
 

 

Priloga 5: Postopek izračuna povprečnega letnega skupnega obsega GVŽ in povprečne letne 

obtežbe s travojedimi živalmi 

 

A. Postopek izračuna povprečnega letnega skupnega obsega GVŽ 

 

(1) Povprečni letni skupni obseg GVŽ se za posamezno koledarsko leto določi po naslednji enačbi:  

 

A = B + C + D, pri čemer je:  

– A: povprečni letni skupni obseg GVŽ,  

– B: povprečni letni obseg GVŽ govedi,  

– C: obseg GVŽ drugih živali, ki se ne redijo v turnusih, 

– D: obseg GVŽ drugih živali, ki se redijo v turnusih.  

   

(2) Pri povprečnem letnem obsegu GVŽ govedi iz prejšnjega odstavka se upošteva povprečno število 

posameznih kategorij govedi, ki se uporablja pri izračunu letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil v 

skladu z uredbo, ki za posamezno leto ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike ter ustreznih 

koeficientov GVŽ po kategorijah rejnih živali iz pravilnika, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in 

evidenco rejnih živali. 

  

Povprečni letni obseg GVŽ govedi se določi po naslednji enačbi: 

 

B = (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)/5, pri čemer je:  

– B: povprečni letni skupni obseg GVŽ govedi,  

– B1: obseg GVŽ goveda po stanju na dan 1. 2., 

– B2: obseg GVŽ goveda po stanju na prvi naključni datum, 

– B3: obseg GVŽ goveda po stanju na drugi naključni datum, 

– B4: obseg GVŽ goveda po stanju na tretji naključni datum,  

– B5: obseg GVŽ goveda po stanju na četrti naključni datum.  

 

(3) Obseg GVŽ drugih živali, ki se ne redijo v turnusih iz prvega odstavka tega poglavja, je seštevek 

zmnožkov števila drugih živali po posameznih kategorijah iz evidence rejnih živali ter ustreznih 

koeficientov GVŽ po vrstah in kategorijah rejnih živali iz pravilnika, ki ureja evidenco imetnikov rejnih 

živali in evidenco rejnih živali.  

 

(4) Obseg GVŽ drugih živali, ki se redijo v turnusih iz prvega odstavka tega poglavja, se izračuna na 

naslednji način: 

 

A = B x C x D / 365, pri čemer je: 

– A: obseg GVŽ drugih živali, ki se redijo v turnusu, 

– B: povprečno število živali v turnusu,  

– C: skupno število dni vseh turnusov,  

– D: koeficient GVŽ po vrstah in kategorijah rejnih živali iz pravilnika, ki ureja evidenco imetnikov 

rejnih živali in evidenco rejnih živali.   

 

(5) Če upravičenec pase živali na planini oziroma skupnem pašniku, se za te živali šteje, da ne 

zmanjšujejo obsega GVŽ na kmetiji. 

 

B. Postopek izračuna povprečne letne obtežbe s travojedimi živalmi 

 

(1) Povprečna letna obtežba s travojedimi živalmi se za posamezno koledarsko leto določi po 

naslednji enačbi: 

 



 

 

A = B/C, pri čemer je: 

– A: povprečna letna obtežba s travojedimi živalmi, 

– B: povprečni letni skupni obseg GVŽ travojedih živali, 

– C: površina trajnega travinja. 

 

(2) Povprečni letni skupni obseg GVŽ travojedih živali se določi po naslednji enačbi:  

 

A = B + C, pri čemer je:  

– A: povprečni letni obseg GVŽ travojedih živali, 

– B: povprečni letni obseg GVŽ govedi, ki se določi v skladu z drugim odstavkom prejšnjega 

poglavja, 

– C: obseg GVŽ drugih travojedih živali.  

 

(3) Obseg GVŽ drugih travojedih živali iz prejšnjega odstavka je seštevek zmnožkov števila drugih 

travojedih živali po posameznih kategorijah iz evidence rejnih živali ter ustreznih koeficientov GVŽ po 

vrstah in kategorijah rejnih živali iz pravilnika, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco 

rejnih živali. 


