, v kombinaciji z diskastimi 

branami in predsetveniki. V kolikor nameravamo izvesti ohranitveno obdelavo tudi na 

površinah z veliko nadzemne mase je smiselno posevke pred obdelavo zmulčiti. Ohranitvena 

obdelava je možna predvsem na lahkih in srednje težkih tleh in tam, kjer je bilo pred setvijo 

prezimnega posevka opravljeno globoko oranje.  

 

3.2 Obvezna zahteva VOD_FFSV: UPORABA SAMO FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, KI 
SO DOVOLJENA NA NAJOŽJIH VODOVARSTVENIH OBMOČJIH 

Obvezna zahteva VOD_FFSV se izvaja z namenom varovanja površinskih in podzemnih voda. 

Pri izvajanju obvezne zahteve VOD_FFSV se uporabljajo samo fitofarmacevtska sredstva 

(aktivne snovi), ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) iz predpisov, ki 

urejajo vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov Ljubljanskega polja, Selniške 

dobrave, Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Dravsko-ptujskega 

polja, Apaškega polja, Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, Rižane, za območja občin 

Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče, na območju občine Jezersko in na območju občine 

Jesenice. 

Kljub temu, da je zahtevo potrebno izvajati na vseh njivskih površinah, morebitna neuporaba 

FFS v izjemnih primerih ne pomeni kršitve pri izvajanju zahteve. To velja v primerih kadar za 

zatiranje škodljivih organizmov pri izvajanju zahteve POZ_FFSV za gojeno kulturo ni 

registriranega FFS ali pa so za zatiranje škodljivih organizmov vsa registrirana sredstva na 

seznamu nedovoljenih pripravkov. Enako velja v primeru, da škodljivi organizmi v kulturi ne 

presegajo pragov škodljivosti in uporaba FFS v skladu s smernicami integriranega varstva 

rastlin ni strokovno upravičena. 

Namen zahteve je varovanje vodnih virov, tako da se uporabljajo samo določena 

fitofarmacevtska sredstva (aktivne snovi). Aktivne snovi, ki jih je na VVO I prepovedano 

uporabljati, so: bentazon, s-metolaklor, terbutilazin, metamitron, izoproturon, mcpp, mcpp-

p, mcpa, dimetenamid, kloridazon, tritosulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron, flurokloridon, 

petoksamid, klopiralid, dikloprop-p, metalaksil-m, metazaklor, dicamba, metribuzin, 

flufenacet, dimetaklor, klorotalonil, klorantraniliprol, triasulfuron. Seznam navedenih 

aktivnih snovi se lahko spremeni na podlagi sprememb nacionalnih uredb. Veljavni seznam je 

dostopen prek spletnih strani MKGP in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

Izvajanje obvezne zahteve VOD_FFSV ima pozitivne učinke na: 

 zmanjšano obremenjevanje okolja; 

 uporaba okolju prijaznih sredstev; 

 izboljšanje stanja tal in voda; 

 preprečevanje izpiranja aktivnih snovi FFS v podzemne vode. 
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Za obvezno zahtevo VOD_FFSV velja, da: 

 se zahteva uveljavlja le za glavni posevek; 

 se mora vsako leto izvajati na vseh njivskih površinah na območju Dravske kotline 

(NUV-D) in ostalih prispevnih območjih (NUV-O) vodnih teles površinskih voda iz 

NUV, razen na VVO I območjih (poglavje 6); 

 kljub temu, da je zahtevo potrebno izvajati na vseh njivskih površinah, morebitna 

neuporaba FFS v izjemnih primerih ne pomeni kršitve izvajanja zahteve; 

 se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati; 

 obtežba z živino ni relevantna. 

Kmetijske rastline, za katere se uveljavlja plačilo 

ŽITA ajda, amarant, bar, ječmen (ozimni, jari), kamut (ozimni, jari), mešanice 

žit (ozimne, jare), oves (ozimni, jari), pira (ozimna, jara), proso, pšenica 

(ozimna, jara), rž (ozimna, jara), sirek, soržica (ozimna, jara), trda 

pšenica (ozimna, jara), tritikala (ozimna, jara); 

KORUZA koruza za zrnje, koruza za silažo, sladka koruza; 

TRAVE IN 
TRAVNODETELJNE 
MEŠANICE 

mnogocvetna ljuljka, trava, travno deteljne mešanice, westerwoldska 
ljuljka; 
 

ZELENJADNICE bob, blitva, brokoli, cvetača, čebula, česen, čičerika, drobnjak, endivija, 
feferoni, fižol, hren, jajčevci oziroma melancani, kardij, kitajsko zelje, 
kolerabica, korenje, kumare, leča, mešana raba (zelenjadnice, poljščine, 
dišavnice, zdravilna zelišča), motovilec, navadna buča, ohrovt (brstični, 
glavnati, listnati), paprika, paradižnik, pastinak, peteršilj, por, radič, 
rdeča pesa, redkvica, repa, rukola, regrat, sladki komarček, sladki 
krompir, solata, šalotka, špinača, topinambur, vrtna buča oziroma 
bučke, vrtna kreša, zelena, zelje, zimski luk; 

JAGODE  

NJIVSKA ZELIŠČA  

OSTALE 

KMETIJSKE 

RASTLINE 

abesinska gizotija, aleksandrijska detelja, bela gorjušica, detelja, 

deteljno travne mešanice, druge rastline za krmno na njivah, facelija, 

grah, grahor, grašica (ozimna, jara), inkarnatka, konoplja, krmna 

ogrščica (ozimna, jara), krmna pesa, krmna repa, krmna repica (ozimna, 

jara), krmni bob, krmni grah (ozimni, jari), krmni ohrovt, krmni radič, 

krmni sirek, krmno korenje, krompir, lan, lucerna, navadna nokota, 

oljna buča, oljna ogrščica (ozimna, jara), oljna redkev, oljna repica, 

perzijska detelja, podzemna koleraba, rjava indijska gorčica, riček, 

sladkorna pesa, soja, sončnice, sudanska trava, volčji bob (ne mnogo-

listni volčji bob), vrtni mak (ozimni, jari). 
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3.2.1 Tehnološka navodila za izvedbo zahteve VOD_FFSV 

Pri izvajanju zahteve VOD_FFSV je pri zatiranju škodljivih organizmov prepovedano 
uporabljati fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi (a. s.), katerih uporaba je 
prepovedna na območju VVO I.  
 
Na slovenskem tržišču so dne, 11. 03. 2015, dostopna naslednja fitofarmacevtska sredstva, ki 
vsebujejo na VVO I prepovedane aktivne snovi (a. s.). Pred nakupom oziroma uporabo 
fitofarmacevtskega sredstva na etiketi oziroma navodilu proizvajalca ali na spletnem naslovu: 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm preverite, ali sredstvo, ki ga želite uporabiti, 
ne vsebuje prepovednih a. s., saj se registracije FFS spreminjajo! 

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm
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Preglednica 3: Seznam aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je prepovedano uporabljati pri izvajanju zahteve: 
 
Aktivna snov Fitofarmacevtsko sredstvo  

(+ vsebuje še a. s.) 
Fitofarmacevtsko sredstvo je v RS na dan 11. 03. 2015 registrirano v naslednjih 

 
POLJŠČINAH 

 
VRTNINAH 

 
HERBICIDI 

bentazon Basagran 
 

koruza za seme, pšenica, krompir, krmni 
in navadni grah, navadna soja, navadni 
ječmen, navadni oves, ozimna rž, ozimna 
tritikala, sirek, navadni lan, detelja, 
lucerna, trava za pridelavo semena 

čebula, nizek fižol za zrnje 

Basagran 480 
 

koruza, pšenica, krompir, krmni in navadni 
grah, navadna soja, navadni ječmen, 
navadni oves, rž, tritikala, sirek, navadni 
lan, detelja, lucerna, trava za pridelavo 
semena 

čebula, navadni fižol 

Cambio (+ dikamba) koruza / 

S-metolaklor Camix (+ mezotrion) koruza / 

Dual Gold 960 EC koruza, navadna soja, navadna sončnica, 
sirek, sladkorna pesa 

/ 

Lumax (+ mezotrion + terbutilazin) koruza / 

Primextra TZ Gold 500 SC (+ terbutilazin) koruza / 

terbutilazin Akris (+ dimetenamid-P) koruza (silažna in za zrnje) / 

Lumax (+ mezotrion + S-metolaklor) koruza / 

Primextra TZ Gold 500 SC (+ S-metolaklor) koruza / 

metamitron  Bettix flo krmna pesa, sladkorna pesa, strniščna 
repa 

rdeča pesa 

Goltix WG 90 sladkorna pesa / 

Metafol WG krmna pesa, sladkorna pesa / 

izoproturon Herbaflex (+ beflubutamid) navadna pšenica, ozimni ječmen, rž, 
tritikala 

