
OBVESTILO O GNOJENJU 

Na osnovi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 
113/09, 5/13, 22/15, 12/17) je v našem (celinskem) podnebju: 

 gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 15. 
novembra do 1. marca (izjemoma se lahko obdobje skrajša na 15. februar, kadar 
pripravljamo zemljišče za setev jarih žit, trav, travno-deteljnih mešanic), 

 gnojenje s hlevskim gnojem, kompostom ali digestatom na njivah, prepovedano od 1. 
decembra do 15. februarja.  

Velja še sledeče: 

 Gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili je prepovedano na poplavljenih tleh, na tleh, 
nasičenih z vodo, na tleh, prekritih s snežno odejo in na zamrznjenih tleh. 

 Na strmih zemljiščih, ki so nagnjena k površinskim vodam, je treba odmerke organskih in 
mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, razdeliti v več delov tako, da enkratni odmerek dušika 
ne presega 80 kg/ha. 

 Vnos gnojil v tla ali na tla je prepovedan na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju ter na 
nerodovitnih in vodnih zemljiščih. 

 Vnos gnojil v tla ali na tla je prepovedan na gozdnih zemljiščih, razen pri presajanju sadik in  
sejanju, za spodbujanje in utrjevanje ob ozelenitvi brežin ob cestah in na površinah, ki so v 
skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, določene za raziskovalne namene. 

 Če za območje okoli objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s 
pitno vodo, ni določen vodovarstveni režim, je do sprejetja vodovarstvenih režimov v 
skladu z zakonom, ki ureja vode, vnos tekočih organskih gnojil v tla ali na tla prepovedan v 
razdalji 100 m od tega objekta. 

 Ob vodotokih je prepovedan vnos gnojil na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini, določeni z 
zakonom, ki ureja vode, torej 5 m od vodnega telesa drugega reda (potoki) in 15 m od 
vodnega telesa prvega reda. 

 Uležan hlevski gnoj se lahko začasno odloži na kmetijskem zemljišču v uporabi, ki ni nagnjeno 
k površinskim vodam, vendar ne dlje kakor dva meseca in z obvezno menjavo lokacije vsako 
leto. Začasno odlaganje uležanega hlevskega gnoja mora biti od tekočih ali stoječih voda 
oddaljeno najmanj 25 m. 

 Začasno odlaganje 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 ni določen vodovarstveni režim. 

 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. 

 

Vir: https://www.gov.si/novice/2022-01-10-prepoved-polivanja-kmetijskih-zemljisc-z-gnojevko/ 

 

VSAK POSAMEZNIK PRISPEVA K VARNEMU OKOLJU, ZATO POZIVAMO VSE K UPOŠTEVANJU 

DOLOČIL ZA USTREZNO GNOJENJE. 
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