
KMETOVANJE NA 
VODOVARSTVENEM OBMOČJU I.
Kmetijska zemljišča morajo biti vse leto prekrita z ze-
leno odejo. Prepovedano je preoravanje trajnega travi-
nja, razen travinja, ki je vključeno v kolobar.

Gnojenje je dovoljeno samo na osnovi gnojilnega na-
črta, prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice ter 
tudi rudninskih gnojil, ki vsebujejo dušik. Prepovedana 
je uporaba komposta ali pregnitega blata ter blata iz 
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Namaka-
nje kmetijskih zemljišč z vodo, ki so ji dodana rastlin-
ska hranila, ni dovoljeno.

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki vsebu-
jejo aktivne snovi s seznama, objavljenega na spletni 
strani pristojnega ministrstva, je prepovedana. Dovo-
ljeni so nekemični ukrepi varstva rastlin ali uporaba 
FFS, namenjenih uporabi v ekološki pridelavi. Vsak 
uporabnik FFS mora voditi natančno evidenco upora-
bljenih sredstev.

Paša živali na tem vodovarstvenem območju je dovo-
ljena samo v ekološki reji. Upoštevati je treba:

• Dokrmljevanje živali ni dovoljeno.
• Napajanje živali je dovoljeno s premeščanjem 

korit po pašni površini z namenom enakomerne 
porazdelitve živalskih izločkov po zemljišču.

• V primeru uničenja travne ruše je treba pašo 
prekiniti.

Dodatne informacije lahko pridobite na izpostavah 
območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije:

Krško, Izpostava Krško, 07 49 02 210
Brežice, Izpostava Brežice, 07 49 61 165
Sevnica, Izpostava Sevnica, 07 81 41 725
Radeče, Izpostava Laško, 03 73 40 871
Kostanjevica na Krki, Izpostava Krško, 07 49 02 210
Bistrica ob Sotli, Izpostava Šmarje, 03 81 83 042
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 LOKACIJE 

Krško:  
Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, stavba komunale
Brežice:  
prostori CRP, d. o. o., Finžgarjeva ulica 1
Sevnica:  
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, stavba krajevne 
skupnosti
Radeče:  
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, sejna soba
Kostanjevica na Krki:  
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7
Bistrica ob Sotli:  
Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, sejna soba

 URNIK 

Mesečni urnik je objavljen na spletnih straneh občin in 
na  www.varujvodo.si. 

Za vsebino je odgovorno podjetje Kostak, d. d., organ 
upravljanja, določen za izvajanje programa Razvoj 
podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja: Evropa investira v podeželje.  
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Vodovarstvena območja
Vodovarstvena območja (VVO) so
območja vodnih teles in njihovega
napajalnega območja, na katerih
z omejitvami in prepovedmi določimo
poseben vodovarstveni režim (VVR) 
z namenim zaščite pitne vode.

Stopnje varovanja na VVO
Vodovarstvena območja se delijo na:

• najožje območje – VVO I z najstrožjim VVR
• ožje območje – VVO II s strožjim VVR
• širše območje – VVO III z blažjim VVR
• vplivno območje – VVO IV z blagim VVR

Za varstvena območja velja načelo, da se ukrepi 
zaostrujejo s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki 
veljajo za bolj oddaljeno območje, veljajo tudi za 
varstveno območje, ki leži bližje zajetju.

Z najožjim varstvenim območjem varujemo bli-
žnjo in neposredno okolico zajetja, ki predsta-
vlja stik s podtalnico in kjer je možno zelo hitro 
naključno ali namerno onesnaženje vira pitne 
vode. Obsega območje velikosti do 200 m2 okoli 
zajetja.

VODOVARSTVENA OBMOČJA NA PODROČJU POSAVSKIH OBČIN
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