/ 

MCPP in MCPP-P Duplosan KV jara in navadna pšenica, jari in ozimni 
ječmen 
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Duplosan KV COMBI (+2,4-D DMA) strna žita  

MCPA Ceridor MCPA jaro žito, ozimno žito, trava za pridelavo 
semena 

 

U 46 M-fluid jaro žito, ozimno žito, semenska trava   

dimetenamid Akris (+ terbutilazin) koruza (silažna in za zrnje) / 

Frontier X2 koruza, sladkorna pesa / 

kloridazon Trenutno v RS ni registriranega FFS, ki bi vseboval to a. s.. 

nikosulfuron Aliseo (+ rimsulfuron) koruza silažo, koruza za zrnje / 

Aliseo plus (+rimsulfuron + dikamba)  koruza (silažna in za zrnje) / 

Arigo (+ rimsulfuron + mezotrion) koruza (silažna in za zrnje) / 

Bandera  koruza (silažna in za zrnje) / 

Elumis (+ mezotrion) koruza / 

Entail koruza (silažna in za zrnje) / 

Kelvin koruza / 

Kelvin OD koruza / 

Milagro 240 SC koruza (silažna in za zrnje) / 

Milagro extra 6 OD koruza / 

Motivell koruza (silažna in za zrnje) / 

Motivell extra 6 OD koruza / 

Nicosh koruza (silažna in za zrnje) / 

Primero koruza (silažna in za zrnje) / 

Samson 4 SC koruza (silažna in za zrnje) / 

Samson extra 6 OD koruza / 

tritosulfuron Arrat (+ dikamba) 
 

koruza, jara pšenica, jari ječmen, navadna 
pšenica, ozimni ječmen 

/ 

Biathlon 4D (+ florasulam) navadna pšenica, navadni ječmen, 
navadni oves, pira (sevka), rž, trda 
pšenica, tritikala 

/ 

rimsulfuron Aliseo (+ nikosulfuron) koruza silažo, koruza za zrnje / 

Aliseo plus (+ nikosulfuron + dikamba) koruza (silažna in za zrnje) / 

Arigo (+ rimsulfuron + mezotrion) koruza (silažna in za zrnje) / 

Tarot 25 WG koruza, krompir / 

flurokloridon Racer 25-EC koruza, krompir, navadna sončnica / 
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petoksamid Successor 600 koruza, oljna ogrščica, buča / 

klopiralid Lontrel 100 koruza, navadna pšenica, oljna ogrščica, 
krmna pesa, sladkorna pesa 

čebula, glavnato zelje 

dikloprop-p Trenutno v RS ni registriranega FFS, ki bi vseboval to a. s. 

metazaklor Butisan 400 SC oljna ogrščica brokoli, cvetača, glavnato zelje 

Cleranda (+ imazamoks) oljna ogrščica / 

Fuego oljna ogrščica / 

Fuego Top (+ kvinmerak) oljna ogrščica / 

dikamba Aliseo plus (+ rimsulfuron + nikosulfuron) koruza (silažna in za zrnje) / 

Arrat (+ tritosulfuron) koruza, jara pšenica, jari ječmen, navadna 
pšenica, ozimni ječmen 

/ 

Banvel 4 S koruza za seme, sirek, strnišče / 

Banvel 480 S koruza, sirek, strnišče / 

Cambio (+ bentazon) koruza / 

Casper (+ prosulfuron) 
*Zaloge v uporabi do 30.6.2015 

koruza / 

Lintur 70 WG (+ triasulfuron) jari ječmen, ozimni ječmen, navadna 
pšenica, navadni oves, rž, tritikala 

/ 

To a. s. vsebujejo še Dicotex (+ 2,4 D + MCPA + mekoprop-P), Substral 2V1 (+ 2,4 D) in UV Rasen Floranid (+ 2,4 D), ki pa nimajo 
registracije za uporabo v kulturah, ki se pridelujejo na njivah! 

dimetaklor Teridox 500 EC oljna ogrščica / 

metribuzin Buzzin krompir / 

Metric (+ klomazon) krompir / 

Plateen WG 41,5 (+ flufenacet) krompir / 

Sencor SC 600 krompir / 

flufenacet Plateen WG 41,5 (+ metribuzin) krompir / 

Terano WG 62,5 (+ metosulam) koruza / 

triasulfuron Lintur 70 WG (+ dikamba) 
 

jari ječmen, ozimni ječmen, navadna 
pšenica, navadni oves, rž, tritikala 

/ 

Logran 20 WG jara pšenica, navadna pšenica, jari 
ječmen, ozimni ječmen, navadni oves, rž, 
tritikala 

/ 
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FUNGICIDI 

metalaksil M Ridomil Gold MZ Pepite (+ mankozeb) krompir čebula, česen, dinja, navadna kumara, 
paradižnik, solata, šalotka 

To a. s. vsebujeta še Fonganil Gold in Ridomil Gold Combi Pepite (+ folpet), ki pa nimata registracije za uporabo v kulturah, ki se 
pridelujejo na njivah! 

klorotalonil Amistar Opti (+ azoksistrobin) navadni ječmen, pšenica, tritikala / 

Banko 500 SC pšenica, krompir paradižnik 

Proceed (+ ciprokonazol) navadna pšenica  

 
INSEKTICIDI 

klorantraniliprol Coragen krompir paradižnik 

 
 

 
Pridelovalec kmetijskih rastlin na njivskih površinah (na GERK-ih z vrstama rabe »1100 – njive« in »1170 – jagode na njivi«) za obvladovanje 
plevelov, bolezni in škodljivcev uporabi fitofarmacevtska sredstva, ki so v Republiki Sloveniji registrirana v posamezni kulturi v tekočem letu in 
ne vsebujejo aktivnih snovi iz seznama aktivnih snovi, ki jih je na VVO I prepovedano uporabljati.                                                                
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Na seznamu fitofarmacevtskih sredstev, ki jih v okviru zahteve VOD_FFSV ni dovoljeno 

uporabljati, je trenutno 26 aktivnih snovi. Od tega je 23 herbicidnih, 2 fungicidni in 1 

insekticidna aktivna snov. Največ omejitev uporabe fitofarmacevtskih sredstev pri izvajanju 

zahteve VOD_FFSV se nanaša na uporabo herbicidov v pridelavi koruze, krompirja in oljne 

ogrščice. Pri tem lahko pridelovalci za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega stanja 

posevkov ter zmanjševanje zapleveljenosti poleg uporabe ostalih registriranih 

fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je pri izvajanju zahteve VOD_FFSV dovoljeno uporabljati, 

sledijo tudi smernicam integriranega varstva rastlin (IVR) pred škodljivimi organizmi. 

Integrirano varstvo rastlin je dolgoročni pristop, ki s kombinacijo preventivnih ukrepov, 

metod varstva rastlin z nizkim tveganjem in kemičnih ukrepov vpliva na preprečevanje 

gospodarske škode, ne pa na popolno uničenje škodljivih organizmov. V skladu s to 

usmeritvijo je obvezno, da je uporaba kemičnih sredstev dopolnilni ukrep ostalim 

nekemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi).  

Eden od osnovnih preventivnih ukrepov je kolobar. Z dovolj širokim vrstenjem posevkov z 

različnimi življenjskimi cikli (setev, vrsta rastline, konkurenčna sposobnost), menjavanjem 

termina in načina obdelave skrbimo, da se škodljivi organizmi ne morejo prilagoditi našemu 

pridelovalnemu sistemu in s pretirano namnožitvijo povzročati gospodarske škode. Vse 

zahteve operacije VOD, razen VOD_FFSV, imajo zaradi razširitve kolobarja pozitiven vpliv na 

zmanjšanje talne plevelne semenske banke in s tem konkurenčne sposobnosti plevelov v 

naslednjih poljščinah. Pomembno vlogo v varstvu rastlin ima tudi izvedba ostalih 

preventivnih ukrepov varstva rastlin, kot so izbor primernega rastišča, obdelava tal, gnojenje, 

uravnavanje vode in vlage, ustrezen čas sajenja in spravila, zagotavljanje ustrezne gostote 

posevka (razdalje med rastlinami), rastlinska higiena, biofumigacija, uporaba odpornih sort 

oziroma hibridov in še mnogi drugi. 

