
Priloga DD 
 

OKOLJU PRIJAZNO HMELJARSTVO  

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

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

Preverljivost 
izbirne zahteve 

Pri običajni kmetijski praksi 
gnojenje z dušikom na podlagi 
analiz rastlinam dostopnega 
dušika v tleh ni predpisano. 

HML1: Hitri talni testi 
mineraliziranega dušika v 
tleh. 

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

Pri običajni kmetijski praksi 
mehansko zatiranje plevelov 
ni predpisano. 

HML2: Mehansko zatiranje 
plevelov najmanj enkrat v 
koledarskem letu. 

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

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

HML3: Talno gnojenje 
samo z dušikom iz 
organskih gnojil. 

Ni relevantna. Hmeljišča. Celotno 
kmetijsko 
gospodarstvo. 

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

Pri običajni kmetijski praksi 
zadelava gnojnice v tla s 
kultiviranjem ali osipanjem ni 
predpisana. 

HML4: Gnojenje z nizkimi 
izpusti v zrak (zadelava 
gnojnice in gnoja v tla) 
najmanj enkrat v 
koledarskem letu. 

Ni relevantna. Hmeljišča. Del. Del. 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. 

HML5: Pokritost tal v 
medvrstnem prostoru. 

Ni relevantna. Hmeljišča. 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 

HML6: 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 

Ni relevantna. Hmeljišča. 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 

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, 
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, 

uredbe). 



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

Preverljivost 
izbirne zahteve 

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 
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 

HML7: Alternative uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev: 
� uporaba svetlobnih, 

lepljivih vab in 
lovilnih posod za 
potrebe spremljanja 
škodljivih 
organizmov. 

Ni relevantna. Hmeljišča. Del (najmanj 
20% hmeljišč 
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 

identičnih 
fitofarmacevtskih 
sredstev iz drugih držav 
članic EU; 

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

HML8: Uporaba šob z 
zmanjšanim zanašanjem 
(antidriftne šobe). 

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

Pri običajni kmetijski praksi 
uporaba biorazgradljivih vrvic 
ni predpisana. 

HML9: Uporaba 
biorazgradljivih vrvic. 

Ni relevantna. Hmeljišča. Vsa hmeljišča. Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP zahtevo 
preverja s kontrolo 
na kraju samem. 

Pri običajni kmetijski praksi 
kompostiranje rastlinskih 
odpadkov po obiranju hmelja 
ni predpisano. 

HML10: Kompostiranje 
rastlinskih odpadkov po 
obiranju hmelja. 

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

 
 
 
 
 


