Na podlagi 12. in 16. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08– ZFO-1A in
70/08), 4. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno
besedilo), Priročnika za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska gospodarstva in
15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08 – popr.) bo Občinski svet
Občine Straža na ____ redni seji, dne ___________ 2012 sprejel,

ODLOK
o družbeno odgovornem kmetijstvu v Občini Straža

1. člen
S tem odlokom se predpisujejo ukrepi za spodbujanje varovanja okolja, ohranjanja kulturne
krajine, varovanja zdravja ljudi, dobrega počutja ljudi ter spodbujanje družbeno odgovornega
kmetijstva.
2. člen
Na kmetijskih površinah v oddaljenosti do 200 m od centralnih dejavnosti za izobraževanje,
kulturo, zdravstvo, javno upravo ter od stanovanjskih, turističnih in prostočasnih objektov in
ureditev ter javnih zelenih površin se ne uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, ki bi lahko
bila nevarna ali škodljiva za zdravje ljudi ali živali in se ne razliva gnojevka in gnojnica.
3. člen
Pod pojmom družbeno odgovorno kmetijstvo se razume kmetijska dejavnost, ki ne posega v
pravice drugih. Pod pojmom pravice drugih se primeroma razumejo pravica do čistega okolja,
pravica do zdravja, pravica do čistega zraka, pravica do nemotene uporabe javnih površin, ki
vključuje tudi ceste ter pravica do ohranjanja vrednosti premoženja.
Kot družbeno odgovorno kmetijstvo še šteje, če se izvaja naslednje:
- pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev ne da bi bilo pri tem nevarno ali
škodljivo za zdravje ljudi in živali;
- uporaba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in samo v času, ko jih te najbolj
izkoristijo;
- da se izvaja gnojenje kmetijskih kultur z gnojevko in gnojnico v bližini naselij, kot
narekuje dobra kmetijska praksa za zmanjševanje onesnaženje zraka in sicer:
a) na kmetijskih površinah v oddaljenosti do 200 m od centralnih dejavnosti za
izobraževanje, kulturo, zdravstvo, javno upravo ter od stanovanjskih, turističnih in
prostočasnih objektov in ureditev ter javnih zelenih površin se ne uporabljajo
fitofarmacevtska sredstva se ne razliva gnojevka in gnojnica;
b) direktno v zemljo in ne s pršenjem v zrak;
c) da se gnojevko takoj zadela v njivska tla;
d) da uporabnik opravi razvoze gnojevke in gnojnice tik pred dežjem in s tem
prepreči oziroma zmanjša stranski učinek (smrad) v okolici;
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e) da v sušnem obdobju gnoji z gnojevko in gnojnico samo takrat, če gre za takojšen
podor;
f) da se upošteva 9. člen Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil
v tla (Uradni list RS, št. 84/2005);
g) da uporabnik uporablja sredstva, ki omogočajo zmanjšanje smradu pri polivanju
gnojevke;
h) da pri svojem delu na kmetijskih površinah ne pušča neočiščeno cestišče in se pri
tem drži pravila, da svoje vozilo očisti pred vstopom na cestišče javne ceste.

4. člen
Kriterije družbeno odgovornega kmetijstva morajo upoštevati vsi kmetje, predvsem pa
kmetje, ki imajo več kot 5 GVŽ.
5. člen
Sredstva za spodbujanje Družbeno odgovornega kmetijstva se zagotavljajo v proračunu
Občine Straža. Sredstva so namenjena sofinanciranju sredstev, ki omogočajo zmanjšanje
smradu pri polivanju gnojevke. Upravičenci za dodelitev sredstev so uporabniki, pri katerih
niso ugotovljene kršitve določil 2. člena odloka. Kršitve in upravičenost se ugotavlja za
tekoče leto, za katere se dodeljuje sredstva.
6. člen
Za ugotavljanje kršitve 2. člena odloka je pristojen občinski inšpektorat.
7. člen
Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ne upošteva določil 2. člena odloka. Z globo 500 EUR se za prekršek kaznuje posameznik,
ki ne upošteva določil 2. člena odloka.
8. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Številka: 00700-8/2012-2
Straža, dne 16.5.2012
Župan Občine Straža
Alojz Knafelj, l. r.
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