
Priloga BB 
 

OKOLJU PRIJAZNO POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO 

 
Dodatne zahteve za izvajanje okolju prijaznega poljedelstva in zelenjadarstva in primerjava z običajno kmetijsko prakso 
 

Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost izbirne 
zahteve 

Standardi za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje 
pri kmetovanju, standard 
za kolobarjenje: V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o 
predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih 
in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (Uradni list RS, 
št. 98/11, z vsemi 
spremembami), je obvezen 
ustrezen kolobar na najmanj 
50% njivskih površin 
celotnega kmetijskega 
gospodarstva. Kot ustrezen se 
šteje vsak kolobar, ki ustreza 
izbrani tehnologiji pridelave, 
in kot tak se lahko šteje že 
dveletni kolobar, priporočljiv 
pa je triletni. Trave, detelje, 
travno deteljne mešanice in 
deteljno travne mešanice na 
njivskih površinah so del 
kolobarja in so lahko na isti 
površini več kot tri leta. 
Praha, podsevki in dosevki se 
štejejo kot kolobarni členi. 
Koruza na vseh njivskih 
površinah gospodarstva se 
lahko v monokulturi prideluje 
največ tri leta. 

POZ1: Kolobarjenje: 
� petletni kolobar z 

najmanj 3 različnimi 
poljščinami kot glavnim 
posevkom, žita in 
koruza so lahko v 
kolobarju največ trikrat 
v petih letih, vendar 
koruza nikoli 
zaporedoma; 

� petletni kolobar z 
najmanj 3 različnimi 
poljščinami kot glavnim 
posevkom, žita in 
koruza so lahko v 
kolobarju največ trikrat 
v petih letih, vendar 
koruza nikoli 
zaporedoma, v 
petletnem kolobarju 
mora biti vsaj enkrat 
prisotna metuljnica. 

Ni relevantna. Njive. Vse njivske 
površine. 

Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja z administrativno 
kontrolo in s kontrolo na 
kraju samem. 

Pri običajni kmetijski praksi 
gnojenje z dušikom na 
podlagi Nmin analiz ni 
predpisano. 

POZ2: Analize rastlinam 
dostopnega dušika v tleh in 
rastlinah (Nmin, hitri 
rastlinski ali talni testi, 
klorofilmer). 

Ni relevantna. Njive in 
vrtovi. 

Del. Ni pomembna. Celotna Slovenija, razen 
na najožjih 
vodovarstvenih območjih 
(VVO I) v primeru 
dognojevanja okopavin. 

ARSKTRP zahtevo 
preverja z administrativno 
kontrolo in s kontrolo na 
kraju samem. 



Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost izbirne 
zahteve 

Pri običajni kmetijski praksi 
se lahko uporabljajo 
mineralna in organska 
gnojila. 

POZ3: Talno gnojenje samo 
z dušikom iz organskih 
gnojil. 

Ni relevantna. Njive. Celotno 
kmetijsko 
gospodarstvo. 

Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja s kontrolo na 
kraju samem. 

Pri običajni kmetijski praksi 
gnojenje z organskimi gnojili 
z nizkimi izpusti v zrak ni 
predpisano. 

POZ4: Gnojenje z 
organskimi gnojili z nizkimi 
izpusti v zrak v posevek ali 
neposredno pred setvijo 
najmanj enkrat v 
koledarskem letu: 
� polaganje na tla in 

inkorporacija tekočih 
organskih gnojil; 

� nanos tekočih organskih 
gnojil na površino tal s 
pomočjo vlečnih cevi ali 
sani in takojšnja 
inkorporacija. 

Ni relevantna. Njive. Del. Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja z administrativno 
kontrolo in s kontrolo na 
kraju samem. 

Pri običajni kmetijski praksi 
setev rastlin za podor (zeleno 
gnojenje) ni predpisana. 

POZ5: Setev rastlin za podor 
(zeleno gnojenje). 

