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VARSTVO RASTLIN na VODOVARSTVENEM OBMOČJU za VODNA 
TELESA VODONOSNIKOV za OBMOČJA OBČIN ŠMARTNO OB PAKI, 

POLZELA in BRASLOVČE 
 
V začetku decembra 2011 je bila v Uradnem listu RS št. 98/2011 objavljena Uredba o 
vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, 
Polzela in Braslovče. Uredba poleg gnojenja, gradenj,… ureja tudi varstvo rastlin na 
vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, 
Polzel in Braslovče. Določbe, ki urejajo varstvo rastlin so se pričele uporabljati s 1. 1. 
2012. 
 
In kaj uredba nalaga lastnikom oziroma uporabnikom zemljišč na vodovarstvenih 
območjih? 
Najstrožji režim varovanja velja za najožja vodovarstvena območja (VVO I). Na VVO I je 
za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki vsebujejo aktivne snovi s Seznama prepovedanih 
aktivnih snovi (a.s.). Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v sodelovanju z 
ministrstvom in ministrstvom, pristojnim za zdravje, vsako leto najpozneje do konca 
novembra za naslednje leto in ga objavi na spletni strani ministrstva (uredba in seznam sta 
objavljena na spletnem naslovu:  
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_vodah/#c173
63). 
 
Na Seznam aktivnih snovi, ki jih je na najožjih vodovarstvenih območjih, določenih z 
Uredbo o vodovarstvenem režimu za vodna telesa vodonosnikov za območja občin 
Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče prepovedano uporabljati, so za letošnje leto 
zapisane naslednje a.s.: 
-  bentazon 
– s–metolaklor 
– terbutilazin 
– metamitron 
– izoproturon 
– mcpp 
– mcpp–p 
– mcpa 
– dimetenamid 

– kloridazon 
– tritosulfuron 
– nikosulfuron 
– rimsulfuron 
– flurokloridon 
– petoksamid 
– klopiralid 
– dikloprop–p 
– metalaksil–m 

– metazaklor 
– dicamba 
– metribuzin 
– flufenacet 
– dimetaklor 
– klorotalonil 
– klorantraniliprol 
– triasulfuron 

 



Zatiranje škodljivih organizmov na VVO I se izvaja s FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s 
Seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, pod naslednjimi 
pogoji: 
- uporaba FFS mora biti dopolnilni ukrep drugim nekemijskim ukrepom varstva rastlin 
(mehanski, biološki in biotehnični ukrepi), 
 
- prednost ima uporaba tistih kemijskih ukrepov in tistih FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v 
skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov, 
 
- med sezonami oziroma v sezoni je treba menjavati FFS (aktivne snovi), ko je za posamezne 
škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS, in 

 
- uporaba FFS se mora izvajati na kmetijskih zemljiščih po setvi in po vzniku kmetijskih 
rastlin in plevela oziroma po presajanju kmetijskih rastlin in po vzniku plevela. 
  
Uporaba FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s Seznama in katerih uporaba je dovoljena v 
skladu s predpisi, ki urejajo FFS, na VVO I na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje po 
setvi pred vznikom kmetijskih rastlin in plevela oziroma pred presajanjem kmetijskih rastlin 
in pred vznikom plevela dovoljena, če gre za gojenje vrtnin, za katere ni na voljo FFS za 
uporabo po vzniku kmetijskih rastlin oziroma po presajanju in hkrati iz ocene tveganja glede 
onesnaževanja podzemne vode v postopku registracije FFS izhaja, da je tveganje za 
onesnaženje vode s tem FFS sprejemljivo. 
  
  
In kako ravnati na ožjih (VVO II) in širših (VVO III) vodovarstvenih območjih? 
Zatiranje škodljivih organizmov se na kmetijskih zemljiščih na VVO II in VVO III izvaja z 
uporabo FFS s seznama dovoljenih FFS iz Tehnoloških navodil za integrirano pridelavo, ki so 
objavljena na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (objavljena so na 
spletnem naslovu: 
http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_kmetijstvo/starasektor_za_
sonaravno_kmetijstvo/oddelek_za_kmetijstvo_in_okolje/kmetijsko_okoljska_placila/integrira
na_pridelava/integrirana_pridelava_dejstva_in_podatki/zakonodaja_in_drugi_zavezujoci_dok
umenti/). 
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