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Varovanje vode po Uredbi o Navzkrižni skladnosti  
Uredba o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15 in 18/16, 84/16, 5/18, 81/18) 

PODROČJE A: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč – GLAVNA ZADEVA: Voda 
 
Uredba o navzkrižni skladnosti predpisuje za varovanje vode naslednje zahteve in standarde: 
Predpisana zahteva ravnanja - PZR 1: Varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov 
Standardi za Dobro Kmetijsko in Okoljsko Stanje zemljišč (DKOS):  

Standard DKOS 1: Varovalni pasovi ob vodotokih 
Standard DKOS 2: Vodno dovoljenje za namakanje 
Standard DKOS 3: Zaščita podtalnice pred onesnaženjem 

 
Varovanje podzemnih in tekočih voda temelji na dobrih kmetijskih praksah pri gnojenju z dušikom, 
namakanju in varstvu rastlin ter na preprečevanju spuščanja in odtekanja nevarnih snovi v vode.  
 

Predpisane zahteve ravnanja - PZR 1: VARSTVO VODA PRED ONESNAŽENJEM Z NITRATI IZ KMETIJSKIH VIROV 
 
Prepovedi gnojenja z gnojili, ki vsebujejo dušik: 

1. Tekoča organska gnojila se ne uporabljajo:  
na kmetijskih zemljiščih: od 15. novembra do 1. marca, 
za setev jarih žit , trav in TDM: od 15. novembra do 15. februarja,  
za dognojevanje ozimin: od 15. novembra do 15. februarja,  

2. Hlevski gnoj se ne uporablja na vseh kmetijskih zemljiščih od 1. decembra do 15. februarja.     
3. Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik se ne uporabljajo na kmetijskih zemljiščih: od 15. novembra do 1. marca, 
4. Ozimine se ne sme gnojiti z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik v obdobju od 1. decembra do 15. februarja. 
5. Vnos dušika v tla v obliki mineralnih gnojil v času od 1. septembra do začetka prepovedi ne sme presegati 40 kg 

N/ha, 
6. Organska in mineralna gnojila se ne uporabljajo na poplavljenih tleh, tleh, nasičenih z vodo, tleh, prekritih s 

snežno odejo, in zamrznjenih tleh. 
 
Omejitve gnojenja z gnojili, ki vsebujejo dušik 

7. Na strmih zemljiščih, ki so nagnjena k površinskim vodam, odmerek dušika ob posameznem gnojenju ne sme 
presegati 80 kg N/ha. 

8. Na strmih zemljiščih, ki so nagnjena k površinskim vodam z rabo njiva je potrebno izvesti enega od naslednjih 
ukrepov:  njivo razmejiti s prečnimi ozelenjenimi pasovi; med njivo in površinsko vodo imeti najmanj 15 m širok 
pas zemljišča porasel z zeleno odejo; njivo obdelati prečno na strmino; poskrbeti, da je njiva čez zimo prekrita z 
zeleno odejo. 

9. Na priobalnih zemljiščih – ob vodotokih je prepovedan vnos gnojil v tlorisni širini 15 m od meje brega voda 1. 
reda in 5 m od voda 2. reda. 

 
Skladiščenje živinskih gnojil in bioplinske gnojevke 

10. Po vizualni oceni morajo biti skladiščni prostori za živinska gnojila in bioplinsko gnojevko izdelani tako, da je 
preprečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske ali podzemne vode ali okolje. 

11. Kmetijsko gospodarstvo mora imeti zadostne skladiščne zmogljivosti za živinska gnojila in 
bioplinsko gnojevko ali dokazila o najemu kapacitet ali oddaji živinskih gnojil. 

12. Uležan hlevski gnoj se lahko začasno odloži na kmetijskem zemljišču v uporabi, ki ni nagnjeno k 
površinskim vodam, največ 2 meseca, z obvezno menjavo lokacije vsako leto. Od tekočih ali 
stoječih voda mora biti kup oddaljen najmanj 25 m, od objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne 
oskrbe s pitno vodo, pa najmanj 100 m, če za območje okoli objekta ni določen vodovarstveni režim. Na VVO je 
odlaganje na kup prepovedano. 

 
Letni vnos dušika, evidence in preciznost gnojenja 

13. Na kmetijskem gospodarstvu letni vnos dušika iz živinskih gnojil ne sme presegati 170 kg N/ha kmetijskih površin 
v uporabi na ravni kmetijskega gospodarstva. 

