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PRILOGA 1: 
 
Preglednica 1: Letne količine dušika v živinskih gnojilih, ki ga prispevajo posamezne vrste in kategorije 
domačih živali. 
 

Domača žival Letna količina dušika v živinskih 
gnojilih (kg) 

GOVEDO  
Teleta do šest mesecev 10,5 
Mlado govedo od šest mesecev do 
enega leta 

21 

Mlado govedo od enega do dveh let 42 
Govedo nad dve leti 70 
Pritlikavi zebu do dveh let 14 
Pritlikavi zebu nad dve leti 28 
DROBNICA  
Jagnjeta* 0,0 
Ovce, starejše od enega leta, in ovce, 
ki so že jagnjile 

10,5 

Ovni, starejši od enega leta 10,5 
Kozlički* 0,0 
Koze, starejše od enega leta, in koze, 
ki so že jarile 

10,5 

Kozli, starejši od enega leta 10,5 
KONJI  
Žrebeta do enega leta 30 
Poniji 30 
Konji, starejši od enega leta 60 
Osli, mezgi in mule 30 
PRAŠIČI  
Pujski do 20 kg* 0,0 
Prašiči pitanci in plemenski prašiči od 
20 do 110 kg** 

10,4 

Prašiči pitanci od 20 do 150 kg** 14,4 
Plemenski merjasci 27,2 
Breje mladice 18,4 
Plemenske svinje 25,6 
PERUTNINA  
Kokoši nesnice 0,420 
Jarkice 0,136 
Pitovni piščanci 0,170 
Druge kokoši (težke, petelini, ...) 0,340 
Purani 1,700 
Purice 0,765 
Noji 21,3 
KUNCI  
Plemenski kunci 0,420 
Kunci v pitanju 0,168 
JELENJAD  
Damjak 7 
Navadna jelenjad 9,8 

 
* Živinska gnojila, ki jih proizvedejo jagnjeta, kozlički in pujski so vračunana v faktorje za ovce, koze in 
plemenske svinje. Zaradi tega se teh kategorij pri računanju dušika v živinskih gnojilih ne upošteva. 
** Ustrezni faktor se izbere na podlagi načina reje. Pri pitanju do 110 kg se odloči za manjše faktorje, 
pri pitanju do večje mase v široki kmečki reji pa za večje faktorje. 
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Preglednica 2: Vsebnost dušika v živinskih gnojilih pri posameznih vrstah domačih živali* 

 
Vrsta domače živali Hlevski gnoj 

(v kg N/t, v oklepajih pa v kg N/m3)
Gnojnica 
(v kg N/m3) 

Gnojevka 
(v kg N/m3) 

Govedo 4,0 (3,3) 2,0 4,0 
Prašiči 4,5 (4,1) 2,5 5,0 
Perutnina 18,0 (9,0)1 / 2,62 

Drobnica 5,0 (3,5) / / 
Konji 4,3 (2,2) / / 

* Vrednosti v preglednici so namenjene računanju količine s pisnim potrdilom oddanega ali sprejetega 
dušika na kmetijsko gospodarstvo, ki jo določa 6. člen te uredbe, in računanju največjega dovoljenega 
letnega vnosa dušika iz organskih gnojil, ki ga določa 13. člen te uredbe. Če so na voljo rezultati 
analize o vsebnosti dušika v gnojilu, se lahko uporablja tudi te. 
1Vrednosti se nanašajo na perutninski gnoj s 50 % sušine. 
2Vrednosti se nanašajo na nerazredčeno svežo gnojevko z 10 % sušine. 
 