Ni relevantna. Njive in 
vrtovi. 

Del. Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja z administrativno 
kontrolo in s kontrolo na 
kraju samem. 

Uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev v skladu z: 
� Uredbo o 

vodovarstvenem 
območju za vodno telo 
vodonosnika 
Ljubljanskega polja 
(Uradni list RS, št. 
120/04, z vsemi 
spremembami); 

� Uredbo o 
vodovarstvenem 
območju za vodno telo 
vodonosnika Selniška 
dobrava (Uradni list RS, 
št. 72/06, z vsemi 
spremembami); 

� Uredbo o 
vodovarstvenem 
območju za vodno telo 
vodonosnikov Ruš, 
Vrbanskega platoja, 

POZ6: Uporabljajo se lahko 
samo fitofarmacevtska 
sredstva, ki so dovoljena na 
najožjih vodovarstvenih 
območjih (VVO I) iz 
predpisov, ki urejajo 
vodovarstvena območja za 
vodna telesa vodonosnikov 
(nacionalne uredbe). 

Ni relevantna. Njive in 
vrtovi. 

Celotno 
kmetijsko 
gospodarstvo. 

Ni pomembna. Celotna Slovenija, razen 
najožja vodovarstvena 
območja (VVO I) iz 
predpisov, ki urejajo 
vodovarstvena območja 
za vodna telesa 
vodonosnikov 
(nacionalne uredbe). 

ARSKTRP zahtevo 
preverja z administrativno 
kontrolo in s kontrolo na 
kraju samem. 



Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost izbirne 
zahteve 

Limbuške dobrave in 
Dravskega polja (Uradni 
list RS, št. 24/07, z 
vsemi spremembami); 

� Uredbo o 
vodovarstvenem 
območju za vodno telo 
vodonosnikov Dravsko-
ptujskega polja (Uradni 
list RS, št. 59/07, z 
vsemi spremembami); 

� Uredbo o 
vodovarstvenem 
območju za vodno telo 
vodonosnika Apaškega 
polja (Uradni list RS, št. 
59/07, z vsemi 
spremembami); 

� Uredbo o 
vodovarstvenem 
območju za vodno telo 
vodonosnikov 
Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane 
(Uradni list RS, št. 
115/07, z vsemi 
spremembami); 

� Uredbo o 
vodovarstvenem 
območju za vodno telo 
vodonosnikov Rižane 
(Uradni list RS, št. 
49/08, z vsemi 
spremembami). 

� Uredbo o 
vodovarstvenem 
območju za vodna telesa 
vodonosnikov za 
območja občin Šmartno 
ob Paki, Polzela in 
Braslovče (Uradni list 
RS, št. 98/11, z vsemi 
spremembami); 

� Uredbo o 



Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost izbirne 
zahteve 

vodovarstvenem 
območju za vodno telo 
vodonosnikov na 
območju občine Jezersko 
(Uradni list RS, št. 
24/12); 

� Uredbo o 
vodovarstvenem 
območju za vodno telo 
vodonosnikov na 
območju občine Jesenice 
(Uradni list RS, št. 
62/13). 

Predpisane zahteve 
ravnanja za 
fitofarmacevtska sredstva: 
V skladu s Prilogo 1 Uredbe o 
predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih 
in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (Uradni list RS, 
št. 98/11, z vsemi 
spremembami), se upošteva 
Zakon o fitofarmacevtskih 
sredstvih (Uradni list RS, 
83/12), ki določa, da: 
� se lahko uporabljajo 

samo registrirana 
fitofarmacevtska 
sredstva ali sredstva, za 
katera je bilo izdano 
izjemno dovoljenje, 
dovoljenje za razširitev 
uporabe v RS ali 
dovoljenje za promet 
identičnih 
fitofarmacevtskih 
sredstev iz drugih držav 
članic EU; 

� je registrirana 
fitofarmacevtska 
sredstva potrebno 
pravilno uporabljati v 
skladu z navodilom za 

POZ7: Alternative uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev: 
� uporaba feromonskih, 

svetlobnih, lepljivih vab 
in lovilnih posod za 
potrebe spremljanja 
škodljivih organizmov; 

� uporaba metode 
konfuzije in 
dezorientacije; 

� uporaba protiinsektnih 
mrež; 

� vnos koristne favne 
(domorodne vrste 
organizmov). 