Cilj pri zatiranju plevelov ni popolno uničenje (eradikacija) plevela, temveč uravnavanje 

plevelne vegetacije z namenom preprečevanja gospodarske škode. Pri uporabi herbicidov 

nove smernice trajnostne rabe priporočajo uporabo manj obstojnih, okolju prijaznejših 

herbicidov, ki jih uporabljamo usmerjeno, glede na plevelno stanje na posamezni njivi, zgodaj 

po vzniku gojene rastline in plevelov. Uporaba herbicidov pred vznikom ni zaželena, razen na 

zelo zapleveljenih površinah ali pa območjih, kjer v primeru padavin ni mogoča uporaba 

mehanizacije. Herbicidi, ki jih uporabimo pred vznikom, padejo v večji meri na gola neporasla 

tla, kjer je tveganje za izpiranje v površinske in podzemne vode precejšnje. 

K zmanjševanju zapleveljenosti pripomoremo tudi z izvedbo nekemičnih ukrepov, kot so 

setev posevkov in podsevkov, biotičnim zatiranjem plevelov, mehaničnim ali fizikalnim 

zatiranjem ter z uporabo različnih folij in zastirk. Biotično zatiranje plevelov je v današnjih 

razmerah zelo aktualno in v svetu poznamo kar nekaj uspešnih primerov, vendar pri nas 

praktičnih izkušenj z uporabo teh metod še nimamo. Med mehanične metode prištevamo 

košnjo, drobljenje (mulčenje), puljenje, brananje, okopavanje, kultiviranje, prekopavanje, 

osipavanje, ogrinjanje, prečesavanje, spodrezovanje, izvrtavanje, krtačenje, vlačenje, pletje z 
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mehansko roko in podobno. V poljedelski in vrtnarski pridelavi v Sloveniji najpogosteje 

izvajamo okopavanje, brananje, košnjo, drobljenje ter ročno odstranjevanje plevelov. V 

zadnjih letih so bila razvita in v prakso vpeljana različna orodja, prilagojena različnim gojenim 

rastlinam. Uspeh različnih postopkov je odvisen od lastnosti plevelnih vrst, ki jih želimo 

zatreti, njihovega razvoja in okoljskih razmer v času zatiranja.  

Fizikalno zatiranje plevelov, ki vključuje bodisi uporabo plamena in pregrete pare za ožiganje, 

uporabo metod segrevanja rastnih substratov za uničenje plevelnih semen in klic, uporaba 

solarizacije in druge metode uporabe fizikalnih učinkov toplote se v Sloveniji pogosto 

uporabljajo v zelenjadarstvu. Prav tako v zelenjadarstvu pogosto uporabljamo različne folije 

ali zastirke. Uporaba le teh je z vidika zmanjševanja zapleveljenosti seveda dobrodošla, 

vendar ne smemo zanemariti, da se ob uporabi folij običajno poveča potreba po zatiranju 

talnih škodljivcev, ki jim ugaja povišanje temperature ter se povečajo težave s polži. 

Pri izvajanju zahteve VOD_FFSV je delno omejena tudi uporaba fungicidov in insekticida. 

Pridelovalec naj ob izbiri ustreznega sredstva upošteva prepoved uporabe posameznih a. s.. 

Ker pa je izbira dovoljenih a. s. dovolj široka, ob upoštevanju preventivnih ukrepov, z 

uporabo metod z nizkim tveganjem ter uporabo dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev, v 

pridelavi ne bo večjih ovir. Pridelovalcu so pri odločitvi za izvedbo posameznih ukrepov v 

pomoč tudi napovedi opazovalno napovedovalne službe http://agromet.mko.gov.si/PP/ ter 

ostalih strokovnih služb pri kmetijsko gozdarskih zavodih in inštitutih.  

 

http://agromet.mko.gov.si/PP/
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3.3 Izbirna zahteva VOD_NEP: NEPREZIMNI MEDONOSNI POSEVKI  

Izbirna zahteva VOD_NEP se izvaja z namenom preprečevanja izpiranja hranil, zmanjšanja 

onesnaževanja podtalnice in erozije, izboljšanja rodovitnosti tal in podaljšanja pašne sezone 

za čebele v pozno jesen ter manjših potreb po krmljenju čebel s sladkorjem, povečanja 

odpornosti in boljše prezimitve čebeljih družin. Poglavitna naloga posevkov, ki se sejejo po 

spravilu glavnih poljščin, je, da v čim večji meri izrabijo preostanek rastne dobe in 

življenjskega prostora. Setev neprezimnih cvetočih medovitih posevkov po žetvi žit, oljne 

ogrščice in drugih poljščin prispeva k ohranjanju čebeljih družin, pa tudi k zmanjšanju 

populacije talnih škodljivcev. Setev neprezimnih posevkov je v slovenskih pedoklimatskih 

pogojih potrebna tako z okoljevarstvenega vidika (preprečevanje erozije in izpiranja hranil) 

kot tudi zaradi ohranjanja rodovitnosti tal (organska snov, struktura, pedohigiena) ter 

krajinske in biotske raznovrstnosti (mozaična struktura krajine, vrstna pestrost, čebelja paša). 

Ker uporaba herbicidov in mineralnih dušikovih gnojil ni dovoljena, se z izvajanjem izbirne 

zahteve VOD_NEP doseže zmanjšanje skupne porabe fitofarmacevtskih sredstev in 

mineralnih gnojil. 

Setev neprezimnih medonosnih posevkov ima pozitivne učinke na: 

 izboljšanje stanja tal in voda; 

 preprečevanje izpiranja hranil v podtalje; 

 izboljšanje rodovitnosti in strukture tal; 

 zagotovitev naravne paše za čebele; 

 povečana vsebnost humusa v tleh; 

 povečevanje mikrobiološke aktivnosti tal; 

 zmanjšana erozija tal; 

 zmanjšan pojav bolezni, škodljivcev in plevelov; 

 povečana biotska raznovrstnost. 

 

Za izbirno zahtevo VOD_NEP velja, da: 

 se mora vsako leto izvajati na najmanj 20 % njivskih površin, lahko na delu GERK; 

 se izvaja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih 

teles podzemne vode iz NUV, razen na VVO I; 

 se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja; 

 obtežba z živino ni relevantna. 

V okviru izvajanja zahteve VOD_ NEP je potrebno upoštevati da: 

 je setev neprezimnih medonosnih posevkov treba opraviti najpozneje do 1. avgusta 

tekočega leta; 

 morajo biti tla z neprezimnim medonosnim posevkom pokrita od 15. avgusta 

tekočega leta do najmanj 16. oktobra tekočega leta; 
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 je obdelava ozelenjenih njivskih površin dovoljena po 16. oktobru tekočega leta,  

 v času izvajanja te zahteve uporaba herbicidov in mineralnih dušikovih gnojil ni 

dovoljena; 

 se za pokritost tal z neprezimnimi medonosnimi posevki šteje, če je zelen pokrov 

viden na najmanj 70 % ozelenjenih površin. 

Kmetijske rastline, za katere se uveljavlja plačilo 

NEPREZIMNI 

MEDONOSNI 

POSEVKI 

ajda, aleksandrijska detelja, bela gorjušica, facelija, grahor, lan, grašica 

(jara), oljna repica, oljna ogrščica (jara), perzijska detelja, rjava indijska 

gorčica, sončnice. 

 

3.3.1 Tehnološka navodila za izvedbo zahteve VOD_NEP 

Poleg zagotavljanja čebelje paše je eden od namenov setve neprezimnih medonosnih rastlin 

pokritost tal z rastlinsko odejo v času visokih poletnih temperatur in močne sončne pripeke. 

Tla, prekrita z rastlinsko odejo v poletnem času, so manj izpostavljena negativnim vplivom 

poletnih ujm, preprečujejo nevarnosti erozije in omogočajo boljše pogoje za razvoj 

mikroorganizmov v tleh, ki so zelo pomembni za vzdrževanje rodovitnosti tal. 

Priporočljivo je, da se obdelava tal pred setvijo neprezimnih medonosnih posevkov opravi 

takoj po spravilu predhodnega posevka. Gola tla naj bodo čim manj časa izpostavljena 

neugodnim vremenskim razmeram, zato je potrebno izvesti vse agrotehnične ukrepe za 

uspešen vznik, primerno rast in čim hitrejšo pokritost tal s posejanimi neprezimnimi 

medonosnimi posevki. Kemično zatiranje plevela po žetvi ozimin izpustimo, saj lahko v 

nasprotnem zamudimo optimalne datume setve.  

Konvencionalna obdelava s plugom, predsetveno obdelavo in sejalnico je najbolj primerna 

za drobna semena, kot so detelje in facelija. S plitvim strniščnim oranjem, takoj po spravilu 

glavnega posevka, prekinemo izgube kapilarne vode iz tal in na ta način zmanjšamo posledice 

suše, ki so v poletnem času, ko se običajno izvaja setev neprezimnih medonosnih rastlin, zelo 

pogoste. Po setvi je priporočljivo tudi valjanje posevka z podzemnimi (cambridge) ali 

kolutastimi valjarji, saj s tem omogočimo enakomernejši vznik in hkrati zagotovimo kapilarni 

vzpon vode iz globljih plasti tal.   

