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Omejitve in prepovedi gnojenja na  vodovarstvenih območjih 

Apaškega polja 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Ur.l.RS 
59/2007, 32/2011, 22/2013). 

 
Na celotnem vodovarstvenem območju Apaškega polja je 
prepovedano: 
 
Prepovedano GNOJENJE: 

 gnojenje brez gnojilnega načrta;  
 gnojenje z ostanki greznic, malih komunalnih čistilnih naprav, komunalnih ali skupnih čistilnih naprav;  

 gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne 
odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja; 

 
Prepovedano SHRANJEVANJE:  

 shranjevanje organskih gnojil, razen uležanega hlevskega gnoja, v skladu s predpisom, ki 

ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov; 

 shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda okoljske kakovosti, 
določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;  

 shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih 
naprav v kmetijstvu;  

 
Prepovedana UPORABA:  

 uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s 

predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov; 
 uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih 

naprav v kmetijstvu. 
 
Količinske in časovne prepovedi gnojenja po Nitratni uredbi 
september oktober november december januar februar marec 

max. 40 kg N/ha Prepoved gnojenja kmetijskih zemljišč z N mineralnimi gnojili 
 

 Prepoved gnojenja z gnojnico in gnojevko na kmetijskih zemljiščih  

 Prepoved gnojenja z gnojnico in gnojevko pred setvijo jarin 
in za dognojevanja ozimin. 

 

max. 40 kg N/ha 
Prepoved gnojenja ozimin z N – dušičnimi 

mineralnimi gnojili 
 

   Prepoved gnojenja s hlevskim gnojem  

Vir: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov 
»Nitratna uredba« (Uradni list RS, št. 22/15 z dne 30. 3. 2015). 

 
Na ožjih VVVVOO  IIII in širših vodovarstvenih območjih VVO III je omejeno gnojenje z dušikom iz 
mineralnih gnojil:  

 pri začetnem gnojenju enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili ne presega 60 kg N/ha,  

 pri dognojevanju enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili ne presega 80 kg N/ha. 

 Na najožjem vodovarstvenem območju VVO I veljajo strožje omejitve pri gnojenju! 
 
 
 
Javna služba za kmetijsko svetovanje 
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Omejitve in prepovedi gnojenja na  najožjih vodovarstvenih 

območjih VVO I Apaškega polja 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Ur.l.RS 59/2007, 32/2011, 
22/2013). 

 
Prepovedano GNOJENJE na VVO I: 
 

 Prepovedano je gnojenje z gnojnico in gnojevko. 

 Uporaba mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, je 
prepovedana od spravila pridelka do 1. marca.  

 Jeseni pred setvijo ozimin je vnos dušika v tla z 
mineralnimi gnojili prepovedan. 

 Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih 
vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega 
hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih 
zemljišč na najožjih vodovarstvenih območjih ne sme 

presegati 140 kg N/ha. 
 
Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih 
vodovarstvenih območjih VVO I  lahko uporabljajo, če so pri 
izdelavi gnojilnega načrta in pri gnojenju z mineralnimi gnojili 
upoštevane naslednje zahteve:  
 

 Za okopavine največja dovoljena količina dušika pri 
začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha. 

 Največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha.  
Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se 
opravi enkrat za eno vrsto okopavine.  

 Za ozimine enkratni vnos dušika z dognojevanjem spomladi ne sme presegati 60 kg N/ha. kar 
pomeni preračunano v mineralna gnojila največ 400 kg/ha NPK 15-15-15 ali 220 kg KANa. 

 Za trajno travinje ter travinje v okviru poljedelskega kolobarja na njivah (travno deteljne 
mešanice) največja dovoljena količina dušika ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo.  

 Za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha;  
 Za  zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne sme presegati 

40 kg N/ha.  
 Enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati 60 kg N/ha. 

 
Časovne in količinske omejitve gnojenja z dušikom (N) iz mineralnih gnojil na VVO I.  
Največja dovoljena količina N iz mineralnih gnojil 

 
 
 
 
 
 
 

Javna služba za kmetijsko svetovanje 


