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                          Vinarska ulica 14, 2000 Maribor   

   tel.: (02) 228 49 19 

   fax: (02) 251 94 82 
                            E-pošta: info@kmetijski - zavod.si 

                 http://www.kmetijski-zavod.si/ 

 
 

V Mariboru, 4. 4. 2017 
 

UKREPI  ZA ZMANJŠANJE IN PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA VODA Z 
NITRATI IZ KMETIJSKIH VIROV 

 
 
Povzetek nekaterih ukrepov iz Uredbe o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (ul. 
113/09 , dopolnitve 5/13, 22/15 in 12/17). Neuradno prečiščeno besedilo Uredb je v prilogi obvestila 
 

Preglednica 1: Časovne prepovedi gnojenja 
 

Termin prepovedi Vrsta živinskega 
gnojila 

Prepoved velja za: Opombe 

 
15. november - 1.  marec*,  
razen ozimine 

 
Vsa tekoča 
organska gnojila 

 
vsa kmetijska zemljišča 

Razen gnojenja ozimin ter 
priprav zemljišč za setev 
jarih žit, trav in travno 
deteljnih mešanic in 
sejanega travinja. 

15. november - 15. februar*  
 

Vsa tekoča 
organska gnojila 

le za ozimine ter 
pripravo zemljišč za 
setev jarih žit, trav in 
travno deteljnih 
mešanic, sejano 
travinje 

 

 
1. december -  15. februar* 

Hlevski 
gnoj, kompostom 
ali digestatom, če 
slednji vsebuje 
več kakor 20 
odstotkov suhe 
snovi 

vsa kmetijska zemljišča, 
razen v rastlinjakih 

 

 
15. oktober - 1. marec*, 
razen ozimine 

Mineralna gnojila, 
ki vsebujejo dušik 

vsa kmetijska zemljišča, 
razen v rastlinjakih 

Razen gnojenja ozimin. 
Enkratni odmerek dušika 
po 1. septembru ne sme 
presegati 40kg N/ha 

 
1. december – 15. februar* 

Mineralna gnojila, 
ki vsebujejo dušik 

 
le za ozimine 

Enkratni odmerek dušika 
po 1. septembru ne sme 
presegati 40kg N/ha 

 za katastrske občine s submediteranskim podnebjem veljajo časovno krajše omejitve. 

 

1. Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili (gnojevka, gnojnica, bioplinska gnojevka, digestat) je 

na kmetijskih zemljiščih prepovedano:  

- od 15. novembra do 1. marca, razen za gnojenje ozimin in pripravo zemljišč za setev 

jarih žit, trav in travno deteljnih mešanic in sejanega travinja, kjer se lahko uporabljajo 

tekoča organska gnojila že po 15. februarja. Prepovedano je tudi, če so tla 

poplavljena, nasičene z vodo, če so prekrita s snežno odejo in na zamrzjenih tleh.  
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2. Na strmih zemljiščih, ki so nagnjena k površinskim vodam je treba odmerke organskih in 

mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, razdeliti na manjše obroke, enkratni odmerek ne sme 

presegati 80 kg N/ha. Ter upoštevati enega od ukrepov: 

- Njiva mora biti razmejena s prečnimi ozelenjenimi pasovi ali 

- Med njivo in površinsko vodo mora biti najmanj 15 m širok pas zemljišča, porasel z 

zeleno odejo ali drugimi kmetijskimi rastlinami,ali 

- Njiva mora biti obdelana prečno na strmino ali 

- Njiva mora biti čez zimo prekrita z zeleno odejo. 

3. Gnojenje s hlevskim gnojem, kompostom ali digestatom, če slednji vsebuje več kakor 20 

odstotkov suhe snovi je na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 1. decembra do 15. 

februarja, razen za gnojenje v rastlinjakih. 

4. Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik je prepovedano od 15. oktobra do 1. 

marca, razen če gre za gnojenje kmetijskih rastlin v rastlinjakih. Gnojenje ozimin (žita, oljna 

ogrščica, priprav zemljišč za setev jarih žit, trav in travno deteljnih mešanic in sejanega 

travinja.…) z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik je prepovedano od 1. decembra do 15. 

februarja. Vnos dušika v tla v obliki mineralnih gnojil v času od 1. septembra do prepovedi 

ne sme presegati 40 kg N/ha. 

5. Letni vnos dušika iz živinskih gnojil ne sme presegati 170 kg N/ha KZU na ravni 

kmetijskega gospodarstva. Letni vnos dušika iz organskih gnojil na posamezno enoto rabe 

kmetijskih zemljišč ne sme presegati 250 kg N/ha. 

6. Presežki živinski gnojil, ki nastanejo na kmetijskem gospodarstvu, morajo biti oddani ali 

prodani ali na drug način odstranjeni v skladu s predpisi, kar dokazujejo na posebnem 

obrazcu. Tudi kmetijska gospodarstva, ki kupijo živinska gnojila mora izpolniti poseben 

obrazec (OBRAZEC ZA ODDAJO IN PREJEM ŽIVINSKIH GNOJIL, DIGESTATA ALI 

KOMPOSTA). 

