
 STROKOVNE NALOGE S PODROČJA OKOLJA ZA MOP 
 V LETU 2019 

za vsebine, ki se nanašajo na izvajanje nitratne direktive, varstva tal ter 

zmanjšanje izpustov onesnaževal v zrak iz kmetijstva 

 

Predstavitev rezultatov 

 

Trajanje: 13. 11. 2019 – 19. 6. 2020 

Janez SUŠIN 

 

KIS, Ljubljana, 16. 6. 2020 



Program strokovnih nalog za leto 2019 

Vsebina

  Varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

Bilančni presežek dušika v kmetijstvu 

Bilančni presežek fosforja v kmetijstvu 

Strokovna pomoč pri izvajanju Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 

kmetijskih virov v praksi

Strokovna pomoč pri pripravi poročila o izvajanju nitratne direktive v Sloveniji v obdobju 

2016-2019

Strokovna pomoč pri oblikovanju stališč, mnenj in informacij Republike Slovenije v povezavi 

z aktivnostmi nitratnega odbora in ekspertne delovne skupine pri Evropski komisiji

Ugotavljanje izpiranja dušika med odlaganjem hlevskega gnoja na kmetijskih zemljiščih

Ugotavljanje izpiranja dušika na plitvih tleh zaradi zgodnjega pomladanskega gnojenja 

sejanega travinja s tekočimi organskimi gnojili

Priprava povzetkov raziskav za Evropsko komisijo

  Krepitev zavedanj o pomenu varovanja tal in njihovih funkcij v okolju

Evropsko partnerstvo za tla

Svetovni dan tal

  Nova direktiva NEC in ukrepi za zmanjšanje izpustov onesnaževal v zrak iz kmetijstva



Program predstavitev 

Ura Vsebina Predavatelj

Predstavitev Programa strokovnih nalog s področja okolja za MOP 
9:00 - 9:30 Janez Sušin

v letu 2019 in zaključki izdelanih nalog

Ugotavljanje izpiranja dušika med odlaganjem hlevskega gnoja 
9:30 - 10:00 dr. Tomaž Žnidaršič

na kmetijskih zemljiščih

Ugotavljanje izpiranja dušika na plitvih tleh zaradi zgodnjega 

10:00 - 10:30 pomladanskega gnojenja sejanega travinja s tekočimi organskimi dr. Branko Lukač

gnojili

Nova direktiva NEC in ukrepi za zmanjšanje izpustov onesnaževal 
10:30 - 11:00 dr. Jože Verbič

v zrak iz kmetijstva

11:00 Razprava



Namen izvajanja terenskih poskusov 

Namen:  

1. Testiranje časovnih prepovedi gnojenja 

2. Začasno odlaganje hlevskega gnoja na KZ  

Celinsko podnebje 

Vrsta gnojila September Oktober November December Januar Februar Marec

Splošna časovna prepoved 15. november - 1. marec
Tekoča organska 

gnojila Izjema: priprava zemljišč za setev jarih žit, trav in TDM 
15. november - 15. februar

ter dognojevanje ozimin in sejanega travinja

Hlevski gnoj, Splošna časovna prepoved 1. december - 15. februar

kompost, digestat 

(> 20 % ss) Zaščiteni prostori (rastlinjaki) Ni prepovedi

Splošna časovna prepoved 15. oktober - 1. marec
Dovoljeno

Mineralna gnojila, največ 40 kg N/ha
Izjema: gnojenje ozimin (vključno s sejanim travinjem) 1. december - 15. februar

ki vsebujejo dušik

Zaščiteni prostori (rastlinjaki) Ni prepovedi



Priprava povzetkov raziskav za Evropsko komisijo 



Bilančni presežek N v kmetijstvu 1992-2018 (v kg N/ha) 

Sprememba v obdobju 

1992-2018 (v %)

VNOS N -2

Živinska gnojila 6

Mineralna gnojila -17

Depozicija 0

Biološka fiksacija 161

Seme in sadilni material 0

Organska gnojila (brez ŽG) 218

ODVZEM N 45

Trajni travniki 47

Žita 49

Zelena krma z njiv 68

Korenovke in gomoljnice -94

Sadje 6

Industrijske rastline 918

Zelenjadnice 25

Stročnice 175

Bruto bilančni presežek N -45

Neto bilančni presežek N -76

Učinkovitost N (v %) 48

Učinkovitost = odvzem N/vnos N x 100 % 





Neto bilančni presežek N po vodnih telesih 
podzemnih voda v letu 2017 in 2018  (v kg/ha)  

Leto 2017 (sušno leto) 

Leto 2018 



Bilančni presežek P v kmetijstvu 1992-2018 (v kg P/ha) 

Sprememba v obdobju 

1992-2018 (v %)

VNOS P -32

Mineralna gnojila -54

Živinska gnojila -4

Organska gnojila (brez ŽG) 2.634

Seme in sadilni material 0

ODVZEM P 41

Trajni travniki 46

Žita 49

Zelena krma z njiv 62

Korenovke in gomoljnice -99

Industrijske rastline 852

Sadje 25

Zelenjadnice 35

Stročnice 170

Bilančni presežek P -93

Učinkovitost P (v %) 116

Učinkovitost = odvzem P/vnos P x 100 % 



Strokovna pomoč pri izvajanju Uredbe o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (1/3) 