Ni relevantna. Njive in 
vrtovi. 

Del (najmanj 
20% površin 
vsako leto). 

Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja s kontrolo na 
kraju samem. 



Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost izbirne 
zahteve 

uporabo, navedbo na 
etiketi ali s podatki v 
dovoljenju za uporabo. 

 
Pravilnik o bioti čnem 
varstvu rastlin (Uradni list 
RS, št. 45/06): Za namen 
biotičnega varstva rastlin se 
lahko uporabljajo domorodne 
ali tujerodne vrste 
organizmov. 
Pri običajni kmetijski praksi 
uporaba šob z zmanjšanim 
zanašanjem ni predpisana. 

POZ8: Uporaba šob z 
zmanjšanim zanašanjem 
(antidriftne šobe). 

Ni relevantna Njive in 
vrtovi. 

Del. Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja s kontrolo na 
kraju samem. 

Pri običajni kmetijski praksi 
uporaba zastirk in/ali 
mehansko zatiranje plevelov 
ni predpisano. 

POZ9: Uporaba zastirk ali 
mehansko zatiranje plevelov 
najmanj enkrat v 
koledarskem letu. 

Ni relevantna. Njive in 
vrtovi. 

Del. Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja s kontrolo na 
kraju samem. 

Pri običajni kmetijski praksi 
pridelava zelenjadnic brez 
uporabe talnih herbicidov ni 
predpisana. 

POZ10: Pridelava 
zelenjadnic brez uporabe 
talnih herbicidov. 

Ni relevantna. Njive in 
vrtovi. 

Celotno 
kmetijsko 
gospodarstvo. 

Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja s kontrolo na 
kraju samem. 

Pri običajni kmetijski praksi 
setev varovalnih posevkov, 
privabilnih posevkov, 
kolobarjenje z 
negostiteljskimi rastlinami in 
združene setve niso 
predpisani. 

POZ11: Alternativni načini 
zatiranja škodljivih 
organizmov (škodljivcev, 
bolezni in plevelov): 
� varovalni posevki; 
� privabilni posevki; 
� združene setve. 

Ni relevantna. Njive in 
vrtovi. 

Del (najmanj 
10% površin 
vsako leto). 

Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja z administrativno 
kontrolo in s kontrolo na 
kraju samem. 

Pri običajni kmetijski praksi 
konzervirajoča obdelava tal ni 
predpisana. 

POZ12: Konzervirajoča 
obdelava tal. 

Ni relevantna. Njive in 
vrtovi. 

Del (najmanj 
20% površin 
vsako leto). 

Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja z administrativno 
kontrolo in s kontrolo na 
kraju samem. 

Standardi za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje 
pri kmetovanju, standard 
za minimalno talno odejo: V 
skladu s Prilogo 2 Uredbe o 
predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih 
in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (Uradni list RS, 
št. 98/11, z vsemi 
spremembami), so med rastno 

POZ13: Ozelenitev njivskih 
površin: 
� prezimni dosevki 

(jesenska ozelenitev, 
pozna obdelava): setev 
prezimnih dosevkov je 
potrebno opraviti do 
20.10. tekočega leta, 
pokritost tal od 15.11. 
tekočega leta do vsaj 
15.2. naslednjega leta, 

Ni relevantna. Njive in 
vrtovi. 

Del (najmanj 
20% površin 
vsako leto). 

