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Preglednica 1. Predlagani ukrepi (vir: SKOP, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013). 
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Največja dovoljena obtežba na kmetijskem 
gospodarstvu (KMG) 1,9 glav velike živine 
(GVŽ)/ha 

Obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu ne sme preseči 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi. Pri izračunu števila GVŽ se upoštevajo vsa obdelana kmetijska zemljišča KMG-ja 
(vsa kmetijska zemljišča v uporabi). 

 Kontrola rodovitnosti tal in gnojenje na podlagi 
letnega gnojilnega načrta 

Če se na KMG-ju uporabljajo mineralna gnojila, je kontrolo rodovitnosti tal in gnojenja treba 
izvajati vsakih pet let, z mineralnimi gnojili pa je potrebno gnojiti na podlagi letnega 
gnojilnega načrta. 

 Prepoved uporabe blata čistilnih naprav Pri izvajanju podukrepov KOP-a, uporaba blata iz čistilnih naprav, mulja in ostankov iz 
ribogojnic ni dovoljena, uporablja pa se lahko le kompost, pridelan na KMG-jih. 

 
Vodenje evidence uporabe živinskih gnojil Vsa kmetijska gospodarstva, ki so vključena v enega ali več podukrepov KOP-a in uporabljajo 

živinska gnojila, morajo voditi evidenco uporabe teh gnojil. Iz evidence morajo biti razvidni 
najmanj količina in vrsta živinskega gnoja, čas gnojenja ter podatki o površini, kjer se ta 
gnojila uporabljajo. 

 
Največja dovoljena uporaba mineralnega dušika 
250 kg/ha letno 

Pri gnojenju z mineralnim dušikom uporabljena količina ne sme presegati 250 kg/ha letno. 

Vodenje evidence o uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev (FFS) 

Vodenje evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o 
dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/03, z vsemi 
spremembami), iz katere morajo biti razvidni podatki o površinah in kulturah, kjer se ta 
sredstva uporabljajo, pri čemer se te evidence hranijo najmanj pet let. 

 



Obvezen petletni kolobar Obvezen je petletni kolobar, v katerega morajo biti vključene najmanj tri poljščine. 

Obvezen več kot triletni kolobar Obvezen je več kot triletni kolobar, ki mora biti široko zastavljen in raznolik. 

Obvezna pokritost tal s prezimnimi poljščinami 
jeseni in pozimi 

Njivske površine morajo biti jeseni in pozimi pokrite s prezimnimi poljščinami. Setev 
prezimnih poljščin je treba opraviti v obdobju od 1.7. do 25.10. tekočega leta, neposredno po 
spravilu glavnega posevka. Živa (prezimna) zelena odeja mora pokrivati njivske površine od 
15.11. tekočega leta do 15.2. naslednjega leta. Obdelava ozelenjenih njivskih površin je 
možna od 15.2. naslednjega leta. 

 
Količina uporabljenega mineralnega dušika ne 
sme presegati 170 kg/ha letno 

Pri gnojenju z mineralnimi gnojili skupna letna količina uporabljenega mineralnega dušika ne 
sme presegati 170 kg /ha kmetijskih površin, ki so vključene v podukrep KOP-a. 

Količina uporabljenega mineralnega dušika ne 
sme presegati 150 kg/ha letno 

Pri gnojenju z mineralnimi gnojili skupna letna količina uporabljenega mineralnega dušika ne 
sme presegati 150 kg/ha kmetijskih površin, ki so vključene v podukrep KOP-a. 

Uporaba FFS dovoljena na podlagi prognoze FFS je dovoljeno uporabljati le na podlagi napovedi službe za varstvo rastlin, kjer le-ta 
obstaja. 

Uporaba mineralnih gnojil in FFS ni dovoljena Uporaba mineralnih gnojil in FFS ni dovoljena. 
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Obvezen celoletni zeleni pokrov Na kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo na najožjih vodovarstvenih območjih, je obvezen 
celoletni zeleni pokrov. Za celoletni zeleni pokrov so primerni posevki trav, detelj, lucerne, 
travno deteljnih mešanic, deteljno travnih mešanic, ozimnih žit, krmnih koševin in drugih 
prezimnih poljščin. 

 
Omejena/nadzorovana uporaba gnojil Dovoljena je le uporaba gnojil iz tehnoloških navodil za integrirano pridelavo ali pa gnojil, ki 

so dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 
2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju 
tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (UL L 198 z dne 22.7.1991, 15/Zv. 2, str. 39; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 2092/91/EGS). 

 
Omejena/nadzorovana uporaba FFS Dovoljena je le uporaba fitofarmacevtskih sredstev iz tehnoloških navodil za integrirano 

pridelavo ali pa fitofarmacevtskih sredstev in drugih pripravkov za varstvo rastlin, ki so 
dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe 2092/91/EGS. 

 Prepoved uporabe mineralnih gnojil in 
sintetičnih FFS 

Dovoljena je le uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter drugih pripravkov za varstvo 
rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe 
2092/91/EGS. 

 Obvezno izobraževanje Upravičenci do plačil za podukrepe KOP-a morajo v času trajanja petletne obveznosti opraviti 
izobraževalni program v obsegu najmanj 4 ure letno. 
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Opustitev njivskih površin Njivske površine z intenzivnim gnojenjem ter aplikacijo pesticidov s tem ukrepom 
spreminjamo v bolj ekstenzivno rabo, npr. travnike ali kmetijske površine celo prepustimo 
zaraščanju. 

Preprečevanje izpiranja N z vmesnim shranjevanjem v 
rastlinski masi in nezoranih tleh 

Preprečevanje izpiranja N z vmesnim shranjevanjem v rastlinski masi in nezoranih tleh. 

