
Priloga 7: Opredelitev pretežnega načina reje rejnih živali na KMG in izračun proizvedene količine gnojil 

 

 

(1) Za zahtevo »Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak«, ki se izvaja v okviru operacij 

Poljedelstvo in zelenjadarstvo (izbirna zahteva POZ_NIZI), Hmeljarstvo (izbirna zahteva HML_NIZI), Trajno 

travinje I (izbirna zahteva TRZ_I_NIZI) in Trajno travinje II (izbirna zahteva TRZ_II_NIZI), je treba opredeliti 

pretežen način reje rejnih živali na KMG, na podlagi katerega se izračuna proizvedena količina gnojil na 

KMG. 

 

(2) Plačilo za zahteve POZ_NIZI, HML_NIZI, TRZ_I_NIZI in TRZ_II_NIZI se določi na m
3
. 

 

(3) Izračun razpoložljivih količin tekočih živinskih gnojil in gnoja na KMG vključuje količino gnoja in tekočih 

živinskih gnojil, ki jih prispevajo rejne živali iz obrazca »Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali« iz 

predpisa, ki ureja evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: obrazec staleža živali), ter oddane in prejete 

količine živinskih gnojil in digestata iz »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta« 

iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. V izračunu se upošteva za: 

 govedo: stalež živali po stanju na dan 1. februarja tekočega leta in štiri reprezentativne naključno izbrane 

datume, ki jih agencija določi in objavi na svoji spletni strani ne prej kakor dva tedna po njihovi določitvi, 

ter podatek o številu živali s pregleda na kraju samem; 

 prašiče in kokoši, ki niso v turnusni reji: stalež živali po stanju na dan 1. februarja tekočega leta in 

podatek o številu živali s pregleda na kraju samem; 

 prašiče in kokoši v turnusni reji: podatek o povprečnem številu živali v turnusu in številu dni vseh 

turnusov iz zbirne vloge za tekoče leto. 

 

(4) Količina proizvedenih tekočih živinskih gnojil in gnoja se izračuna s pomočjo podatka o pretežnem načinu 

reje domačih živali na KMG, ki ga upravičenec opredeli na obrazcu »Opredelitev načina reje za potrebe 

izvajanja zahtev z obveznostjo gnojenja z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« iz predpisa, ki ureja 

izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Za ta namen se določita dva pretežna načina reje rejnih 

živali: 

 sistem z gnojevko; 

 sistem s hlevskim gnojem in gnojnico. 

 

(5) Pretežen način reje rejnih živali na KMG je tisti, v katerega je vključenih več kot 50 odstotkov GVŽ. 

 

(6) Kategorije živali, na podlagi katerih se izračuna proizvedena količina gnojil, so: 

 govedo do dve leti; 

 govedo nad dve leti; 

 prašiči pitanci; 

 plemenski prašiči; 

 kokoši nesnice. 

 

(7) V kategorijo govedo do dve leti spadajo naslednje kategorije iz obrazca staleža živali: 

 teleta do šest mesecev; 

 mlado govedo od šest mesecev do enega leta; 

 mlado govedo od enega do dveh let. 

 

(8) V kategorijo govedo nad dve leti spadajo naslednje kategorije iz obrazca staleža živali: 

 govedo nad dve leti. 

 

(9) V kategorijo prašiči pitanci spadajo naslednje kategorije iz obrazca staleža živali: 

 tekači do 30 kg; 

 prašiči pitanci in plemenski prašiči od 30 do 110 kg; 

 prašiči pitanci od 30 kg dalje, pitani na višjo težo, in kmečka reja prašičev. 

 

(10) V kategorijo plemenski prašiči spadajo naslednje kategorije iz obrazca staleža živali: 

 plemenski merjasci; 



 plemenske mladice; 

 plemenske svinje. 

 

(11) V kategorijo kokoši nesnice spadajo naslednje kategorije iz obrazca staleža živali: 

 kokoši nesnice (prireja jedilnih jajc); 

 matične kokoši (prireja valilnih jajc za pitovne piščance); 

 matične kokoši (prireja valilnih jajc za nesnice); 

 kokoši, petelini kmečke reje (prireja jedilnih jajc). 

 

(12) V izračunu razpoložljivih količin tekočih živinskih gnojil in gnoja na KMG se za posamezne kategorije 

živali upoštevajo letne količine živinskih gnojil iz preglednice 1. 

 

Preglednica 1: Letne količine živinskih gnojil (na žival) 

 

Kategorija živali 
Sistem z gnojevko Sistem s hlevskim gnojem in gnojnico 

Gnojevka (m
3
/leto) Hlevski gnoj (m

3
/leto)  Gnojnica (m

3
/leto) 

Govedo do dve leti 11,6 8,4 5,8 

Govedo nad dve leti 23,6 14,0 7,8 

Prašiči pitanci 1,38 0,94 0,46 

Plemenski prašiči 5,10 3,46 1,68 

Kokoši nesnice 0,064 0,032 / 

 

 

(13) Pri izbirnih zahtevah POZ_NIZI in HML_NIZI se prijavljena površina zahtevka v ha pomnoži s 25 m
3
, pri 

izbirnih zahtevah TRZ_I_NIZI in TRZ_II_NIZI pa s 30 m
3
, kolikor je zgornja meja plačila na ha. Količina gnojil 

25 m
3
 oziroma 30 m

3
 predstavlja upravičeno količino živinskih gnojil. Če je ta upravičena količina živinskih 

gnojil manjša od razpoložljive količine živinskih gnojil, se izplača najvišje možno plačilo na ha. Če je 

upravičena količina živinskih gnojil večja od razpoložljive količine živinskih gnojil, se razpoložljiva količina 

živinskih gnojil ustrezno porazdeli na odobreno površino. Ta razpoložljiva količina živinskih gnojil v m
3
 na ha 

je tudi osnova za izračun višine plačila na ha. V tem primeru ne bo izplačan najvišji možni znesek na ha, 

ampak bo ustrezno znižan glede na razpoložljivo količino živinskih gnojil. 

 

(14) V primeru hmeljišč, kjer se izbirna zahteva HML_NIZI večinoma izvaja z zadelavo gnoja, osnovo 

predstavlja razpoložljiva količina gnoja. Če je izračunana potreba (količina) na ha v m
3
 manjša ali enaka 

razpoložljivi količini gnojil, se izplača najvišje možno plačilo na ha. Če je razpoložljiva količina gnojil manjša, 

se najprej predpostavi poraba vsega gnoja, nato se šele upošteva porabo tekočih živinskih gnojil. Če je 

količina pokrita, se izplača najvišje možno plačilo na ha. Če količina ni pokrita, se izračuna koliko m
3
 na ha je 

zagotovljenih, plačilo na ha pa se zato ustrezno zniža. 

 

(15) Z upravnim pregledom zahtevkov za izbirne zahteve POZ_NIZI, HML_NIZI, TRZ_I_NIZI in TRZ_II_NIZI 

se preveri, ali KMG razpolaga z zadostnimi količinami tekočih živinskih gnojil in gnoja za upravičenost 

izplačila teh zahtevkov glede na površine, prijavljene na geoprostorskem obrazcu za vloge in zahtevke na 

površino iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. 

 

 

 

 


