Ali lahko zaradi izvajanja zahtev VVR na
VVO I prejmemo odškodnino?
Zakon o vodah zagotavlja kmetom, da lahko zaradi
izvajanja VVR na VVO I na območjih, ki jih določajo
vladne uredbe, dobijo nadomestna zemljišča, v kolikor
teh ni na razpolago, pa denarna nadomestila za izpad
dohodka.
Izplačilo nadomestil je urejeno z Uredbo o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom VVR. Zavezanec za izplačilo nadomestila je
izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, ki upravlja
vodni vir. Za pridobitev denarnega nadomestila mora
kmetijsko gospodarstvo (KMG) vsako leto oddati zavezancu od 31. januarja do 31. marca vlogo, ki vsebuje
zahtevek za izplačilo, izjavo, da KMG ni v težavah in
izjavo o enotnosti podjetja (obrazci za zahtevek in obe
izjavi so v prilogi uredbe). Nadomestilo izplača zavezanec najkasneje v šestih mesecih od vložitve vloge.
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Paša na VVO I je ob upoštevanju nekaterih omejitev dovoljena.
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Kaj so vodovarstvena območja (VVO)?
To so območja vodnih teles in njihovega napajalnega
območja, na katerih določimo z omejitvami in prepovedmi poseben vodovarstveni režim (VVR) z namenom
zaščite vodnega vira pitne vode.

Stopnje varovanja na VVO:
VVO se zaradi različnih stopenj varovanja lahko deli
na:
• širše območje - VVO III, na katerem se izvaja varovanje z blažjim VVR,
• ožje območje - VVO II, na katerem se izvaja varovanje s strogim VVR,
• najožje območje - VVO I, na katerem se izvaja varovanje z najstrožjim VVR.

Pravne podlage za vzpostavitev VVO in VVR:

Gnojenje:

•

Gnojimo lahko samo na osnovi gnojilnega načrta, prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice ter mineralnih
gnojil, ki vsebujejo dušik od spravila pridelka do 1. marca.
Zunaj časovnih prepovedi je uporaba mineralnih dušičnih
gnojil dovoljena pod določenimi pogoji.
Prepovedana je uporaba komposta ali pregnitega blata
1. ali 2. okoljske kakovosti ter ostankov iz greznic, malih
čistilnih naprav in skupnih čistilnih naprav.
Tudi namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila,
ni dovoljeno.

•
•
•

Zakon o vodah (UL št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13,
10/11),
Pravilnik o kriterijih za določitev VVO (UL št.   64/04,
5/06, 58/11),
Vladne Uredbe o VVO izdane v letih 2006 do 2015 (11
uredb za različna območja v Sloveniji),
Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom VVR (UL št. 105/11,
64/12, 44/13, 55/15).

Na kaj moramo paziti, če kmetujemo na VVO I?
Obdelava:
Na VVO I morajo biti kmetijska zemljišča vse leto prekrita
z zeleno odejo. Prepovedano je preoravanje trajnega travinja, razen travinja, ki je vključeno v kolobar.

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS):
Prepovedano je uporabljati FFS, ki vsebujejo aktivne snovi s seznama, ki ga vsako leto objavi pristojno ministrstvo
na svoji spletni strani. Prednost imajo nekemični ukrepi
varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehniški ukrepi)
in uporaba tistih kemičnih ukrepov in tistih FFS, ki jih je
dovoljeno uporabljati v ekološki pridelavi. Razen v izjemnih primerih, je prepovedana uporaba FFS na neporaslih golih kmetijskih zemljiščih. Vsak uporabnik FFS mora
voditi natančno evidenco o uporabljenih FFS.

Paša:
Paša je dovoljena, če gre za pašo v skladu s predpisi, ki
urejajo ekološko pridelavo in rejo živali oziroma ob upoštevanju naslednjih določb:
• dokrmljevanje živali ni dovoljeno,
• napajanje živali in namestitev korit za rudnine mora
biti urejeno tako, da se korita lahko premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerno porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču,
• pašo  je  potrebno prekiniti, če pride do uničenja travne ruše zaradi gaženja.
POMEMBNO:
Ukrepi VVR so na različnih območjih Slovenije lahko
razlikujejo, zato je nujno, da preverimo zahteve VVR
za območje, kjer kmetujemo.

Najožje območje je območje blizu zajetja pitne vode, kjer mora VVR zagotavljati sprejemljivo tveganje za onesnaženje
vodnega telesa z mikroorganizmi in drugimi onesnaževali.

V kolikor zahtev iz zakonodaje ne poznamo dovolj
dobro, se posvetujmo s kmetijskim svetovalcem na
najbližjem Kmetijsko gozdarskem zavodu.￼

