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1 UVOD 
 
 

V okviru ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 se 
izvaja tudi ukrep dobrobiti živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ). Ukrep DŽ se tudi v 
letu 2019 izvaja v treh operacijah in sicer za prašiče, govedo in drobnico. 
Pravna podlaga za izvedbo ukrepa DŽ je Uredba o ukrepu dobrobit živali iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 
2019 (Uradni list RS, št. 81/18, v nadaljevanju: uredba DŽ).  

 

2 SPLOŠNI POGOJI 
 
 

2.1 Upravi čenci 
 
Upravičenci do plačil za ukrep DŽ so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so 
aktivni kmetje in se prostovoljno vključijo v operacijo DŽ – drobnica ter 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 

 

 
2.2 Usposabljanje 
 
Nosilec kmetijskega gospodarstva, njegov namestnik ali član kmetije ali oseba, 
ki je na zadevnem kmetijskem gospodarstvu zaposlena, mora najpozneje do 
15. decembra 2019, opraviti štiriurno usposabljanje iz vsebin s področja 
dobrobiti živali. 

 

 
2.3 Obveznost upravi čenca glede informiranja in obveš čanja javnosti o 

aktivnostih in viru sofinanciranja 
 
Upravičenec mora izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti 
o aktivnostih in viru sofinanciranja v skladu s Pravilnikom o označevanju vira 
sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18). 
 
Za upravičence vključene v ukrep DŽ se obveznost označevanja začne 
najkasneje z oddajo zbirne vloge in traja najmanj do zadnjega izplačila 
sredstev. Obveznosti označevanja vira sofinanciranja označijo upravičenci na 
svoji poslovni spletni strani, če le ta obstaja. Poslovna spletna stran je spletna 
stran zavezanca za označevanje, ki je namenjena trženju njegovih proizvodov 
ali opravljanju storitev, ki so povezani z namenom dodeljene podpore iz 
podukrepa ali ukrepa PRP 2014–2020, če se podpora dodeli na podlagi zbirne 
vloge.  
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Vsebina označitve je predstavljena tudi v navodilih na spletni strani Programa 
razvoja podeželja2 oziroma se za natančne informacije obrnite na kmetijskega 
svetovalca. 

 

3 OPERACIJA DŽ – DROBNICA 
 
 
3.1 Vstopni pogoj 
 
Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za DŽ – drobnica rediti najmanj 2 
GVŽ drobnice, ki jo bo pasel. Za preračun števila drobnice v GVŽ se upoštevajo 
naslednji koeficienti: 

− ovni, starejši od enega leta, in ovce, ki so starejše od enega leta oziroma 
so že jagnjile: 0,15,  

− kozli, starejši od enega leta, in koze, ki so starejše od enega leta oziroma 
so že jarile: 0,15.  

 
Da je torej izpolnjen pogoj glede števila živali za vstop v operacijo DŽ – 
drobnica, mora upravičenec na dan vnosa zahtevka rediti najmanj 14 živali, ki 
ustrezajo zgoraj navedenim kategorijam drobnice in jih bo pasel celotno 
obdobje paše (180 ali 210 dni).  
 

 
3.2 Zahteva in pogoji za izvajanje 
 
Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – drobnica mora upravi čenec izvajati 
pašo drobnice.  
 
Paša drobnice se lahko izvaja na kmetijskih površinah kmetijskega 
gospodarstva upravičenca in na planini oziroma skupnem pašniku drugega 
nosilca kmetijskega gospodarstva. 
 
Pri izvajanju paše morajo biti za drobnico, za katero upravičenec uveljavlja 
zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, izpolnjeni naslednji pogoji: 

− drobnica se mora pasti neprekinjeno najmanj 210 dni  ali najmanj 
180 dni na kmetijskih gospodarstvih razvrš čenih v obmo čje s krajšo 
vegetacijsko dobo, v času od 15. marca 2019 do 30. novembra 2019; 

− drobnica lahko prenočuje v hlevu; 

− zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na podlagi predhodne 
koprološke analize ; 

− voditi je treba dnevnik paše  (na obrazcu iz priloge 3 uredbe DŽ);  
− ažurno je treba voditi register drobnice na gospoda rstvu  v skladu s 

predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice. 
 

                                                      
2 https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti 
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Kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v območje s krajšo vegetacijsko dobo 
(slika 1), če ima na dan 21. februarja 2019 v registru kmetijskih gospodarstev 
več kot 50 odstotkov grafične površine GERK-ov z vrsto rabe 1300, 1320 in 
1222 znotraj območja s krajšo vegetacijsko dobo. Pri GERK-ih z vrsto rabe 
1222 se upoštevajo le GERK-i, ki so trajno zatravljeni na celotni površini nasada 
in imajo dvonamensko rabo. Podatki o razvrščenosti kmetijskih gospodarstev so 
razvidni v javnem pregledovalniku grafičnih podatkov ministrstva dostopnem na 
spletni strani ministrstva3. 

