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�� Na podroNa področčju ju žživinskih gnojil je cilj zagotavljati ustrezne ivinskih gnojil je cilj zagotavljati ustrezne 
zmogljivosti skladizmogljivosti skladišščč, saj premajhne zmogljivosti , saj premajhne zmogljivosti 
gnojnignojniččnih jam, gnojinih jam, gnojišščč in drugih tipov skladiin drugih tipov skladišščč silijo silijo 
rejce k prepogostemu in nenarejce k prepogostemu in nenaččrtovanemu razvozu rtovanemu razvozu 
gnojil, ne glede na potrebe rastlin in razmere v okolju. S gnojil, ne glede na potrebe rastlin in razmere v okolju. S 
tem se povetem se poveččuje nevarnost onesnauje nevarnost onesnažževanja tal in voda. evanja tal in voda. 

�� Cilji v EU so usmerjeni k bolj okolju prijaznemu ravnanju Cilji v EU so usmerjeni k bolj okolju prijaznemu ravnanju 
z z žživinskimi gnojili med skladiivinskimi gnojili med skladiššččenjem in njihovo enjem in njihovo 
aplikacijo na poljuaplikacijo na polju. . 

�� Cilji so podprti z zakonodajo (Zakon o kmetijskih zemljiCilji so podprti z zakonodajo (Zakon o kmetijskih zemljiššččih, Zakon o ih, Zakon o 
varstvu okolja, Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrivarstvu okolja, Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih h 
kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju, Pravilnik za izvkmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju, Pravilnik za izvajanje ajanje 
dobre kmetijske prakse pri gnojenju, Uredba o mejnem vnosu nevardobre kmetijske prakse pri gnojenju, Uredba o mejnem vnosu nevarnih nih 
snovi in gnojil v tla) ter v zadnjem snovi in gnojil v tla) ter v zadnjem ččasu tudi z ukrepi kmetijske in okoljske asu tudi z ukrepi kmetijske in okoljske 
politike (Program razvoja podepolitike (Program razvoja podežželja za Republiko Slovenijo 2004elja za Republiko Slovenijo 2004--2006, 2006, 
Nacionalni program varovanja okolja).Nacionalni program varovanja okolja).

CiljiCilji
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Živinska gnojila

Ravnanje s hlevskim gnojem je glede ekoloških standardov enostavnejše kot z gnojevko

PORAZDELITEV KMETIJ GLEDE NA VRSTO PORAZDELITEV KMETIJ GLEDE NA VRSTO ŽŽIVINSKIH IVINSKIH 
GNOJILGNOJIL

• V Sloveniji prevladuje hlevski gnoj. Izključno hlevski gnoj in 
gnojnico ima 34 % kmetij (22 % GVŽ), izključno gnojevko imajo na 9 
% kmetij (12 % GVŽ), vse ostale kmetije (55 %) pa imajo 
kombinirane sisteme gnoj + gnojnica + gnojevka.  

Delež kmetij po vrsti živinskih gnojil
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Živinska gnojila

PORAZDELITEV KMETIJ GLEDE NA VRSTO PORAZDELITEV KMETIJ GLEDE NA VRSTO ŽŽIVINSKIH IVINSKIH 
GNOJIL IN NAGNOJIL IN NAČČIN SKLADIIN SKLADIŠŠČČENJAENJA

Vrsta gnoja in način skladiščenja
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Živinska gnojila

Slovenski predpisi določajo, da mora imeti kmetija vsaj za 6 mesecev 
skladiščnega prostora za živinska gnojila

PORAZDELITEV KMETIJ GLEDE NA SKLADIPORAZDELITEV KMETIJ GLEDE NA SKLADIŠŠČČNE NE 
ZMOGLJIVOSTI OBJEKTOV ZA ZMOGLJIVOSTI OBJEKTOV ZA ŽŽIVINSKA GNOJILAIVINSKA GNOJILA

• Premajhne skladiščne zmogljivosti ima okrog 15 % anketiranih 
kmetij, na katerih redijo 19 % GVŽ goveje živine. 

• Na kmetijah, ki imajo izključno gnojevko ima premajhno zmogljivost 
gnojničnih jam 25 % kmetij, na katerih redijo 26 % GVŽ.

Goveja gnojevka

2

7

16

30

23
21

4

8

14

26
23 24

0

5

10

15

20

25

30

35

 do 2,0   2,1-4,0  4,1-6,0  6,1-8,0  8,1-10,0 >10

Zmogljivost skladišč v mesecih

D
el

ež
 v

 %

Delež kmetij

Delež GVŽ

Vsa živinska gnojila 

1
3

11

25
22

39

1
5

13

27
25

30

0

5

10
15

20

25

30

35

40

45

 do 2,0   2,1-4,0  4,1-6,0  6,1-8,0  8,1-10,0 >10

Zmogljivost skladišč v mesecih

D
el

ež
 v

 %

Delež kmetij

Delež GVŽ



Kmetijski inštitut Slovenije

19,919,919,619,629,329,318,318,38,98,944Slovenija (SI)Slovenija (SI)55

363621211010Velika Britanija/ Severna Velika Britanija/ Severna 
Irska (UK/ Irska (UK/ NorthernNorthern
IrelandIreland))

151525256060Velika Britanija (UK)Velika Britanija (UK)

37374444121233ŠŠvedska (SE)vedska (SE)

''Nizozemska (NL)Nizozemska (NL)