Ni pomembna. Celotna Slovenija, razen 
najožja vodovarstvena 
območja (VVO I). 

ARSKTRP zahtevo 
preverja z administrativno 
kontrolo in s kontrolo na 
kraju samem. 



Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost izbirne 
zahteve 

dobo kmetijska zemljišča 
pokrita z rastlinskim 
pokrovom. 
 
Standardi za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje 
pri kmetovanju, standard 
za minimalno upravljanje 
zemljišč: V skladu s Prilogo 
2 Uredbe o predpisanih 
zahtevah ravnanja ter dobrih 
kmetijskih in okoljskih 
pogojih pri kmetovanju 
(Uradni list RS, št. 98/11, z 
vsemi spremembami), je 
potrebno na GERK-ih z rabo 
na njivah, ki imajo srednji 
naklon 20% ali več, med 
15.11. in 15.2. poskrbeti za 
ozelenitev. 

obdelava tal je mogoča 
po 15.2. naslednjega 
leta, pri tej obdelavi 
uporaba herbicidov ni 
dovoljena; 

� neprezimni dosevki 
(poletna ozelenitev, 
zgodnja obdelava): 
setev neprezimnih 
dosevkov je potrebno 
opraviti do 1.9. 
tekočega leta, pokritost 
tal od 15.9. tekočega 
leta do vsaj 16.10. 
tekočega leta, obdelava 
je mogoča po 16.10. 
tekočega leta, pri tej 
obdelavi uporaba 
herbicidov ni dovoljena; 

� prezimni in neprezimni 
dosevki (poletna 
ozelenitev, pozna 
obdelava): setev 
prezimnih in 
neprezimnih dosevkov 
je potrebno opraviti do 
1.9. tekočega leta, 
pokritost tal (rastlinski 
ostanki) od 15.9. 
tekočega leta do vsaj 
15.2. naslednjega leta, 
obdelava je mogoča po 
15.2. naslednjega leta, 
pri tej obdelavi uporaba 
herbicidov ni dovoljena. 

Pri običajni kmetijski praksi 
setev na sušo odpornejših 
kmetijskih rastlin ni 
predpisana. 

POZ14: Vključevanje na 
sušo odpornejših kmetijskih 
rastlin v kolobar: 
� v petletni kolobar 

morajo biti kot glavni 
posevek vključene 
najmanj 3 na sušo 
odpornejše kmetijske 
rastline. 

Ni relevantna. Njive in 
vrtovi. 

Vse njivske 
površine. 

Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Sušna območja (manj 
primerna in pogojno 
primerna območja za 
pridelavo koruze). 

ARSKTRP zahtevo 
preverja z administrativno 
kontrolo in s kontrolo na 
kraju samem. 



Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost izbirne 
zahteve 

Pri običajni kmetijski praksi 
opustitev silaže ni predpisana. 

POZ15: Opustitev silaže.* 
 
* POZ15 se lahko izvaja le 
sočasno s TRZ7. 

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha 

Njive 
(krma na 
njivah), 
trajno 
travinje. 

Celotno 
kmetijsko 
gospodarstvo. 

Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja z administrativno 
kontrolo in s kontrolo na 
kraju samem. 

Pri običajni kmetijski praksi 
sprememba njiv in trajnih 
nasadov v trajne travnike ni 
predpisana. 

POZ16: Sprememba njiv v 
trajne travnike: 
� travnate površine 

morajo biti negovane. 

Ni relevantna. Njive in 
vrtovi. 

Del. Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Najožja vodovarstvena 
območja (VVO I). 
 
Prispevna območja 
vodnih teles površinskih 
voda in območja vodnih 
teles podzemne vode iz 
Načrta upravljanja voda. 
 
Najbolj ranljiva območja 
znotraj Nature 2000. 

ARSKTRP zahtevo 
preverja z administrativno 
kontrolo in s kontrolo na 
kraju samem. 

 
 
 
 
 