Slika 1: Območje s krajšo vegetacijsko dobo 

 

 
3.2.1 Koprološka analiza in tretiranje živali 
 
Koprološka analiza in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprološke analize 
morata biti opravljena pred začetkom paše v letu 2019. Za datum za četka 
paše, ki se ga pri pregledu na kraju samem upošteva  za preverjanje 
pravo časnosti izvedbe koprološke analize in tretiranja ži vali, se šteje 
datum za četka paše iz dnevnika paše (datum dejanskega za četka paše). 

Pri izdelavi koprološke analize je torej treba vzeti v zakup čas, ki preteče od 
oddaje vzorca do zaključka morebitnega tretiranja. S pašo se ne sme začeti, 
dokler ni rezultatov koprološke analize. Če so rezultati analize pozitivni in 
veterinar presodi, da je tretiranje potrebno, potem gredo lahko živali na pašo 
šele po izvedenem tretiranju. 
 

                                                      
3 http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/ 
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Za koprološko analizo se vzame najmanj en skupen vzorec blata za vsakih 
100 živali . Tretiranje živali proti notranjim zajedavcem se izvede na podlagi 
pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja, kar 
mora biti razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov. Če veterinar, kljub 
pozitivnim rezultatom koprološke analize, presodi, da tretiranje ni 
potrebno, tretiranja ni treba izvesti, vendar mora veterinar o tem podati 
strokovno presojo v pisni obliki. Upravičenec mora imeti dokazila o 
opravljenih koproloških analizah. 
 
3.2.2 Vodenje registra drobnice na gospodarstvu 
 
Upravi čenec mora ažurno voditi register drobnice na gospod arstvu  (v 
nadaljevanju: RDG). Vanj mora sproti vpisovati rojstva, premike, pogine in 
zakole živali, morebitne zamenjave ušesnih znamk ter enkrat letno (na dan 1. 
februar) podatke o staležu drobnice. Spremembe morajo biti vpisane takoj, 
najpozneje pa v sedmih dneh.  
 
Ažurno in popolno vodenje RDG je za izvajanje operacije DŽ – drobnica zelo 
pomembno. V primeru pregleda na kraju samem, bo žival, ki bo sicer 
izpolnjevala vse zahteve glede paše in bo ustrezno označena z ušesnimi 
številkami, veljala za neugotovljeno, če ne bo vpisana v RDG. Taka žival ne bo 
upravičena do plačila, poleg tega pa se jo bo upoštevalo pri izračunu znižanja 
plačil (sankcijska žival). 
 
Do plačila za operacijo DŽ – drobnica so upravičene le tiste živali, ki na dan 
vnosa zahtevka ustrezajo naslednjim kategorijam: 

− ovni, starejši od enega leta in ovce, starejše od enega leta oziroma so že 
jagnjile,  

− kozli, starejši od enega leta in koze, starejše od enega leta oziroma so že 
jarile. 

 
Za določitev upravičenosti do plačil, je torej pomembno, da je znana starost za 
vse živali za katere se uveljavlja zahtevek za operacijo DŽ – drobnica. 
 
V skladu s Pravilnikom o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 
75/10, 26/14, 87/14 in 15/16) in v skladu z navodili, ki so navedena v RDG je 
potrebno v RDG v tabelo 3 »Živali na gospodarstvu«, vpisati mesec in leto 
rojstva le za živali, ki so se rodile na gospodarstvu. Za namene izvajanja 
operacije DŽ – drobnica pa mora biti , v skladu s petim odstavkom 27. člena 
uredbe DŽ, znan podatek o mesecu in letu rojstva za vse živali  za katere 
nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja pla čila za operacijo DŽ – 
drobnica.  Za živali, ki so prišle na kmetijsko gospodarstvo z  drugega 
kmetijskega gospodarstva, mora prejemnik (kupec) ži vali za te živali 
pridobiti podatek o mesecu in letu rojstva od oddaj atelja (prodajalca) 
živali v pisni obliki. 
 
Podatek o mesecu in letu rojstva nabavljene živali mora biti izkazan na enega 
izmed naslednjih načinov: 

− nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je prejemnik živali, od nosilca 
kmetijskega gospodarstva, ki je oddajatelj živali, pridobi fotokopijo (v 
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tiskani ali elektronski obliki na primer skenogram ali fotografija) strani iz 
RDG, kjer so navedeni podatki o oddani živali, ali 

− na spremnem listu se poleg identifikacijskih številk živali, ki se premikajo 
z enega na drugo kmetijsko gospodarstvo, zapiše tudi podatek o mesecu 
in letu rojstva, ali 

− nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je prejemnik živali, pridobi od 
oddajatelja podatek o mesecu in letu rojstva nabavljene živali in ta 
podatek zapiše v svoj RDG. 