Vmesni posevek po vrtninah, sledijo jari posevki, ki 
niso zelenjava 

Preprečitev izpiranja N pri kulturah, ki imajo po izkušnjah sodeč visoke vrednosti Nmin v 
jeseni. 

Dvoletna praha, ozelenjevanje brez leguminoz, brez 
oranja v jesenskem času 

Preprečevanje izpiranja N z vmesnim shranjevanjem v rastlinski masi in nezoranih tleh. 

Zmanjšanje oz. preureditev dreniranih (melioracijskih) 
površin 

Zmanjšanje odteka vode iz zemljišč in s tem tudi hranil v površinske vode. 

Vmesni posevek po ogrščici, sledijo jari posevki Preprečitev izpiranja N pri kulturah, ki imajo po izkušnjah sodeč visoke vrednosti Nmin v 
jeseni. 

Vmesni posevek, ki je odporen na zimo, pozno oranje Preprečevanje izpiranja N pozimi in spomladi z dolgim shranjevanjem v rastlinski masi in 
neprekinjeno črpanje hranila ob blagih vremenskih razmerah. 

Enoletna praha, ozelenjevanje brez  leguminoz, brez 
oranja v jesenskem času 

Preprečevanje izpiranja N z vmesnim shranjevanjem v rastlinski masi in nezoranih tleh. 

 

Drugi ukrepi

Preglednica 2. Seznam drugih ukrepov (prirejeno po FAL Maßnahmen zur Reduzierung von Sticksto�einträgen in Gewässer - eine wasserschutzorientierte 
Landwirtschaft zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie).
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Vmesni posevek po krompirju, sledijo jari posevki Preprečitev izpiranja N pri kulturah, ki imajo po izkušnjah sodeč visoke vrednosti Nmin v 
jeseni. 

Vmesni posevek s poznim oranjem Ob ustrezni izvedbi se zagotovi dober učinek zmanjševanja Nmin v jeseni na lahkih in srednje 
težkih tleh. Vmesni posevek predpostavlja zadostno količino vode v jeseni in zmanjšuje 
količino vode, ki ponikne. 

Zimska ogrščica kot vmesni posevek pred ozimnimi 
žiti 

Pred ozimnim žitom obdelava strnišča (posebna obdelava površine, pri kateri se omogoči, da 
izpadla semena predposevkov in plevelov vzkalijo, in se tako prepreči preraščanje in 
zapleveljenje naknadnega posevka). 

Ekološko kmetovanje Nadzorovana pridelava visoko kakovostnih živil v skladu s posebnim pravilnikom. Vodenje 
evidenc opravil, obtežba zemljišč z GVŽ je max. 1,9 GVŽ/ha, brez presežkov živinskih gnojil, 
stroga omejitev rabe FFS. 

Vmesni posevek z običajnim (zgodnjim) oranjem Ob ustrezni izvedbi se zagotovi dober učinek zmanjševanja Nmin v jeseni na lahkih in srednje 
težkih tleh. Pomemben je posevek dovolj zgodaj poleti;  po potrebi spodbude za čimprejšnjo 
setev. 

Kolobarjenje, letno menjavanje jarih in ozimnih 
posevkov (4-letno) 

Preprečevanje izpiranja N z vmesnim shranjevanjem v rastlinski masi in nezoranih tleh. 

Uporaba gnojilnih načrtov za vsa kmetijska zemljišča Dobra kmetijska praksa predvideva izdelavo gnojilnega načrta za gnojenje, ki obsega oceno 
skupne količine gnojil na kmetiji, čas gnojenja, potrebo po gnojilih in odmerke za vsa 
razpoložljiva zemljišča. 

Podaljšanje rokov za prepoved gnojenja z organskimi 
gnojili 

Izboljšanje izkoristka N iz organskih gnojil. 



Drugi ukrepi Opis ukrepa 

Ni nanašanja organskih gnojil po spravilu pridelka Nadomestitev gnojenja z mineralnimi gnojili z izboljšanjem izrabe N iz organskih gnojil in 
preprečitev povečanega izpiranja N čez zimo. 

Uporaba podzemni vodi prijaznih tehnik trosenja 
gnojevke in fermentiranih substratov  

Nadomestitev mineralnih gnojil z izboljšanjem izkoristka N iz organskih gnojil. Na njivi se 
izvaja predvsem tehnika trosenja s trosilno cevjo, na zelenih površinah tehnika trosilnega 
čevlja ali trosenja čim bolj natančno v vrste. 

Brez gnojenja z mineralnim N pozno poleti/jeseni; 
brez dodajanja organskega N 

Izboljšanje izkoristka N iz mineralnih gnojil. 

Ekstenzivna raba pašnikov (ni paše po 15. oktobru; št. 
GVŽ/ha: največ 2; brez dodajanja krme na pašniku) 

Preprečitev povišanih saldov N, povišanih jesenskih vrednosti Nmin in neposrednih vnosov; 
doseganje enakomernega odvzema zelene mase in potrebam prilagojena oskrba zelenih 
površin s hranili. 

Ekstenzivna raba zelenih površin (povprečno letno št. 
GVŽ/ha: 1,4; ni uporabe mineralnih gnojil) 

Preprečitev presežka N. Ukrep ni primeren tam, kjer poteka intenzivna vzreja molznic in so 
omejene možnosti zakupa površin. 

Zmanjšanje gnojenja z mineral. gnojili (N) na njivah, 
vključno z opustitvijo poznega gnojenja žit 

Znižanje presežkov N, preprečitev neuporabljenega dušika v gnojilu zaradi opustitve poznega 
gnojenja. 

Upravljanje gnojenja z organskimi gnojili (hlev, 
skladiščenje) 

Zmanjšanje izgub hranil (v plinasti obliki, vnos v tla). 

 


