
Priloga JJ 
 

OKOLJU PRIJAZNO GOSPODARJENJE NA TRAVINJU Z ŽIVALMI  

 
Dodatne zahteve za izvajanje okolju prijaznega gospodarjenja na travinju z živalmi 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 
analiza krme in računanje 
krmnih obrokov nista 
predpisana. 

TRZ1: Analiza krme in 
računanje krmnih obrokov 
za govedo in/ali drobnico. 

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha za 
govedo in/ali 
drobnico (brez 
ostalih živali na 
obrazcu B) na 
površino trajnega 
travinja in njivskih 
površin, na katerih 
se prideluje krma. 

Trajno travinje, 
njive (krma na 
njivah). 

Celotno 
kmetijsko 
gospodarstvo. 

Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

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 
zaščito trajnih travnikov:  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), se trajni 
travniki ohranjajo s pašo, 
košnjo ali kombinacijo paše in 
košnje najpozneje do 15.10. 
tekočega leta (razen na 
območjih iz predpisanih 
zahtev ravnanja za ohranjanje 
habitatov). 
 
Predpisane zahteve 
ravnanja, standard za dobro 
počutje živali:  V skladu s 
Prilogo 1 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in 

TRZ2: Ekstenziviranje reje: 
� najmanj enkratna raba 

letno (košnja in 
spravilo ali paša); 

� količina uporabljenega 
dušika iz organskih 
gnojil ne sme presegati 
140 kg/ha letno; 

� uporaba gensko 
spremenjene krme pri 
travojedih živalih ni 
dovoljena; 

� pri govedu, konjih in 
drobnici dokup močne 
krme ne sme presegati 
700 kg/GVŽ letno, pri 
prašičih 1.200 kg/GVŽ 
letno pri sistemu 
pitanja in 2.000 
kg/GVŽ letno pri 
zaključeni reji, pri 
perutnini 6.500 
kg/GVŽ letno. 

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha. 

Trajno travinje, 
njive (krma na 
njivah). 

Celotno KMG. Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Celotna Slovenija. 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 

okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (Uradni list RS, 
št. 98/11, z vsemi 
spremembami), mora skrbnik 
živali živalim zagotoviti 
primerno kakovost in količino 
ustrezne krme ter primeren 
način krmljenja in napajanja 
za ohranjanje zdravja ter 
zadovoljevanje etoloških 
potreb ob krmljenju. 
 
Vodenje evidenc o nakupu 
krme pri običajni kmetijski 
praksi ni predpisano. 
 
Predpisane zahteve ravnanja 
za nitrate: 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), je v 
obdobju od 15. novembra do 
1. marca prepovedano 
gnojenje z mineralnimi gnojili, 
ki vsebujejo dušik, razen če se 
gnoji kmetijske rastline v 
rastlinjakih. 
 
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 



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

Preverljivost izbirne 
zahteve 

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

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

TRZ3: Poleg organskih 
gnojil iz lastnega 
kmetijskega gospodarstva, 
se lahko uporabljajo samo 
gnojila, ki so dovoljena v 
ekološki pridelavi, v skladu 
s Prilogo I Uredbe 
889/2008/ES. 

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha. 

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 
gnojenje z organskimi gnojili 
z nizkimi izpusti v zrak ni 
predpisano. 

TRZ4: Gnojenje z 
organskimi gnojili z 
nizkimi izpusti v zrak 
najmanj enkrat v 
koledarskem letu: 
� nanos tekočih 

organskih gnojil na 
površino tal s pomočjo 
vlečnih cevi ali sani ali 
takojšnja 
inkorporacija. 

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha. 

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

Predpisane zahteve ravnanja 
za fitofarmacevtska 
sredstva: V skladu s Prilogo 1 
Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih 
in okoljskih pogojih pri 

TRZ5: Prepoved kemičnega 
zatiranja ščavja s 
škropljenjem povprek. 

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha. 

Trajno travinje. Celotno KMG. Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Celotna Slovenija. 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 

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

Pri običajni kmetijski praksi 
način spravila pokošene trave 
ni predpisan. 

TRZ6: Spravilo mrve s 
travinja. 

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha. 

Trajno travinje. Vse površine 
trajnega 
travinja. 

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

Pri običajni kmetijski praksi 
opustitev silaže ni predpisana. 

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

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha. 

Trajno travinje, 
njive (krma na 
njivah). 

Celotno 
kmetijsko 
gospodarstvo. 

Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

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 
zaščito trajnih travnikov:  V 
skladu s Prilogo 2 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri 

TRZ8: Za GERK-e, ki so 
večji od 1 ha v tekočem letu 
na travniku površina 
strnjenega nepokošenega 
pasu, ki se pokosi naslednje 
leto, znaša 5 do 10% 
površine travnika (če je 
GERK velik 10 ha ali več, 

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha. 

Trajno travinje. Del. Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Celotna Slovenija. 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 

kmetovanju (Uradni list RS, 
št. 98/11, z vsemi 
spremembami), se trajni 
travniki ohranjajo s pašo, 
košnjo ali kombinacijo paše in 
košnje najpozneje do 15.10. 
tekočega leta (razen na 
območjih iz predpisanih 
zahtev ravnanja za ohranjanje 
habitatov). 

strnjen nepokošen pas ne 
sme obsegati več kot 1 ha in 
je lahko v dveh delih). 

 
 
 
 
 