 
Zaradi preglednosti in lažje izvedbe pregleda na kraju samem mora nosilec 
kmetijskega gospodarstva za vsako nabavljeno žival, za katero uveljavlja plačilo 
za DŽ – drobnica, pridobljeni podatek o mesecu in letu rojstva  za nabavljene 
živali vpisati v RDG, v tabelo 3 v polja označena na sliki 2. 
 

 
Slika 2: RDG – predlog za vpis podatka o mesecu in letu rojstva za prejete živali 
 

 

 

V izogib napakam pri vnosu zahtevka in težavam pri izvedbi pregledov na 
kraju samem, predlagamo, da rejec v RDG v tabeli 3 označi (najbolje z 
navadnim svin čnikom) za katere živali bo uveljavljal operacijo DŽ  – 
drobnica.  Primer označitve je na sliki 3 (zapis »DŽ« ob identifikacijski številki 
živali, za katero se uveljavlja zahtevek). Označeno je lahko tudi drugače, na 
primer le kljukica ob identifikacijski številki… Predlagamo še, da tako izpolnjen 
RDG nosilec kmetijskega gospodarstva prinese seboj na vnos zahtevka na 
KSS. Pred vnosom skupaj s kmetijskim svetovalcem preverita ali vse označene 
živali v RDG-ju ustrezajo zahtevam. Skupno število teh živali potem svetovalec 
vpiše na zahtevek.  
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Slika 3: Primer izpolnjene tabele 3 v RDG 
 

 

 

3.2.3 Identifikacija in registracija drobnice  
 
Poleg ažurnega vodenja RDG morajo upravičenci v celoti upoštevati tudi ostale 
zahteve glede identifikacije in registracije drobnice določene s Pravilnikom o 
identifikaciji in registraciji drobnice (Ur. l. RS, št. 75/10, 26/14, 87/14 in 15/16).  
 
Drobnica mora biti označena z ušesnimi številkami do starosti 6 mesecev (9 
mesecev v ekstenzivnih rejah oz. rejah na prostem), najpozneje pa pred 
premikom z rojstnega gospodarstva.  
 
Upravičenec mora najkasneje v sedmih dneh po premiku priglasiti premik 
drobnice v Centralni register drobnice ter vsak odhod in prihod živali vpisati tudi 
v RDG. 
 
Opozarjamo še na pravilno izpolnjevanje spremnih li stov! Na spremnem 
listu morajo biti izpolnjene vse rubrike. Obvezen j e vpis vseh 
identifikacijskih številk živali, ki se premikajo z  enega kmetijskega 
gospodarstva na drugo!  
 
3.2.4 Paša na ekološko pomembnih območjih 
 
Pri izvajanju paše je treba tudi upoštevati, da je paša na dolo čenih ekološko 
pomembnih obmo čjih, ki so navedena v prilogi uredbe o ukrepu DŽ, 
datumsko omejena ali prepovedana.  Na GERK-u ali delu GERK-a, ki leži 
znotraj določenega območja je treba izvajati pašo v skladu z naravovarstvenim 
režimom glede izvajanja paše na tem območju. O tem, kateri upravičenčevi 
GERK-i oziroma deli GERK-ov ležijo znotraj določenega ekološko 
pomembnega območja, bo upravičenec obveščen na vnosu zahtevka. Na 
zahtevku se bo izpisal seznam GERK-ov ali delov GERK-ov, ki ležijo v ekološko 
pomembnem območju, kjer je za ukrep DŽ paša prepovedana, v ekološko 
pomembnem območju, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena do 30. maja ali do 
10. junija ali do 20. junija  ali v ekološko pomembnem območju, kjer za ukrep 
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DŽ paša ni dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom  (območja so 
prikazana na sliki 4).  
 
Slika 4: Območja, kjer je paša prepovedana ali datumsko omejena 
 

 
 
 
3.3 Višina pla čila 
 
Višina plačila za izvajanje operacije DŽ – drobnica letno znaša 27,60 
evrov/GVŽ . 
 
 
3.4. Vlaganje zahtevka za operacijo DŽ – drobnica  
  
Opozarjamo, da za četka obdobja paše ni mogo če uveljavljati pred 
15. marcem 2019 in ne pred datumom vnosa zahtevka z a operacijo DŽ – 
drobnica. V primeru, da upravičenec odžene drobnico na pašo pred vnosom 
zbirne vloge, se mu kot začetek 180 ali 210 dnevnega obdobja paše ne šteje 
datum dejanskega začetka paše ampak datum vnosa zahtevka. Če pa začne s 
pašo kasneje (po vnosu zbirne vloge) pa se kot začetek paše šteje datum, ki ga 
je upravičenec navedel na zahtevku. Upravičenec lahko zbirno vlogo vnese 
pred 15. marcem 2019, vendar začetka obdobja paše ne more uveljavljati pred 
tem datumom. 
 
