
Janez SUŠIN

Spletna predstavitev ZOOM, 9. 11. 2021

STROKOVNE NALOGE S PODROČJA OKOLJA ZA MOP 

V LETU 2021
za vsebine, ki se nanašajo na izvajanje nitratne direktive, varstva tal ter 

zmanjšanje izpustov onesnaževal v zrak iz kmetijstva

Predstavitev rezultatov

Trajanje: 20. 1. 2021 – 19. 11. 2021

Skrbnici pogodbe s strani naročnika: Helena MATOZ in Alenka FRITZEL



Program strokovnih nalog za leto 2021

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 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

Evropsko partnerstvo za tla

Izdelava smernic za obravnavo tal v okviru priprave prostorskih aktov in celovite presoje 

vplivov na okolje

  Varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

Vsebina

  Krepitev zavedanj o pomenu varovanja tal in njihovih funkcij v okolju

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



Program predstavitev

Ura Vsebina Predavatelj

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

v letu 2021 in zaključki izdelanih nalog
Janez Sušin

9:30 - 10:00
Ugotavljanje izpiranja dušika med odlaganjem hlevskega gnoja 

na kmetijskih zemljiščih
dr. Tomaž Žnidaršič

10:00 - 10:30

Ugotavljanje izpiranja dušika na plitvih tleh zaradi zgodnjega 

pomladanskega gnojenja sejanega travinja s tekočimi organskimi 

gnojili

dr. Branko Lukač

10:30 - 11:00
Izdelava smernic za obravnavo tal v okviru priprave prostorskih 

aktov in celovite presoje vplivov na okolje
dr. Borut Vrščaj

11:00 - 11:30
Nova direktiva NEC in ukrepi za zmanjšanje izpustov onesnaževal 

v zrak iz kmetijstva
dr. Jože Verbič

11:30 Razprava



Namen izvajanja terenskih poskusov

Namen:

1. Testiranje časovnih prepovedi gnojenja

2. Začasno odlaganje hlevskega gnoja na KZ 

Vrsta gnojila

Splošna časovna prepoved

Izjema: priprava zemljišč za setev jarih žit, trav in TDM 

ter dognojevanje ozimin in sejanega travinja

Splošna časovna prepoved

Zaščiteni prostori (rastlinjaki)

Splošna časovna prepoved

Izjema: gnojenje ozimin (vključno s sejanim travinjem)
največ 40 kg N/ha

Zaščiteni prostori (rastlinjaki)

Tekoča organska 

gnojila

Hlevski gnoj, 

kompost, digestat 

(> 20 % ss)

Mineralna gnojila, 

ki vsebujejo dušik

Ni prepovedi

Dovoljeno

15. november - 1. marec

15. november - 15. februar

1. december - 15. februar

15. oktober - 1. marec

1. december - 15. februar

Ni prepovedi

September Oktober November December Januar Februar Marec

Celinsko podnebje



Bilančni presežek N v kmetijstvu 1992-2019 (v kg N/ha)

Učinkovitost = odvzem N/vnos N x 100 %

Sprememba v obdobju 

1992-2019 (v %)

VNOS N -4

Živinska gnojila 2

Mineralna gnojila -17

Depozicija 0

Biološka fiksacija 169

Seme in sadilni material 0

Organska gnojila (brez ŽG) 245

ODVZEM N 46

Trajni travniki 48

Žita 52

Zelena krma z njiv 74

Korenovke in gomoljnice -96

Sadje 3

Industrijske rastline 823

Zelenjadnice 34

Stročnice 164

Bruto bilančni presežek N -50

Neto bilančni presežek N -81

Učinkovitost N (v %) 52

Preliminarni BPN za leto 2020:
Bruto BPN: 32 kg N/ha
Neto BPN: 0,5 kg N/ha 



Bruto 
bilančni 

presežek N 
v kmetijstvu 
2006-2015

(v kg N/ha)

Vir: Eurostat, 2019





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

Leto 2017 (sušno leto)



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



Neto bilančni presežek N po vodnih telesih 
podzemnih voda v letu 2019  (v kg/ha) 



Bilančni presežek P v kmetijstvu 1992-2019 (v kg P/ha)

Sprememba v obdobju 

1992-2019 (v %)

VNOS P -33

Mineralna gnojila -56

Živinska gnojila -4

Organska gnojila (brez ŽG) 14.191

Seme in sadilni material -1

ODVZEM P 43

Trajni travniki 48

Žita 51

Zelena krma z njiv 66

Korenovke in gomoljnice -101

Industrijske rastline 19

Sadje 746

Zelenjadnice 51

Stročnice 160

Bilančni presežek P -97

Učinkovitost P (v %) 122

Učinkovitost = odvzem N/vnos N x 100 %

Preliminarni BPP za leto 2020:
-0,9 kg P/ha



Bilančni 
presežek P v 
kmetijstvu 
2004-2015

(v kg P/ha)

Vir: Eurostat, 2018



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

1. Strokovna pomoč pri pripravi Uredbe

o uporabi oljčnih tropin in rastlinske

vode za gnojenje

2. Strokovna pomoč pri pripravi

odgovorov za Evropsko računsko

sodišče (revizija smotrnosti SKP in

drugih ukrepov EU v zvezi z varstvom

KZ in ravnanjem z gnojem)

3. Posodobitev Smernic za izvajanje

ukrepov varstva voda pred

onesnaževanjem z nitrati iz

kmetijskih virov



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

Posodobitev Smernic 2021



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

Posodobitev Smernic 2021 (primer): 
Dodatno pojasnilo glede zavezancev za izvajanje uredbe



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

Evropski komisiji 

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: Irska