 

Konzervacijska – ohranitvena obdelava z rahljalniki in diskastimi branami je najpogostejši 

način setve posevkov. Žetvene ostanke je dobro zmulčiti in plitvo vdelati v tla, zatem pa se 

opravi setev s specialno sejalnico, ki dobro zareže v zemljino in pritisne seme v tla. Pogosta je 

tudi neposredna setev posevkov na brazdo za plugom (z nameščeno napravo za setev) ali 

setev pod zmulčene žetvene ostanke oljne ogrščice ali ozimnih žit. Primerne vrste za 

nadsevke so oljna repica in oljna ogrščica. Količino semena pri tej obdelavi nekoliko 

povečamo. 
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Podsetev posevka v ozimna in jara žita ni priporočljiva, saj je do 15. avgusta težko zagotoviti 

ustrezno 70 % pokritost površine z zelenim pokrovom. 

 

Preglednica 4: Kmetijske rastline, za katere se lahko uveljavlja plačilo za izvajanje izbirne zahteve 
VOD_NEP z osnovnimi tehnološkimi podatki za setev 
 

Kmetijska rastlina 
 

Datum setve 
 

Količina 
semena 
kg/ha 

Globina 
setve 

cm 

Pokrivanje 
tal 

Žita 

ajda 10.5. ─ 1.8. 60-90 2─4 zelo dobro 

Ostale kmetijske rastline 

sončnice 15.4. ─ 1.8. 20-30 3─5 dobro 

facelija 25.4. ─ 1.8. 12-15 1─2 dobro 

lan 15.3. ─ 1.8. 70-120 2─3 zelo dobro 

Detelje in stročnice 

grašica (jara) 1.3. ─ 1.8. 80-120 3─5 srednje 

grahor 1.3. ─ 1.8. 60─80 3─5 srednje 

aleksandrijska detelja 1.5. ─ 1.8. 25-30 1─2 dobro 

perzijska detelja 1.5. ─ 1.8. 15-20 1─2 dobro 

Križnice – jare 

oljna ogrščica (jara) 1.3. ─ 1.8. 12─15 1─2 zelo dobro 

bela gorjušica 25.4. ─ 1.8. 15─20 1─2 zelo dobro 

oljna repica 25.4. ─ 1.8. 12─15 1─2 zelo dobro 

rjava indijska gorčica 25.4. ─ 1.8. 12─15 1─2 zelo dobro 

 

 

 
Slika 5: Kot medovito rastlino lahko v kolobar vključimo tudi sončnice (Tomaž Poje, Kmetijski 

inštitut Slovenije) 

 

Neprezimne medonosne posevke sejemo kot naknadne posevke. Priporočljiva je čimprejšnja 

setev v juniju, po spravilu ječmena, oljne ogrščice ali zgodnjega krompirja. Zaradi pogostega 

pojava obdobij sušnega vremena je lahko kasnejša setev po žetvi ozimne pšenice, tritikale in 

ostalih jarin v juliju manj uspešna in je težko zagotoviti 70 odstotno pokrovnost brez 

namakanja. 
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Čas setve je potrebno prilagajati tako, da imamo cvetoče medonosne rastline v pozno 

poletnem in jesenskem času, ko čebele potrebujejo cvetoče rastline kot kakovosten naravni 

vir prehrane za boljšo prezimitev. Pri vključevanju neprezimnih medonosnih posevkov v 

kolobar je potrebno upoštevati botanično pripadnost posameznih rastlin in upoštevati 

osnovna pravila kolobarja. Zaradi vpliva alelopatije se za spravilom oljne ogrščice, kot precej 

razširjene križnice, ne priporoča setev bele gorjušice in oljne redkve v kolobarju. Tudi setev 

jare krmne ogrščice, jare krmne repice, jare oljne ogrščice ter jare oljne repice in rjave 

indijske gorčice ni priporočljiva, če je bila oljna ogrščica predposevek v preteklem letu. 

Podobno je pri vključevanju detelj, graha, boba in jare grašice, ki jih v kolobarju ne bi smeli 

sejati za drugimi metuljnicami.  

 

 

 
Slika 6: Pridelava ajde ni zahtevna in predstavlja pomemben vir čebelje paše (Tomaž Poje, 

Kmetijski inštitut Slovenije) 

 

 

Neprezimni medonosni posevki potrebujejo za optimalno rast in razvoj s hranili ustrezno 

založena tla, vendar je običajno po spravilu predhodnega posevka v tleh zadostna zaloga 

hranil. Gnojenje je priporočljivo le v primeru zelo nizke založenosti na podlagi analize tal in 

gnojilnega načrta, vendar uporaba mineralnih dušičnih gnojil ni dovoljena. V kolikor na KMG 

razpolagamo z organskimi gnojili, je za optimalen razvoj posevkov in hitrejšo razgradnjo 

žetvenih ostankov, priporočljivo le tega pognojiti z 10-15 m3 nerazredčene gnojevke. Tako 

bomo dodali do 50 kg čistega dušika, 20 kg fosforja in 50-60 kg kalija. Večini posevkov s tem 

zagotovimo dovolj hranil ob setvi. Pri uporabi živinskih gnojil moramo upoštevati določila 

Uredbe o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS., št. 113/09 in 

5/13).  

Posevek mora pokrivati njivske površine vsaj do 16. oktobra tekočega leta. Po tem datumu 

lahko posevek požanjemo, uporabimo za krmo ali površino obdelamo. 

 



30 
 

3.4 Izbirna zahteva VOD_POD: SETEV RASTLIN ZA PODOR (ZELENO GNOJENJE) 

V okviru izbirne zahteve VOD_POD se kmetijske rastline sejejo po spravilu glavnega posevka, 

da se zaščiti tla pred erozijo in izpiranjem, s čimer se izboljšuje struktura tal, povečuje 

organska masa v tleh, izboljša zračno vodni režim v tleh in zmanjšuje zapleveljenost površine. 

Pred setvijo naslednje kmetijske rastline se posevek podorje.  

Setev rastlin za podor ima pozitivne učinke na: 

 obogatitev tal z organsko snovjo in hranili; 

 povečevanje humusa v tleh; 

 izboljšanje zračno vodnega režima v tleh; 

 zmanjševanje izpiranja hranil in fitofarmacevtskih sredstev v podzemne vode. 

 

Za izbirno zahtevo VOD_POD velja, da: 

 se mora vsako leto izvajati na delu njivskih površin, lahko na delu GERK; 

 se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja; 

 se izvaja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih 

teles podzemne vode iz NUV, razen na VVO I; 

 obtežba z živino ni relevantna. 

V okviru izvajanja zahteve VOD_ POD je potrebno upoštevati da: 

 se kmetijske rastline sejejo po spravilu glavnega posevka;  

 se pred setvijo naslednje kmetijske rastline, najpozneje pa do 15. novembra 

tekočega leta, posevek podorje; 

 se zahteva lahko uveljavlja le kot neprezimni posevek. 

Kmetijske rastline, za katere se uveljavlja plačilo 

RASTLINE ZA 

PODOR 

ajda, aleksandrijska detelja, bar, bela gorjušica, bob, facelija, grah, 

grahor, grašica (jara), krmna ogrščica (jara), krmna repica (jara), krmni 

bob, krmni grah (jari), krmni sirek, oljna ogrščica (jara), oljna redkev, 

oljna repica, oves (jari), perzijska detelja, rjava indijska gorčica, sirek, 

soja, sončnice, volčji bob (ne mnogolistni volčji bob). 
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3.4.1 Tehnološka navodila za izvedbo zahteve VOD_POD 

Rastline za podor sejemo kot naknadne posevke po spravilu zgodnjega krompirja, krmnega 

graha, oljne ogrščice, ozimnih in jarih žit. Poleg zaščite tal pred erozijo, posevki v poletnem in 

jesenskem času preprečujejo izpiranje hranil in fitofarmacevtskih sredstev. Z rednim vnosom 

večje količine rastlinske mase izboljšujemo rodovitnost tal, saj se povečuje vsebnost 

organske snovi v tleh. Nekatere rastline, vključene v to zahtevo, so tudi medonosne in 

zagotavljajo hrano čebelam v jesenskem času, ko je marsikje že zelo primanjkuje. 

Obdelavo in setev prezimnih posevkov za ozelenitev opravimo čim prej, saj je cilj zahteve, da 

posevki hitro pokrijejo površino in do pozne jeseni naredijo čim več nadzemne mase.   