Upravi čenec, ki vlaga zahtevek za operacijo DŽ – drobnica mora zbirno 
vlogo in ta zahtevek vložiti najpozneje do 3. maja 2019. To je namreč zadnji 
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rok, ko upravičenec teoretično še lahko izpolni 210 dnevno obdobje paše (od 
vključno 4. maja, ki je sobota, do vključno 30. novembra). 
 
Upravičenec, ki uveljavlja zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, na zahtevek 
lahko navede tako število ovnov in ovc oziroma kozlov in koz, kot ga je na dan 
1. februar 2019 prijavil v CRD. V primeru, da uveljavlja večje število živali 
posamezne vrste, zaradi prihoda živali na kmetijsko gospodarstvo v obdobju od 
vključno 2. februarja 2019 do datuma vnosa zahtevka, mora na zahtevek 
navesti še podatek o številu živali s spremnim listom (ločeno za posamezno 
vrsto) in številke spremnih listov, s katerimi je prihod teh živali na zadevno 
kmetijsko gospodarstvo priglašen v CRD najpozneje do datuma vnosa 
zahtevka. Skupno število ovnov in ovc oziroma kozlov in koz na zahtevku ne 
sme presegati vsote števila živali posamezne vrste, prijavljenega v CRD in 
števila živali posamezne vrste, ki je na kmetijsko gospodarstvo prišlo od 
vključno 2. februarja 2019 do datuma vnosa zahtevka.  
 
Na zahtevek za operacijo DŽ – drobnica upravi čenec lahko prijavi le tiste 
živali, ki ob oddaji zahtevka izpolnjujejo pogoje z a dodelitev pla čila, se 
pravi živali, ki so starejše od enega leta oziroma ovce in koze, ki so že 
jagnjile oziroma jarile.   
 
Na zahtevku za operacijo DŽ – drobnica se pod rubriko »Skupno število 
živali«  (slika 5) vpiše število živali, posebej za ovne in ovce ter kozle in koze, za 
katere se uveljavlja zahtevek. To število pomeni seštevek živali, ki so bile 
ustrezne kategorije že na dan 1. februar 2019 in živali, ki so v obdobju od 
vključno 2. februarja 2019 do datuma vnosa zahtevka jagnjile oziroma jarile ali 
so postale starejše od enega leta, in živali ustrezne kategorije, ki so prišle na 
kmetijsko gospodarstvo v obdobju od vključno 2. februarja 2019 do datuma 
vnosa zahtevka.  
 
Pod rubriko »Število živali s spremnim listom«  pa se vpiše le tisto število 
živali, od skupnega števila živali, ki je na kmetijsko gospodarstvo prišlo od 
vključno 2. februarja 2019 do datuma vnosa zahtevka.    
 
Če je na primer na dan 1. februar upravičenec v CRD prijavil 10 ovc starejših od 
enega leta in 10 jagnjet, izmed katerih je bilo 5 brejih ovc, mlajših od enega 
leta, in so te ovce jagnjile v obdobju od 1. februarja do vnosa zahtevka, potem 
lahko upravičenec uveljavlja zahtevek za 15 ovc (skupno število živali je 15). 
 
3.4.1 Umik zahtevka 
 
Če upravičenec za vse živali ali določeno število živali, za katere uveljavlja 
zahtevek za DŽ – drobnica, ne zagotovi celotnega 180 ali 210 dnevnega 
obdobja paše mora za te živali izvesti umik zahtevka. 
 
Obdobje paše se za posamezne živali lahko prekine zaradi bolezni, poškodbe, 
jagnjitve oziroma jaritve ali izjemnih vremenskih razmer. Če ta prekinitev ne 
traja skupno več kot deset dni, prekinitve ni treba nikamor sporočiti, temveč se 
trajanje in razlog za prekinitev navedeta le v dnevniku paše. Če pa ta prekinitev 
paše za eno ali več živali traja dlje kot deset dni, mora upravičenec po tem 
desetdnevnem obdobju v sedmih dneh izvesti umik zahtevka za te živali.  
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Ravno tako mora upravičenec izvesti umik zahtevka v primeru pogina živali ali 
če določeno število živali zapusti kmetijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali 
oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše.  
 
Upravičenec ali njegov pooblaščenec (kmetijski svetovalec) umik zahtevka 
pošlje agenciji po elektronski poti na način, da izvede dopolnitev zbirne vloge. 
Umik zahtevka ni možen, če je za kmetijsko gospodarstvo že napovedan 
pregled na kraju samem. 
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Slika 5: Obrazec zahtevka 
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