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V decembru 2019 je bila v (Uradni list RS, št. 76/19) objavljena Uredba o ukrepu dobrobiti 
živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2020 
(v nadaljevanju ukrep DŽ). Tudi letos se bo ukrep izvajal v treh operacijah, in sicer za govedo, 
drobnico in prašiče. Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali v letu 
2020, ki se izvaja že šesto leto. Uredba opredeljuje vsebino izvedbe ukrepa dobrobit živali z 
določitvijo vstopnih pogojev upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora mogočih 
zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje znotraj posamezne operacije. Prav tako 
opredeljuje način izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejša izvedbena pravila v 
zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil in izključitev. Upravičenci so nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki se prostovoljno obvežejo, da bodo izpolnjevali zahteve iz ukrepa in so 
aktivni kmetje.  
Glavni cilj ukrepa je izboljšanje pogojev reje, tako standardov za krmo, namestitev, pašo ter s 
tem tudi počutja domačih živali. Dobrobit živali vključuje zdravje, dobro počutje ter vrsti 
naravno obnašanje. Tovrsten način vzreje predstavlja dodano vrednost končnim izdelkom, 
tako mesu in mesnim izdelkom kot mleku in mlečnim izdelkom. Tako vzrejeno meso in 
prirejeno mleko bi moralo dosegati boljšo ceno na trgu.  
 
Splošni pogoji za vstop v ukrep DŽ 
Upravičenec oziroma nosilec kmetijskega gospodarstva, ki uveljavlja plačila za ukrep DŽ, 
mora na celotnem kmetijskem gospodarstvu upoštevati pravila iz predpisa, ki ureja 
navzkrižno skladnost, torej tudi vse zahteve navzkrižne skladnosti »Standarda identifikacije in 
registracije«. Zahtevke za operacije DŽ – govedo, DŽ – prašiči in DŽ – drobnica lahko vložijo 
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so aktivni kmetje, se vključijo v eno ali več operacij DŽ ter 
izpolnjujejo vse ostale pogoje iz Uredbe. Ukrep DŽ je prostovoljen. Zahtevke upravičenci 
vložijo hkrati z vlaganjem zbirnih vlog za leto 2020. Upravičenec mora najpozneje do 15. 
decembra 2020 opraviti tudi usposabljanje s področja ukrepa DŽ v obsegu najmanj štirih 
pedagoških ur.  
 
Novost v letu 2020 pri operacijah DŽ govedo in DŽ drobnica  
Poleg že znanih zahtev in pogojev iz preteklega leta za izvajanje posamezne operacije želimo 
upravičence opozoriti še na novost v letu 2020, in sicer pri koprološki analizi. Pri operaciji DŽ 
– govedo in DŽ – drobnica se v letu 2020 uvaja spremenjen način izpolnitve in kontrole 
obveznosti glede tretiranja živali na podlagi predhodne koprološke analize.  

Na podlagi uredbe o ukrepu DŽ iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 v letu 2020 
bodo veterinarske organizacije, ki opravljajo koprološke analize, rezultate koproloških analiz 
vnašale v seznam koproloških analiz v spletnem portalu Volos. Podatki iz seznama 
koproloških analiz (datum koprološke analize, število vzorcev blata in potrebnost tretiranja 
živali) se bodo uporabljali za upravni pregled že ob oddaji zahtevka za prej navedeni 
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operaciji, kljub temu pa morajo upravičenci hraniti dokazila o opravljenih koproloških 
analizah.  

 
Koprološka analiza in vnos podatkov v seznam koproloških analiz bosta morala biti izvedena 
pred oddajo zahtevka za ukrep DŽ in hkrati pred začetkom paše v letu 2020. Če podatki 
koproloških analiz ne bodo vneseni v seznam koproloških analiz, nosilec ne bo mogel oddati 
zahtevka za operacijo DŽ – govedo oziroma DŽ – drobnica. 
 
Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki bodo oddali zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, 
opozarjamo, da bodo morali oddati vzorce blata za koprološko analizo najmanj osem dni 
pred oddajo navedenih zahtevkov. Posebej morajo biti na ta rok pozorni nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki bodo oddali zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, saj bodo morali zbirno 
vlogo in ta zahtevek vložiti najpozneje do 5. maja 2020, da bodo lahko zadostili vsem 
zahtevanim pogojem izvajanja operacije DŽ – drobnica. 
 
Ukrep DŽ prašiči  
Kot je to veljalo do sedaj, morajo kmetije, vključene v ukrep DŽ – prašiči, sporočiti stalež na 
začetku meseca, najkasneje do sedmega v mesecu za tekoči mesec. Če je sedmi v mesecu 
sobota ali nedelja, je prvi delovni dan še veljaven.  
 
Navedenih je nekaj splošnih informacij.  Dodatne informacije o izvajanju ukrepa DŽ so vam 
na voljo v okviru Javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije. 