14. Za oddajo, nakup ali prejem organskih gnojil mora biti izpolnjen Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil.  
15. Skupni letni vnos dušika pri gnojenju posameznih vrst kmetijskih rastlin ne presega predpisanih mejnih vrednosti, 

ki so navedene v preglednici 4 iz Priloge 1 Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 
virov. 

16. Letni vnos dušika iz organskih gnojil na posamezno enoto rabe kmetijskih površin ne sme presegati 250 kg N/ha.  
17. Nosilec kmetijskega gospodarstva vodi evidenco uporabe organskih in mineralnih gnojil v skladu s Prilogo 4 te 

uredbe 
18. Mineralna in organska gnojila so po površini, ki se gnoji, enakomerno nanešena. Pri transportu gnojil in gnojenju 

je potrebno preprečiti nenadzorovan raztros in razlivanje gnojil in gnojenje izven predvidenega območja gnojenja. 
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Varovanje vode po Uredbi o Navzkrižni skladnosti  
Uredba o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15 in 18/16, 84/16, 5/18, 81/18) 

PODROČJE A: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč – GLAVNA ZADEVA: Voda 

 

Standard DKOS 1: Varovalni pasovi ob vodotokih 
19. Varovalni pasovi ob vodotokih morajo biti vzpostavljeni in vzdrževani v 
skladu z dobro kmetijsko prakso.  
 

– Varovalni pas je lahko zaraščen s travo, divje rastočimi rastlinami, 
grmovjem ali drevesi,  

– Varovalni pas se lahko tudi obdeluje. V primeru obdelave 
varovalnega pasu ne uporabljamo fitofarmacevtskih sredstev in 
gnojil na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 15 m od meje brega 
voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.  

Vode I. reda v Pomurju:  Mura,  Ledava,  Ščavnica,  Kučnica,  Velika Krka,  Mala Krka,  Kobilski potok 

 
Slika 1: Različne možnosti zadrževanja erozijskega vala vode na robovih njiv, ki mejijo na površinsko vodo II. Reda (vir: M.Lešnik, 2017). 

 

Standard DKOS 2: Vodno dovoljenje za namakanje  
20. Vodno dovoljenje za namakanje kmetijskih površin mora biti izdano. Za uporabo 
vode za namakanje je potrebno dovoljenje, kar pomeni ravnanje v skladu s postopki za 
dodelitev dovoljenja.  Za uporabo kapnice vodno dovoljenje ni potrebno. 
 

Standard DKOS 3: Zaščita podtalnice pred onesnaženjem  
21. Na kmetijskem gospodarstvu je preprečen izpust ali pronicanje nevarnih snovi s seznamov I in II, 
ki sta sestavni del Direktive Sveta 80/68/EGS. v podtalnico. Na kmetijskem gospodarstvu ne sme biti 
odlagališč nevarnih odpadkov. Če kmet na kmetijskem gospodarstvu opazi odlagališče, za katerega 
sam ni odgovoren, to sporoči ustreznim organom.  Na kmetijskem gospodarstvu ne sme biti 
odlagališč odpadkov kot so npr.:  

- baterije in akumulatorji vseh vrst,  pesticidi (embalaža in ostanki FFS ter drugih biocidov),  odpadna 
olja (motorna, hidravlična, mazalna …) in odpadki onesnaženi z oljem (oljni filtri, embalaža …),  barve, 
laki, spreji, impregnirna sredstva, premazi, razredčila, topila,  razmaščevalna sredstva (kisline, lugi, 
belila, čistila, specialna čistila, lepila, fitokemikalije),  zavržena električna in elektronska oprema,  
zavržena oprema, ki  vsebuje klorofluoroogljike (tekočine, ki so v starih hladilnikih, klimatskih napravah 
in razpršilnikih),  fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, neonska in halogenska 
svetila, zdravila. 

22. Na kmetijskem gospodarstvu ni izpustov nevarnih snovi v okolje kot posledice kmetijske 
dejavnosti. Na kmetijskem gospodarstvu ne sme biti izpustov nevarnih snovi iz kmetijskih virov v 
okolje oziroma podtalnico. Zato je pomembno, da na kmetijskem gospodarstvu ni neurejenih  
odlagališč odpadkov ter da odstranimo vse možne vire izpustov nevarnih snovi. 
 
Podrobnejši tehnološki postopki za izvajanje agrotehničnih ukrepov so objavljeni v tematskih tehnoloških navodilih.  

ustrezno 