Konzervacijska – ohranitvena obdelava je najprimernejši način za hitro izvedbo plitve 

obdelave in setve posevkov za podor. Pri tem lahko uporabimo kombinacije strniščnih 

rahljalnikov in prigrajenih sejalnic za neposredno setev, kjer opravimo plitvo obdelavo in 

setev v enem prehodu. Lahko pa uporabimo rahljalnike in diskaste brane, setev pa opravimo 

ločeno s specialnimi sejalnicami za neposredno setev. 

 

Konvencionalna obdelava je manj primerna, tako z vidika porabe energije in časa, kakor tudi 

s stališča trajnostne obdelave tal, saj je potrebno pri tej zahtevi posevek po nekaj mesecih 

rasti podorati. Uporabimo jo na težjih tleh in v primeru setve drobnih semen, kot so detelje 

in facelija, ki zahtevajo dobro pripravljeno setveno površino. Plitvemu strniščnemu oranju naj 

sledi takojšnja predsetvena obdelava. Po setvi je priporočljivo tudi valjanje posevka z 

podzemnimi (cambridge) ali kolutastimi valjarji, saj s tem omogočimo enakomernejši vznik in 

hkrati zagotovimo kapilarni vzpon vode iz globljih plasti tal. 

Vse rastlinske vrste vključene v to zahtevo so neprezimne, ki jih pridelujemo kot vmesne 

posevke, ki sledijo glavni kulturi. Bob, grah, grašica in druge stročnice zahtevajo zgodnjo 

setev in jih je priporočljivo sejati v mešanicah z ovsom ali križnicami. Sončnice, facelija, ajda 

in druge vrste bodo ob pravočasni setvi v pozni jeseni omogočile čebeljo pašo, ko je marsikje 

že primanjkuje. 

Pri vključevanju v kolobar je potrebno upoštevati botanično pripadnost posameznih rastlin in 

upoštevati osnovna pravila sledenja poljščin. Po spravilu oljne ogrščice, kot precej razširjene 

križnice, se ne priporoča vključevaje križnic (bele gorjušice, oljne redkve, jare krmne ogrščice, 

jare krmne repice, jare oljne ogrščice ter jare oljne repice in rjave indijske gorčice). Podobno 

je pri vključevanju detelj, graha, boba in jare grašice, ki jih v kolobarju ne bi smeli sejati za 

drugimi metuljnicami.  
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Slika 7: Na nepokritih tleh je tudi pri zmernih naklonih velika nevarnost erozije (Tomaž Poje, 

Kmetijski inštitut Slovenije) 

 

 

Vse rastlinske vrste bodo ob pravočasni setvi do jeseni razvile precej nadzemne zelene mase, 

ki jo je potrebno podorati do 15. novembra tekočega leta. Če podoru sledi setev naslednje 

kulture v kolobarju, ga je potrebno izvesti vsaj 2-3 tedne pred tem. V primeru obilnega 

pridelka zelinja in neugodnih vremenskih razmer, je priporočljivo posevke pred 

podoravanjem zmulčiti, obdelavo pa izvedemo kasneje. Težka tla (ilovnato-glinena in 

glineno-ilovnata) obdelamo dalj časa pred setvijo, lahka (peščeno-ilovnata in ilovnato-

peščena) pa krajše obdobje pred setvijo. 

Posevki potrebujejo za optimalno rast in razvoj s hranili ustrezno založena tla. Ker jih gojimo 

kot vmesne posevke, je običajno po spravilu glavnega posevka v tleh zadovoljiva zaloga 

hranil. Za boljši začetni razvoj posevkov in hitrejšo razgradnjo žetvenih ostankov lahko 

strnišča pognojimo z 10-15 m3 nerazredčene gnojevke. Tako bomo dodali do 50 kg čistega 

dušika, 20 kg fosforja in 50-60 kg kalija. Večini posevkov s tem zagotovimo dovolj hranil ob 

setvi. Pri uporabi živinskih gnojil moramo upoštevati določila Uredbe o varstvu voda pred 

onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS., št. 113/09 in 5/13). 

 
 

Preglednica 5: Kmetijske rastline, za katere se lahko uveljavlja plačilo za izvajanje izbirne zahteve 
VOD_POD z osnovnimi tehnološkimi podatki za setev 

Kmetijska rastlina 
Datum setve* 

 

Količina 
semena 
kg/ha 

Globina 
setve cm 

Pokritost tal 

Žita 

jari oves 1.3. ─ 31.8. 150 3─5 dobro 

bar (laški muhvič) 10.5. ─ 15.8. 6─8 2─4 dobro 

sirek 10.5. ─ 15.8. 15─20 2─3 dobro 

krmni sirek 10.5. ─ 15.8. 15─20 2─3 dobro 

ajda 10.5. ─ 15.8. 60─90 2─4 zelo dobro 

Ostale kmetijske rastline 

sončnice 15.4. ─ 15.8. 20─30 3─5 dobro 

facelija 25.4. ─ 31.8. 12─15 1─2 dobro 

Detelje in stročnice 
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bob, krmni bob 1.3. ─ 10.8. 150─200 3─5 srednje 

grah, jari krmni grah 1.3. ─ 10.8. 140─160 
3─5 

srednje 

jara grašica 1.3. ─ 31.8. 70─100 3─5 srednje 

volčji bob (ne 
mnogolistni volčji bob) 

1.3. ─ 1.8. 200 
3─5 

srednje 

soja 10.4. ─ 30.6. 80-150 3─5 srednje 

grahor 1.3. ─ 10.8. 60─80 3─5 srednje 

soja, grah, jari krmni 
grah, volčji bob (ne 

mnogolistni volčji bob) 
1.3. ─ 10.8. 80-150 

3─5 
srednje 

aleksandrijska detelja 1.5. ─ 30.7. 25-30 1─2 srednje 

perzijska detelja 1.5. ─ 30.7. 15-20 1─2 srednje 

Križnice – jare 

oljna ogrščica (jara) 1.3. ─ 31.8. 12─15 1─2 zelo dobro 

krmna ogrščica (jara) 1.3. ─ 31.8. 12─15 1─2 zelo dobro 

krmna repica (jara) 1.3. ─ 31.8. 12─15 1─2 zelo dobro 

bela gorjušica 25.4. ─ 31.8. 15─20 1─2 zelo dobro 

oljna redkev 25.4. ─ 31.8. 15─20 1─2 zelo dobro 

oljna repica 25.4. ─ 31.8. 12─15 1─2 zelo dobro 

rjava indijska gorčica 25.4. ─ 31.8. 12─15 1─2 zelo dobro 

* Pri zgodnejših terminih setve je potrebno posevke podorati pred tehnološko zrelostjo, oziroma 
osipanjem semena 

 

 

 
Slika 8: Dobro pokrita površina in obilen nadzemni pridelek oljne redkve že mesec dni po 
setvi (Robert Leskovšek, Kmetijski inštitut Slovenije) 
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4 LEGENDA OKRAJŠAV 

 

VOD - operacija Vodni viri 

VOD_ZEL - Ozelenitev njivskih površin (obvezna zahteva v okviru operacije VOD) 

VOD_FFSV - Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih 

območjih (obvezna zahteva v okviru operacije VOD) 

VOD_NEP - Neprezimni medonosni posevki (izbirna zahteva v okviru operacije VOD) 

VOD_POD - Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) (izbirna zahteva v okviru operacije VOD) 

POZ - operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo  

POZ_KOL - Petletni kolobar (obvezna zahteva v okviru operacije POZ) 

POZ_NMIN - Nmin analiza (obvezna zahteva v okviru operacije POZ) 

POZ_NIZI - Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (izbirna zahteva v okviru operacije 

POZ) 

POZ_POD - Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) (izbirna zahteva v okviru operacije POZ) 

POZ_FFSM - Uporaba protiinsektnih mrež (izbirna zahteva v okviru operacije POZ) 

POZ_FFSV - Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih 

območjih (izbirna zahteva v okviru operacije POZ) 

POZ_MEHZ - Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje plevelov (izbirna zahteva v okviru operacije POZ) 

POZ_KONZ - Konzervirajoča obdelava tal (izbirna zahteva v okviru operacije POZ) 

POZ_ZEL - Ozelenitev njivskih površin (izbirna zahteva v okviru operacije POZ) 

POZ_NEP - Neprezimni medonosni posevki (izbirna zahteva v okviru operacije POZ) 
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5 KOMBINACIJE ZAHTEV ZNOTRAJ OPERACIJE VODNI VIRI 

 

5.1 KOMBINACIJE ZAHTEV ZNOTRAJ OPERACIJE VODNI VIRI (VOD) TER Z ZAHTEVAMI 
OPERACIJE POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO (POZ) 

 

 Vodni viri Poljedelstvo in zelenjadarstvo 

VOD_ 
ZEL 

VOD_ 
FFS 

VOD_ 
NEP 

VOD_ 
POD 

POZ_ 
KOL 

POZ_ 
NMIN 

POZ_ 
NIZI 

POZ_ 
POD 

POZ_ 
FFSM 

POZ_ 
FFSV 

POZ_ 
MEHZ 

POZ_ 
KONZ 

POZ_ 
ZEL 

POZ_ 
NEP 

VOD_ZEL             N  

VOD_FFSV          N N    

VOD_NEP    N    N       N 

VOD_POD   N     N      N 

 
 
N- kombinacija ni možna 

□ – kombinacija je možna 

Pri izvajanju operacije Vodni viri na površinah NUV-D in NUV-O (poglavje 6) kombinacija 

zahtev VOD_NEP in VOD_POD ni možna. 