1. Odgovor na dopis Občine 

Radlje ob Dravi 

2. Posodobitev Smernic za 

izvajanje ukrepov varstva 

voda pred onesnaževanjem 

z nitrati iz kmetijskih virov 

3. Pomoč pri pripravi odgovorov za Računsko sodišče (Revizija uspešnosti zmanjševanja 

nitratov v vodi v obdobju 2014-2018)  



Strokovna pomoč pri izvajanju Uredbe o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (2/3) 

Posodobitev Smernic 2020 



Strokovna pomoč pri izvajanju Uredbe o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (3/3) 

Posodobitev Smernic 2020: 
primer 

Povezljivost nitratne uredbe 
z UBRO uredbo (Uredba o 

predelavi biološko razgradljivih 
odpadkov in uporabi komposta ali 
digestata. Uradni list RS, št. 99/13, 

56/15 in 56/18) 



Strokovna pomoč pri pripravi poročila o izvajanju nitratne 
direktive v Sloveniji v obdobju 2016-2019 (1/2) 

European Commission. 2020. 
‘NITRATES’ DIRECTIVE 

(91/676/CEE). Status and 
trends of aquatic 

environment and agricultural 
practice. Development guide 
for Member States’ reports. 

30 s.  



Strokovna pomoč pri pripravi poročila o izvajanju nitratne 
direktive v Sloveniji v obdobju 2016-2019 (2/2) 

Vsebine, ki jih je k poročilu prispeval KIS 

1. Sproščanje N v okolje 
2. Podatki o stanju 

kmetijstva v Sloveniji 
(stalež živine, KZ) 

3. Bilančni presežek N v 
kmetijstvu 



Strokovna pomoč pri oblikovanju stališč, mnenj in informacij Republike Slovenije 
v povezavi z aktivnostmi Nitratnega odbora in ekspertne delovne skupine pri 

Evropski komisiji (1/4) 

Sevilla, Španija: »SAFEMANURE 
Stakeholder Workshop“ 
28. do 30. januar 2020 

Namen projekta je na ravni EU 
opredeliti možnosti uporabe 
proizvodov za gnojenje, ki z 
različnimi tehnološkimi postopki 
nastajajo s predelavo živinskih gnojil, 
končni proizvodi pa imajo lastnosti 
mineralnih gnojil. Ta gnojila bi 
poimenovali „RENURE“ gnojila 
("REcovered Nitrogen from manURE")  



Strokovna pomoč pri oblikovanju stališč, mnenj in informacij Republike Slovenije 
v povezavi z aktivnostmi Nitratnega odbora in ekspertne delovne skupine pri 

Evropski komisiji (2/4) 

Sevilla, Španija: „SAFEMANURE Stakeholder Workshop“ 

Predlog za opredelitev RENURE gnojil 
Any N containing substance fully or partially derived from livestock manure through 
processing under controlled conditions that can be used in areas with water pollution 
by N following the same provisions applied to N containing chemical fertilisers as 
defined in the Nitrates Directive (91/676/EEC), while providing adequate agronomic 
benefits to enhance plant growth. 
 
Kemijska sestava (predlog): 
   mineralni N : skupni N ≥ 90 %  
   skupni organski ogljik (TOC) : skupni N ≤ 3 
    Cu: 300 mg/kg suhe snovi  
    Hg: 1 mg/kg suhe snovi 
    Zn: 800 mg/kg suhe snovi 
    biološki patogeni (brez dodatnih omejitev) 



Strokovna pomoč pri oblikovanju stališč, mnenj in informacij Republike Slovenije 
v povezavi z aktivnostmi Nitratnega odbora in ekspertne delovne skupine pri 

Evropski komisiji (3/4) 

Sevilla, Španija: „SAFEMANURE Stakeholder Workshop“ 

RENURE gnojila so glede nevarnosti izpiranja N lahko primerljiva z mineralnimi 
gnojili, glede izpustov N spojin v zrak pa naj bi povzročala več izpustov. Zato 
predlog: 

Member States should take the necessary provisions to 

prevent and minimize NH3 emissions during RENURE 

application on the field, especially for: 

1. RENURE N fertilisers that have < 40% of its total N present 

in the form of NO3-N in  

2. RENURE N fertilisers applied on soils of pHH O > 5. 
2



Strokovna pomoč pri oblikovanju stališč, mnenj in informacij Republike Slovenije 
v povezavi z aktivnostmi Nitratnega odbora in ekspertne delovne skupine pri 

Evropski komisiji (4/4) 

Priprava strokovnih mnenj h gradivom, ki jih 
pripravijo države članice Evropske unije kot 
strokovno utemeljitev, kadar želijo uveljaviti 
odstopanje od zahtev nitratne direktive v skladu z 
določbo odstavka 2(b) Priloge III in člena 9. 
Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.  

Primer: 
 

1. Danska 

2. Nizozemska 



Krepitev zavedanj o pomenu varovanja 
tal in njihovih funkcij v okolju (1/2) 

Prevod letaka: 

Funkcije tal 



Krepitev zavedanj o pomenu varovanja 
tal in njihovih funkcij v okolju (2/2) 

Leto 2019 je FAO posvetil vprašanju 
erozije tal s sloganom »Stop eroziji 
tal, zavarujmo našo prihodnost!« 
(Stop Soil Erosion, Save our Future).  
 
KIS je v okviru te naloge za potrebe 
obeležitve Svetovnega dneva tal 5. 
decembra 2019 pripravil plakat z 
naslovom: 
„Varujemo tla–zmanjšujmo erozijo!“ 