7. Evidence o gnojenju z živinskimi gnojili: kmetijsko gospodarstvo, na katerem letni vnos 

dušika iz živinskih gnojil presega 350 kg N/leto,(več kot 5 GVŽ na KMG) hkrati pa 

obremenitev z živinskimi gnojili presega 140 kg N/ha kmetijskih zemljišč(obremenitev več 

kot 2 GVŽ/ha),  mora voditi podatke o uporabi živinskih gnojil v pisni obliki. Podatki morajo 

vsebovati seznam kmetijskih zemljišč (GERK), ki so gnojena z živinskimi gnojili , količino, 

čas in vrsto uporabljenih gnojil.  

8. Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih letni vnos dušika iz živinskih gnojil iz prejšnjega 

odstavka presega 350 kg N/leto, hkrati pa letna obremenitev z živinskimi gnojili presega 

140 kg N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, je treba letni vnos živinskih gnojil v tla ali na tla 

izračunati in zabeležiti prvič najpozneje šest mesecev po uveljavitvi te uredbe (od 2009) in 

nato vsako naslednje leto. Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih letni vnos dušika iz 

živinskih gnojil ne presega 350 kg N/leto ali pa letna obremenitev z živinskimi gnojili ne 

presega 140 kg N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, morajo letni vnos živinskih gnojil v tla ali 

na tla izračunati in zabeležiti prvič najpozneje šest mesecev po uveljavitvi te uredbe in nato 

vsako peto leto. 

 
9. Začasno skladiščenje hlevskega gnoja : Uležan hlevski gnoj se lahko začasno odloži na 

kmetijskem zemljišču, ki ni nagnjeno k površinskim vodam, vendar ne dlje kot 2 meseca z 
obvezno menjavo lokacije vsako leto. Začasno shranjevanje uležanega hlevskega gnoja 
mora biti od tekočih ali stoječih voda oddaljeno najmanj 25 m. Začasno shranjevanje 
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uležanega hlevskega gnoja je prepovedano v razdalji 100 m od objekta za zajem pitne 
vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, če za območje okoli tega objekta s 
posebnimi predpisi ni določen drugačni vodovarstveni režim. Na najožjem vodovarstvenem 
območju ni dovoljeno začasno odlaganje hlevskega gnoja. Perutninski gnoj se lahko 
skladišči na kmetijskem zemljišču tudi 6 mesecev pod posebnimi pogoji (glej uredbo). 
 

10. Zmogljivosti za skladiščenje živinskih gnojil je opisano v Uredbi, ki je v prilogi obvestila. 
 

11. Evidence o gnojenju z živinskimi gnojili: Kmetijsko gospodarstvo, na katerem letni vnos 
dušika iz živinskih gnojil presega 350 kg N/leto,(več kot 5 GVŽ na KMG) hkrati pa 
obremenitev z živinskimi gnojili presega 140 kg N/ha kmetijskih zemljišč(obremenitev več 
kot 2 GVŽ/ha),  mora voditi podatke o uporabi živinskih gnojil v pisni obliki. Podatki morajo 
vsebovati seznam kmetijskih zemljišč (GERK), ki so gnojena z živinskimi gnojili , količino, 
čas in vrsto uporabljenih gnojil. 
 

12. Gnojila je treba uporabljati v skladu s potrebami rastlin. Te se določijo na podlagi 
pričakovanih pridelkov, tipov tal, razmer v tleh, podnebnih razmer, rabe zemljišč in drugih 
pridelovalnih razmer. Mejna vrednost vnosa dušika v tla je količina dušika, ki jo za 
posamezno kmetijsko rastlino lahko vnesemo v tla v obliki mineralnih in organskih gnojil ter 
pri namakanju rastlin, v času priprave tal za setev do spravila pridelka, pri trajnih 
nasadih in travnikih pa v obdobju enega koledarskega leta. Če se pričakuje manjši pridelek 
od navedenega v preglednici, je treba odmerke dušika zmanjšati skladno s potrebami 
rastlin. Če pa pričakujejo večji pridelki od navedenega, se odmerki dušika lahko povečajo 
skladno s potrebami rastli, pri čemer mora imeti  kmetijsko gospodarstvo obvezno izdelan 
gnojilni načrt. Gnojilni načrt za gnojenje z dušikom mora vsebovati izračun potreb po 
dušiku glede na večji pričakovani pridelek ter čas, količino ter vrsto gnojila, ki vsebuje dušik. 
 

Preglednica 2: Mejne vrednosti vnosa dušika v tla 

Kmetijska rastlina  Pridelek v t/ha Mejna vrednost kg N/ha 

Trajno travinje 6 160 

Pšenica 5 150 

Ječmen 4 120 

Tritikala 4 120 

Oves 3 110 

Silažna koruza 41 240 

Koruza za zrnje 7 240 

Trave in travne mešanice 9 240 

TDM in DTM 9 170 

Detelje in lucerna 9 40 

Krompir 22 160 

Oljna ogrščica 3 180 

Vinska trta 7 110 

Hmelj 2 220 
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13. Mineralna in organska gnojila morajo biti po površini, ki se gnoji, raztrošena enakomerno. 
Pri prevozu in gnojenju je treba preprečiti nenadzorovano raztrošenje gnojil in gnojenje 
zunaj predvidenega območja gnojenja. 
 

14. Zaradi varstva voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov je celotno območje 
Republike Slovenije opredeljeno kot ranljivo območje. 
 

 

Kmetijska svetovalna služba: 
Marjeta Miklavc, univ.dipl. inž. kmet. 

 

 