 

5.2 KOMBINACIJE ZAHTEV ZNOTRAJ OPERACIJE POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO 
(POZ) TER Z ZAHTEVAMI OPERACIJE VODNI VIRI (VOD) 

 

 Poljedelstvo in zelenjadarstvo Vodni viri 

POZ_ 
KOL 

POZ_ 
NMIN 

POZ_ 
NIZI 

POZ_ 
POD 

POZ_ 
FFSM 

POZ_ 
FFSV 

POZ_ 
MEHZ 

POZ_ 
KONZ 

POZ_ 
ZEL 

POZ_ 
NEP 

VOD_ 
ZEL 

VOD_ 
FFSV 

VOD_ 
NEP 

VOD_ 
POD 

POZ_KOL               

POZ_NMIN               

POZ_NIZI               

POZ_POD          N   N N 

POZ_FFSM               

POZ_FFSV       N     N   

POZ_MEHZ      N      N   

POZ_KONZ               

POZ_ZEL           N    

POZ_NEP    N         N N 

 

N- kombinacija ni možna 

□ – kombinacija je možna 
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Pri izvajanju zahtev ZEL, FFSV, NEP, POD znotraj operacije Vodni viri (VOD), istih zahtev ni 

možno izvajati v okviru operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo (POZ). 

Prav tako ni možno izvajati kombinacije zahtev VOD_NEP in POZ_POD, VOD_POD in 

POZ_NEP, VOD_FFSV in POZ_MEHZ ter VOD_ MEHZ in POZ_ FFSV. 

Prezimni posevek, za katerega se pridobi plačilo za obvezno zahtevo VOD_ZEL ali za izbirno 
zahtevo POZ_ZEL za tekoče leto, se v naslednjem letu lahko vključi v obvezno zahtevo 
POZ_KOL, vendar do plačila za to zahtevo v tem letu ni upravičen. 
 

5.3 KOMBINACIJE UKREPA EKOLOŠKO KMETOVANJE IN ZAHTEV OPERACIJE VODNI VIRI 
(VOD) V OKVIRU UKREPA KOPOP 

 

 
Preusmeritev v ekološko kmetijstvo (PEK) Ekološko kmetijstvo (EK) 

njive-
poljščine 

vrtnine na 
prostem 

vrtnine v zav. 
prostorih 

njive-
poljščine 

vrtnine na 
prostem 

vrtnine v zav. 
prostorih 

VOD_ZEL * * * * * * 

VOD_FFSV N N N N N N 

VOD_NEP N N N N N N 

VOD_POD       

 
*- Obvezno zahtevo VOD_ZEL je treba izvajati, plačilo za te zahteve pa se ne dodeli.  
□ – kombinacija je možna 
N- kombinacija ni mogoča 
 
V operacijo VOD lahko z obvezno zahtevo VOD_ZEL vstopijo tudi upravičenci, ki izvajajo 
ukrep Ekološko kmetovanje (EK). Pri kombinaciji zahteve VOD_ZEL in ukrepa EK je obvezno 
zahtevo VOD_ZEL potrebno izvajati, plačilo za to zahtevo pa se ne dodelili. Upravičenci, ki 
izvajajo ukrep EK, lahko v okviru operacije VOD izberejo še izbirno zahtevo VOD_POD.  
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6 PRISPEVNA OBMOČJA VODNIH TELES POVRŠINSKIH VODA IN VODNIH 

TELES PODZEMNE VODE IZ NAČRTA UPRAVLJANJA VODA (NUV) 

 

 

Karta 1: Prispevna območja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta 

upravljanja voda (MKGP, 2015) 
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Seznam občin in katastrskih občin na prispevnem območju vodnih teles površinskih voda in vodnih 

teles podzemnih voda iz Načrta upravljanja voda 

a) Območje Dravske kotline (NUV-D)  

 

OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

196 CIRKULANE 461 GRADIŠČA DEL 

  462 DOLANE DEL 

  463 VELIKI VRH DEL 

24 DORNAVA 383 MEZGOVCI DEL 

  384 DORNAVA DEL 

26 DUPLEK 684 ZGORNJI DUPLEK DEL 

  685 ZAVRŠKA VAS DEL 

  686 ZIMICA DEL 

  689 SPODNJA KORENA DEL 

  691 CIGLENCE DEL 

  692 SPODNJI DUPLEK DEL 

  710 DVORJANE DEL 

  711 VURBERK DEL 

28 GORIŠNICA 406 ZAGOJIČI CELA 

  407 MOŠKANJCI DEL 

  408 GORIŠNICA DEL 

  409 ZAMUŠANI DEL 

  410 FORMIN DEL 

  411 GAJEVCI DEL 

  412 MALA VAS DEL 

  413 MURETINCI CELA 

159 HAJDINA 393 SLOVENJA VAS CELA 

  395 HAJDOŠE CELA 

  396 SKORBA CELA 

  397 HAJDINA CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  399 DRAŽENCI CELA 

160 HOČE-SLIVNICA 694 ROGOZA CELA 

  695 BOHOVA CELA 

  696 SPODNJE HOČE DEL 

  697 ZGORNJE HOČE DEL 

  698 PIVOLA DEL 

  703 RADIZEL DEL 

  704 ČRETA DEL 

  705 SLIVNICA CELA 

  706 OREHOVA VAS CELA 

  707 HOTINJA VAS CELA 

45 KIDRIČEVO 394 GEREČJA VAS CELA 

  424 APAČE DEL 

  425 

LOVRENC NA DRAVSKEM 

POLJU CELA 

  426 ŽUPEČJA VAS DEL 

  427 PLETERJE DEL 

  428 MIHOVCE DEL 

  429 DRAGONJA VAS DEL 

  430 CIRKOVCE DEL 

  431 STAROŠINCE CELA 

  432 SPODNJE JABLANE DEL 

  433 ZGORNJE JABLANE DEL 

  434 PONGRCE DEL 

  435 ŠIKOLE DEL 

  749 STRAŽGONJCA DEL 

167 LOVRENC NA POHORJU 666 ČINŽAT DEL 

  667 RUTA DEL 

69 MAJŠPERK 437 PODLOŽE DEL 

  438 LEŠJE DEL 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  439 PTUJSKA GORA DEL 

  440 DOKLECE DEL 

70 MARIBOR 633 SREDNJE DEL 

  634 JELOVEC DEL 

  635 BRESTRNICA DEL 

  636 KAMNICA DEL 

  637 ROŠPOH DEL 

  638 KRČEVINA DEL 

  647 TRČOVA DEL 

  649 CELESTRINA DEL 

  650 MALEČNIK DEL 

  654 OREŠJE DEL 

  655 MELJE DEL 

  656 BREZJE CELA 

  657 MARIBOR-GRAD DEL 

  658 KOROŠKA VRATA DEL 

  659 TABOR CELA 

  660 STUDENCI CELA 

  661 LIMBUŠ DEL 

  662 LAZNICA DEL 

  675 HRASTJE DEL 

  676 PEKRE DEL 

  677 ZGORNJE RADVANJE DEL 

  678 SPODNJE RADVANJE DEL 

  679 RAZVANJE DEL 

  680 TEZNO CELA 

  681 POBREŽJE DEL 

  682 ZRKOVCI CELA 

  683 DOGOŠE CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  2712 DOBRAVA CELA 

  2713 OB ŽELEZNICI CELA 

168 MARKOVCI 403 BOROVCI CELA 

  404 PRVENCI CELA 

  405 SOBETINCI CELA 

  414 STOJNCI CELA 

  415 BUKOVCI CELA 

  416 NOVA VAS PRI MARKOVCIH CELA 

  417 MARKOVCI CELA 

  418 ZABOVCI CELA 

169 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 693 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU CELA 