''Luksemburg (LU)Luksemburg (LU)

''''''''''Italija (IT)Italija (IT)

''''Irska (IE)Irska (IE)

''''''''GrGrččija (GR)ija (GR)

''Francija (FR)Francija (FR)

6363131319194411Finska (FI)Finska (FI)

10*10*50*50*40*40*ŠŠpanija (ES)panija (ES)

''NemNemččija (DE)ija (DE)

''''Danska (DK)Danska (DK)

''''''Belgija (BE)Belgija (BE)

''Avstrija (AT)Avstrija (AT)

>10 >10 mesmes99--10 10 mesmes77--8 8 mesmes55--6 6 mesmes33--4 4 mesmes11--2 2 mesmes

SkladiSkladiššččna kapaciteta za gnojevko v mesecih (% kmetij)na kapaciteta za gnojevko v mesecih (% kmetij)

DrDržžavaava

 = podatek ni podan v odstotkih 
Vir: IRENA 14 – Farm management practices, Final report, Centralna podatkovna zbirka Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije 



Kmetijski inštitut Slovenije

1&2&31&2&355,655,638,738,7''''Slovenija (SI)Slovenija (SI)55
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DrDržžavaava

VVrsta skladirsta skladišščča za gnojevko in gnojnico a za gnojevko in gnojnico -- deledeležž kmetij, ki uporabljajo skladikmetij, ki uporabljajo skladišščče v %e v %

 podatek ni podan v odstotkih
- podatkov ni na voljo 
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DeleDeležž gnojignojišščč (%) glede na kapaciteto v mesecih (%) glede na kapaciteto v mesecih Tip gnojiTip gnojišščča (%)a (%)

 podatek ni podan v odstotkihpodatek ni podan v odstotkih
-- ni podatkov  ni podatkov  

: Tip gnoji: Tip gnojišščč in porazdelitev v odstotkih glede na njihovo kapaciteto in porazdelitev v odstotkih glede na njihovo kapaciteto 
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Komentar

Slovenski predpisi doloSlovenski predpisi določčajo, da mora biti na voljo 3,5 m2 gnojiajo, da mora biti na voljo 3,5 m2 gnojišščča s a s 
pripadajopripadajoččo 2 m3 gnojnio 2 m3 gnojniččno jamo za vsako GVno jamo za vsako GVŽŽ, oziroma 8 m3 jame ali , oziroma 8 m3 jame ali 
lagune za gnojevko. Pri govedorejskih kmetijah usmerjenih v prirlagune za gnojevko. Pri govedorejskih kmetijah usmerjenih v prirejo mleka ejo mleka 
prevladujejo tipi kmetij, kjer skladiprevladujejo tipi kmetij, kjer skladiššččijo ijo žživinska gnojila v obliki hlevskega ivinska gnojila v obliki hlevskega 
gnoja. Od anketiranih kmetij je okrog 85 % takih, ki imajo tako gnoja. Od anketiranih kmetij je okrog 85 % takih, ki imajo tako gnojignojišščča kot a kot 
jame za gnojnico oziroma gnojevko, 2 % kmetij ima le gnojijame za gnojnico oziroma gnojevko, 2 % kmetij ima le gnojišščča brez a brez 
gnojnignojniččnih jam in 13 % izkljunih jam in 13 % izključčno gnojevko. Skladino gnojevko. Skladiššččne zmogljivosti objektov ne zmogljivosti objektov 
na kmetijah, ki imajo izkljuna kmetijah, ki imajo izključčno gnojevko, so primerljive z EU povpreno gnojevko, so primerljive z EU povpreččjem. jem. 
PribliPribližžno 70 % kmetij v Sloveniji lahko skladino 70 % kmetij v Sloveniji lahko skladišščči gnojevko vei gnojevko večč kot 6 mesecev. kot 6 mesecev. 
Prevladujejo betonske gnojniPrevladujejo betonske gnojniččne jame izven hleva (55 %), manj je skladine jame izven hleva (55 %), manj je skladišščč za za 
gnojevko pod regnojevko pod reššetkami v hlevu (39 %), ostalo pa predstavljajo odprte etkami v hlevu (39 %), ostalo pa predstavljajo odprte 
nadzemne cisterne in lagune. Na kmetijah, ki imajo kombinirana snadzemne cisterne in lagune. Na kmetijah, ki imajo kombinirana skladikladišščča, so a, so 
zmogljivosti skladizmogljivosti skladišščč razmeroma velike, saj zadostujejo za verazmeroma velike, saj zadostujejo za večč kot 6 mesekot 6 meseččno no 
skladiskladiššččenje enje žživinskih gnojil. Na teh kmetijah je v primerjavi z EU skupna ivinskih gnojil. Na teh kmetijah je v primerjavi z EU skupna 
zmogljivost skladizmogljivost skladišščč nadpovprenadpovpreččna. Med gnojina. Med gnojišščči za hlevski gnoj prevladujejo i za hlevski gnoj prevladujejo 
nepokrita gnojinepokrita gnojišščča na nepropustni oziroma betonski podlagi (>90 %). Glede a na nepropustni oziroma betonski podlagi (>90 %). Glede 
tipa in zmogljivosti gnojitipa in zmogljivosti gnojišščč je stanje v Sloveniji primerljivo s stanjem na je stanje v Sloveniji primerljivo s stanjem na 
Finskem in Finskem in ŠŠvedskem. vedskem. 