 
Preglednica 3: Najmanjše potrebne zmogljivosti skladišč za živinska gnojila (v m3/žival) 
 

Domača žival Gnojevka Hlevski gnoj, gnoj iz 
reje na globokem 
nastilu 

Gnojnica 

GOVEDO*    
Teleta za zakol 1,2 1,0 0,7 
Teleta za nadaljnjo rejo 2,3 2,1 1,2 
Mlado govedo od enega do dveh let 5,8 4,2 2,9 
Pitovno govedo nad dve leti 7,1 7,0 3,5 
Plemenske telice nad dve leti 7,7 7,0 3,8 
Plemenski biki nad dve leti 7,1 7,0 3,5 
Krave molznice 11,8 7,0 3,9 
Krave dojilje 11,3 7,0 3,7 
Pritlikavi zebu do dveh let 2,3 1,4 0,7 
Pritlikavi zebu nad dve leti 4,5 2,8 1,5 
DROBNICA    
Jagnjeta** / 0 / 
Ovce, starejše od enega leta, in ovce, 
ki so že jagnjile 

/ 1,0 / 

Ovni, starejši od enega leta / 1,0 / 
Kozlički** / 0 / 
Koze, starejše od enega leta, in koze, 
ki so že jarile 

/ 1,0 / 

Kozli, starejši od enega leta / 1,0 / 
KONJI    
Žrebeta do enega leta / 3,5 / 
Poniji / 3,5 / 
Konji, starejši od enega leta / 7,0 / 
Osli, mezgi in mule / 3,5 / 
PRAŠIČI    
Pujski do 20 kg 0,21 0,09 0,035 
Prašiči pitanci in plemenski prašiči od 
20 do 110 kg*** 0,64 0,44 0,21 

Prašiči pitanci od 20 do 150 kg*** 0,84 0,57 0,28 
Plemenski merjasci 2,55 1,73 0,84 
Breje mladice 2,55 1,73 0,84 
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Domača žival Gnojevka Hlevski gnoj, gnoj iz 
reje na globokem 
nastilu 

Gnojnica 

Plemenske svinje 2,55 1,73 0,84 
PERUTNINA    
Kokoši nesnice 0,032 0,016 / 
Jarkice 0,0128 0,009 / 
Pitovni piščanci / 0,006 / 
Druge kokoši (težke, petelini, ...) / 0,012 / 
Purani / 0,030 / 
Purice / 0,030 / 
Noji / 0,75 / 
KUNCI    
Plemenski kunci / 0,042 / 
Kunci v pitanju / 0,0168 / 
JELENJAD    
Damjaki / 0,7 / 
Navadna jelenjad / 0,98 / 

*Za cikasto govedo se vse vrednosti v tej preglednici pomnoži s faktorjem 0,6. 
**Živinska gnojila, ki jih proizvedejo jagnjeta in kozlički, so vračunana v faktorje za ovce in koze. Zaradi 
tega se teh kategorij pri računanju potreb po skladiščih za živinska gnojila ne računa. 
***Ustrezni faktor se izbere na podlagi načina reje. Pri pitanju do 110 kg se uporabijo manjši faktorji, 
pri pitanju do večje mase v široki kmečki reji pa večji faktorji. 
 
 
Preglednica 4: Mejne vrednosti letnega vnosa dušika v tla (v kg N/ha)  
 

Rastlina 
Mejna vrednost 

(kg N/ha) 
Krma s trajnih travnikov in pašnikov  
    2-kosni travnik 170 

    3-kosni travnik 240 
    4-kosni travnik 320 
    Pašno-kosna raba 240 
Detelje in deteljne mešanice  80 
Deteljno travne mešanice 240 
Trave, travne mešanice in travno deteljne 
mešanice 320 
Koruza za zrnje 270 
Koruza za silažo 270 
Krompir 240 
Pšenica 180 
Ječmen 150 
Tritikala 150 
Oves 120 
Rž 120 
Druga žita 120 
Oljna ogrščica 200 
Druge oljnice 80 
Hmelj 270 
Soja 80 
Sončnice 150 
Krmne korenovke 200 
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Rastlina 
Mejna vrednost 

(kg N/ha) 
Drugi enoletni posevki 200 
Sadne rastline  
    Sadno drevje 150 
    Oljke 100 
    Drugo sadje (jagode, borovnice) 80 
Vinska trta 100 
Zelenjadnice  
    Plodovke 250 
    Korenovke in gomoljnice 170 
    Solatnice 150 
    Kapusnice 300 
    Čebulnice 120 
    Čebulnice-por 250 
    Stročnice 60 