  708 SKOKE CELA 

87 ORMOŽ 318 HARDEK DEL 

  323 SENEŠCI DEL 

  324 SODINCI DEL 

  327 PODGORCI DEL 

  328 OSLUŠEVCI DEL 

  329 CVETKOVCI DEL 

  330 TRGOVIŠČE DEL 

  331 VELIKA NEDELJA DEL 

  332 ORMOŽ DEL 

  333 PUŠENCI DEL 

  334 FRANKOVCI DEL 

  335 LOPERŠICE DEL 

172 PODLEHNIK 451 GORCA DEL 

96 PTUJ 366 KRČEVINA PRI VURBERGU DEL 

  385 PODVINCI DEL 

  386 PACINJE DEL 

  388 ROGOZNICA DEL 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  391 GRAJENA DEL 

  392 KRČEVINA PRI PTUJU DEL 

  400 PTUJ DEL 

  401 BRSTJE CELA 

  402 SPUHLJA CELA 

98 RAČE-FRAM 716 RAČE CELA 

108 RUŠE 663 BISTRICA PRI LIMBUŠU DEL 

  664 BISTRICA PRI RUŠAH DEL 

  665 RUŠE DEL 

  672 SMOLNIK DEL 

  673 LOBNICA DEL 

178 SELNICA OB DRAVI 626 ZGORNJI BOČ DEL 

  628 ZGORNJA SELNICA DEL 

  629 JANŽEVA GORA DEL 

  630 GEREČJA VAS DEL 

  631 SPODNJA SELNICA DEL 

  632 SPODNJI SLEMEN DEL 

113 SLOVENSKA BISTRICA 741 BUKOVEC DEL 

  742 ZGORNJA POLSKAVA DEL 

  748 SPODNJA POLSKAVA DEL 

202 SREDIŠČE OB DRAVI 336 OBREŽ DEL 

  337 GRABE PRI SREDIŠČU DEL 

  338 SREDIŠČE DEL 

115 STARŠE 709 LOKA PRI ROŠNJI CELA 

  712 STARŠE CELA 

  713 ZLATOLIČJE CELA 

  714 PREPOLJE CELA 

  715 MARJETA NA DRAVSKEM POLJU CELA 

135 VIDEM 419 ŠTURMOVCI CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  420 POBREŽJE CELA 

  421 LANCOVA VAS CELA 

  422 SELA CELA 

  423 TRNOVEC CELA 

  445 ZGORNJA PRISTAVA DEL 

  446 JUROVCI DEL 

  447 DRAVINJSKI VRH DEL 

  448 VAREJA DEL 

  450 MAJSKI VRH DEL 

  460 DRAVCI DEL 

143 ZAVRČ 465 HRASTOVEC DEL 

  466 ZAVRČ DEL 

 

b) Druga območja (NUV-O)  

 

OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

195 APAČE 171 VRATJI VRH DEL 

  172 VRATJA VAS DEL 

  173 PODGORJE DEL 

  174 KONJIŠČE DEL 

  175 DROBTINCI DEL 

  176 GRABE DEL 

  177 NASOVA DEL 

  178 ŽIBERCI CELA 

  179 ŽEPOVCI CELA 

  180 ČRNCI CELA 

  181 APAČE CELA 

  182 SEGOVCI CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  183 LUTVERCI CELA 

  191 PLITVICA DEL 

2 BELTINCI 129 GANČANI CELA 

  130 LIPA CELA 

  131 BELTINCI CELA 

  132 BRATONCI CELA 

  133 LIPOVCI CELA 

  134 DOKLEŽOVJE CELA 

  135 IŽAKOVCI CELA 

  136 MELINCI CELA 

148 BENEDIKT 516 DRVANJA DEL 

  517 IHOVA DEL 

  518 TRIJE KRALJI DEL 

  519 TROTKOVA DEL 

151 BRASLOVČE 983 MALE BRASLOVČE DEL 

  984 LETUŠ DEL 

  986 PODVRH DEL 

  987 BRASLOVČE DEL 

  988 SPODNJE GORČE DEL 

  989 ŠMATEVŽ DEL 

  990 TRNAVA CELA 

  991 ORLA VAS CELA 

  1007 GRAJSKA VAS DEL 

  1008 GOMILSKO DEL 

152 CANKOVA 51 KRAŠČI DEL 

  65 TOPOLOVCI DEL 

  66 DOMAJINCI DEL 

  69 CANKOVA DEL 

  70 SKAKOVCI CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

11 CELJE 1057 RUPE DEL 

  1058 ROŽNI VRH DEL 

  1067 BREZOVA DEL 

  1068 ŠMARTNO DEL 

  1069 ŠENTJUNGERT DEL 

  1070 ARCLIN DEL 

  1071 ŠKOFJA VAS DEL 

  1072 ŠMIKLAVŽ DEL 

  1073 TRNOVLJE DEL 

  1074 SPODNJA HUDINJA DEL 

  1075 OSTROŽNO DEL 

  1076 MEDLOG DEL 

  1077 CELJE DEL 

  1078 LISCE DEL 

  1082 TEHARJE DEL 

  1083 BUKOVŽLAK DEL 

  2639 ZVODNO DEL 

153 CERKVENJAK 539 BRENGOVA DEL 

  540 COGETINCI DEL 

  541 CERKVENJAK DEL 

  542 ANDRENCI DEL 

  543 ŽUPETINCI DEL 

  544 SMOLINCI DEL 

15 ČRENŠOVCI 138 TRNJE V PREKMURJU CELA 

  139 ŽIŽKI CELA 

  140 ČRENŠOVCI CELA 

  141 GORNJA BISTRICA CELA 

  142 SREDNJA BISTRICA CELA 

  143 DOLNJA BISTRICA CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

155 DOBRNA 1056 DOBRNA DEL 

156 DOBROVNIK 145 ŽITKOVCI DEL 

  146 DOBROVNIK DEL 

  147 STREHOVCI DEL 

29 GORNJA RADGONA 184 GORNJA RADGONA DEL 

  186 MELE CELA 

  187 ČREŠNJEVCI DEL 

  188 POLICE DEL 

  189 HERCEGOVŠČAK DEL 

  190 LOMANOŠE DEL 

  192 PLITVIČKI VRH DEL 

  193 SPODNJA ŠČAVNICA DEL 

  194 LASTOMERCI CELA 

  195 ZBIGOVCI DEL 

  196 OREHOVSKI VRH DEL 

  197 OREHOVCI DEL 

  203 OČESLAVCI CELA 

  205 STAVEŠINCI CELA 

  206 IVANJŠEVCI DEL 

  207 RADVENCI CELA 

  208 NEGOVA DEL 

  209 KUNOVA CELA 

  210 GORNJI IVANJCI CELA 

  211 SPODNJI IVANJCI CELA 

31 GORNJI PETROVCI 9 MARTINJE DEL 

  10 BOREČA DEL 

158 GRAD 37 DOLNJI SLAVEČI DEL 

  38 GRAD DEL 

  39 VIDONCI DEL 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  46 KRUPLIVNIK DEL 

  47 MOTOVILCI DEL 

47 KOBILJE 144 KOBILJE DEL 

166 KRIŽEVCI 230 VUČJA VAS DEL 

  231 BUČEČOVCI DEL 

  232 STARA NOVA VAS DEL 

  235 ILJAŠEVCI DEL 

  236 KRIŽEVCI DEL 

  244 LUKAVCI DEL 

  245 KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU DEL 

  246 BORECI DEL 

  247 LOGAROVCI DEL 

  250 BERKOVCI CELA 

  2643 ZASADI DEL 

55 KUNGOTA 586 PODIGRAC CELA 

  587 CIRINGA CELA 

  588 SVEČINA CELA 

  589 SLATINA CELA 

  590 ŠPIČNIK CELA 

  591 SLATINSKI DOL CELA 

  592 PLAČ CELA 

  593 ZGORNJE VRTIČE CELA 

  594 SPODNJE VRTIČE CELA 

  595 PLINTOVEC CELA 

  596 ZGORNJA KUNGOTA CELA 

  597 JEDLOVNIK CELA 

  598 GRUŠENA CELA 

  599 JURSKI VRH CELA 

  600 PESNICA DEL 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  601 VRŠNIK CELA 

  603 KOZJAK CELA 

  604 GRADIŠKA CELA 

  620 MALI ROŠPOH DEL 

56 KUZMA 23 TRDKOVA DEL 

  24 MATJAŠEVCI CELA 

  25 DOLIČ DEL 

  26 KUZMA DEL 

  27 GORNJI SLAVEČI CELA 

59 LENDAVA 153 RADMOŽANCI CELA 

  154 KAMOVCI CELA 

  155 GENTEROVCI CELA 

  156 MOSTJE PRI LENDAVI CELA 

  157 DOLGA VAS PRI LENDAVI CELA 

  158 BANUTA CELA 

  161 HOTIZA CELA 

  162 KAPCA CELA 

  163 KOT PRI MURI CELA 

  164 GABERJE CELA 

  165 LAKOŠ CELA 

  166 LENDAVA CELA 

  167 ČENTIBA CELA 

  168 DOLINA PRI LENDAVI CELA 

  169 PETIŠOVCI CELA 

  170 PINCE CELA 

63 LJUTOMER 238 KRIŠTANCI CELA 

  239 KRAPJE CELA 

  240 MOTA CELA 

  241 CVEN CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  242 BABINCI DEL 

  243 NORŠINCI DEL 

  248 PRECETINCI DEL 

  249 KURŠINCI DEL 

  252 BUČKOVCI DEL 

  253 DRAKOVCI DEL 

  256 RADOSLAVCI DEL 

  257 BRANOSLAVCI DEL 

  259 LJUTOMER DEL 

  272 STROČJA VAS DEL 

  273 PRISTAVA DEL 

  274 GLOBOKA DEL 

70 MARIBOR 602 GAJ NAD MARIBOROM DEL 

  621 MORSKI JAREK DEL 

  622 ŠOBER DEL 

  637 ROŠPOH DEL 

  638 KRČEVINA DEL 

  639 POČEHOVA DEL 

  640 PEKEL DEL 

  651 HRENCA DEL 

  2674 ŽAVCARJEV VRH DEL 

78 MORAVSKE TOPLICE 78 SEBEBORCI DEL 

  92 MORAVCI DEL 

  93 TEŠANOVCI DEL 

  94 VUČJA GOMILA DEL 

  99 FILOVCI DEL 

  100 BOGOJINA DEL 

  101 IVANCI CELA 

  102 MLAJTINCI CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  103 LUKAČEVCI CELA 

  106 NORŠINCI CELA 

  107 MARTJANCI DEL 

80 MURSKA SOBOTA 104 RAKIČAN CELA 

  105 MURSKA SOBOTA CELA 

  108 NEMČAVCI DEL 

  109 MARKIŠAVCI DEL 

  110 POLANA CELA 

  111 ČERNELAVCI CELA 

  112 VEŠČICA CELA 

  113 KUPŠINCI CELA 

  126 SATAHOVCI CELA 

  127 KROG CELA 

  128 BAKOVCI CELA 

86 ODRANCI 137 ODRANCI CELA 

89 PESNICA 577 ZGORNJI JAKOBSKI DOL DEL 

  578 POLIČKA VAS DEL 

  579 POLIČKI VRH CELA 

  580 VAJGEN CELA 

  605 SPODNJE DOBRENJE CELA 

  606 RANCA CELA 

  607 JELENČE CELA 

  608 GAČNIK CELA 

  609 JARENINSKI DOL CELA 

  610 JARENINSKI VRH CELA 

  611 VUKOVSKI VRH CELA 

  612 VUKOVSKI DOL DEL 

  613 FLEKUŠEK DEL 

  615 VUKOVJE DEL 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  616 KUŠERNIK DEL 

  617 VOSEK CELA 

  618 PESNIŠKI DVOR CELA 

  619 DOLNJA POČEHOVA DEL 

  641 DRAGUČOVA DEL 

  642 PERNICA DEL 

173 POLZELA 982 PODVIN DEL 

  992 POLZELA DEL 

  993 ZALOŽE DEL 

174 PREBOLD 1004 GORNJA VAS DEL 

  1005 PREBOLD DEL 

  1006 LATKOVA VAS DEL 

97 PUCONCI 52 VADARCI DEL 

  62 ZENKOVCI DEL 

  64 BEZNOVCI DEL 

  71 STRUKOVCI DEL 

  72 PUŽEVCI DEL 

  73 LEMERJE DEL 

  74 BREZOVCI DEL 

  75 PREDANOVCI DEL 

  76 GORICA DEL 

  77 PUCONCI DEL 

100 RADENCI 198 BORAČEVA DEL 

  199 ŠRATOVCI CELA 

  200 RADENCI DEL 

  201 RIHTAROVCI DEL 

  202 KAPELSKI VRH DEL 

  204 JANŽEV VRH DEL 

  212 OKOSLAVCI CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  216 HRAŠENSKI-RAČKI VRH DEL 

  217 MURŠČAK DEL 

  218 HRASTJE-MOTA DEL 

  219 MURSKI VRH DEL 

176 RAZKRIŽJE 275 VEŠČICA DEL 

  276 RAZKRIŽJE DEL 

  277 ŠAFARSKO DEL 

  278 GIBINA DEL 

105 ROGAŠOVCI 28 SOTINA CELA 

  29 SERDICA DEL 

  30 OCINJE DEL 

  31 KRAMAROVCI DEL 

  32 NUSKOVA DEL 

  33 ROGAŠOVCI DEL 

  34 SVETI JURIJ DEL 

  35 FIKŠINCI DEL 

  36 VEČESLAVCI DEL 

  48 PERTOČA DEL 

  49 ROPOČA DEL 

178 SELNICA OB DRAVI 624 VELIKI BOČ DEL 

204 SV. TROJICA V SLOV. GORICAH 538 OSEK DEL 

181 SVETA ANA 507 LOKAVEC DEL 

  508 ROŽENGRUNT CELA 

  509 ZGORNJA ŠČAVNICA DEL 

  510 SPODNJI DRAŽEN VRH DEL 

  512 LEDINEK DEL 

  513 KREMBERK DEL 

  514 KRIVI VRH DEL 

  515 ZGORNJA ROČICA DEL 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

116 SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 213 DRAGOTINCI CELA 

  214 ROŽIČKI VRH CELA 

  215 STANETINCI CELA 

  220 SELIŠČI DEL 

  221 SLAPTINCI CELA 

  222 JAMNA CELA 

  223 BLAGUŠ CELA 

  224 GRABONOŠ CELA 

  225 KRALJEVCI DEL 

  226 SOVJAK DEL 

  227 TERBEGOVCI DEL 

  228 GALUŠAK DEL 

  251 BOLEHNEČICI CELA 

118 ŠENTILJ 563 CERŠAK DEL 

  564 

ŠENTILJ V SLOVENSKIH 

GORICAH DEL 

  565 SELNICA OB MURI DEL 

  567 ZGORNJA VELKA DEL 

  568 TRATE DEL 

  576 SREBOTJE DEL 

  581 KANIŽA CELA 

  582 ŠTRIHOVEC CELA 

  583 CIRKNICA CELA 

  584 ZGORNJE DOBRENJE CELA 

  585 KRESNICA CELA 

  2665 ZGORNJI DRAŽEN VRH DEL 

120 ŠENTJUR 1133 GORIČICA DEL 

125 ŠMARTNO OB PAKI 971 PAŠKA VAS DEL 

  972 ŠMARTNO OB PAKI DEL 

  973 REČICA OB PAKI DEL 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

127 ŠTORE 1084 PEČOVJE DEL 

  1085 KOMPOLE DEL 

  1086 PROŽINSKA VAS DEL 

184 TABOR 1009 OJSTRIŠKA VAS DEL 

  1016 ČRNI VRH DEL 

  1017 MIKLAVŽ DEL 

10 TIŠINA 114 VANČA VAS CELA 

  115 RANKOVCI CELA 

  116 BOREJCI CELA 

  117 KRAJNA CELA 

  118 GEDEROVCI CELA 

  119 SODIŠINCI CELA 

  120 MURSKI PETROVCI CELA 

  121 PETANJCI CELA 

  122 TIŠINA CELA 

  123 TROPOVCI CELA 

  124 GRADIŠČE CELA 

  125 MURSKI ČRNCI CELA 

132 TURNIŠČE 148 RENKOVCI CELA 

  149 TURNIŠČE CELA 

  150 GOMILICA CELA 

  152 NEDELICA CELA 

187 VELIKA POLANA 151 BREZOVICA V PREKMURJU CELA 

  159 MALA POLANA CELA 

  160 VELIKA POLANA CELA 

188 VERŽEJ 233 BUNČANI CELA 

  234 VERŽEJ CELA 

  237 GRLAVA CELA 

139 VOJNIK 1053 LOKA DEL 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST 

  1054 NOVAKE DEL 

  1059 LEMBERG DEL 

  1060 STRMEC PRI VOJNIKU DEL 

  1061 VIŠNJA VAS DEL 

  1065 VOJNIK TRG DEL 

  1066 VOJNIK OKOLICA DEL 

189 VRANSKO 1010 PREKOPA DEL 

  1011 TEŠOVA DEL 

  1012 VRANSKO DEL 

  1013 JERONIM DEL 

190 ŽALEC 977 ŽELEZNO DEL 

  994 ZALOG DEL 

  995 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI CELA 

  996 ŽALEC DEL 

  997 GOTOVLJE DEL 

  999 GORICA DEL 

  1000 LEVEC DEL 

  1001 PETROVČE CELA 

  1002 KASAZE DEL 

  1003 ZABUKOVICA DEL 

  1020 PONGRAC DEL 
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