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Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja je pri kontroli na kraju samem pri zahtevkih za 
Dobrobit živali za drobnico za leto 2017  ugotovila  
najpogosteje naslednja neskladja:

1. drobnica ni bila na paši oz. ni bila na paši vsaj 210 dni,
2. prenizek stalež drobnice (pod 2 GVŽ),
3. register drobnice na gospodarstvu se ne vodi
4. drobnica ni označena
5. tretiranje za drobnico ni bilo izvedeno
V nadaljevanju vam želimo na kratko predstaviti te zahteve in vas opozoriti na sankcije pri 
neizpolnjevanju.



1. Kršitev: Drobnica ni bila na paši oz. ni bila na paši vsaj 210 dni

ZAHTEVE, KI MORAJO BITI IZPOLJNENE, DA SE NE ZGODI TA KRŠITEV:

A) KRAJ IZVAJANJA PAŠE
Paša drobnice se mora izvajati:
- na kmetijskih površinah kmetijskega gospodarstva nosilca ali 
- na planini oziroma skupnem pašniku drugega kmetijskega gospodarstva.
in sicer neprekinjeno najmanj 210 dni v času od 15. marca 2018 do 
30. novembra 2018, pri čemer se kot prvi dan paše šteje lahko najprej datum 
oddaje zbirne vloge, kar pomeni, da se začetek paše, za namen izvajanja te 
zahteve, lahko začne tudi kasneje kot je bila drobnica dejansko oddana na 

pašo, če je bila zbirna vloga oddana kasneje. 



1. Kršitev: Drobnica ni bila na paši oz. ni bila na paši vsaj 210 dni

ZAHTEVE, KI MORAJO BITI IZPOLJNENE, DA SE NE ZGODI TA KRŠITEV:

B) ČAS OZ. OBDOBJE IZVAJANJA PAŠE
Paša drobnice se mora izvajati:
- neprekinjeno najmanj 210 dni 
- v času od 15. marca 2018 do 30. novembra 2018, 
- prvi dan paše šteje lahko najprej datum oddaje zbirne vloge

POMEMBNO! Če je bila drobnica 
odpeljana na pašnik  1.4., 

zbirna vloga vključno z zahtevkom za 
dobrobit živali za drobnico pa je bila 

oddana 6.4., 
se kot 1. dan paše šteje 6. 4. in ne 
1.4., ko so bile živali odpeljane na 

pašnik.



1. Kršitev: Drobnica ni bila na paši oz. ni bila na paši vsaj 210 dni

ZAHTEVE, KI MORAJO BITI IZPOLJNENE, DA SE NE ZGODI TA KRŠITEV:

C) PRISOTNOST ŽIVALI NA PAŠI
Drobnica mora biti v obdobju paše ves čas na pašniku, le prenočuje lahko v 
hlevu. 
Neustrezno je, da bi bila drobnica iz hleva izpuščena le za nekaj ur dnevno. 

NEPRAVILNO:
Drobnica je na pašniku 
zjutraj med 6-9. uro in 

popoldan med 17-22. uro.



1. Kršitev: Drobnica ni bila na paši oz. ni bila na paši vsaj 210 dni

ZAHTEVE, KI MORAJO BITI IZPOLJNENE, DA SE NE ZGODI TA KRŠITEV:

C) PRISOTNOST ŽIVALI NA PAŠI - IZJEMA
Obdobje paše za posamezne živali se lahko prekine le zaradi:
- jagnjitev oziroma jaritev, 
- bolezni ali poškodbe in 
- izjemnih vremenskih razmer. 
Prekinitev obdobja paše za posamezno žival lahko taja maksimalno do 10 dni 

trajanje in razlog za prekinitev se navede le v dnevniku paše.

Če prekinitev traja dlje kot 10 dni je potrebno to sporočiti na ARSKTRP.



1. Kršitev: Drobnica ni bila na paši oz. ni bila na paši vsaj 210 dni

ZAHTEVE, KI MORAJO BITI IZPOLJNENE, DA SE NE ZGODI TA KRŠITEV:

D) PREMIKI MED PAŠNIKI
Drobnica se lahko v obdobju paše premakne na:
- drug pašnik (drug GERK istega kmetijskega gospodarstva), 
- planino, 
- skupni pašnik

Premik živali na planino ali skupni pašnik se mora sporočiti v skladu z 
zahtevami glede identifikacije in registracije drobnice, premik živali ob 
izpolnjevanju teh zahtev se šteje kot izpolnjevanje obdobja paše za drobnico.

NEPRAVILNO:
Drobnica se del pašne 

sezone pase na pašniku 
sosedovega kmetijskega 

gospodarstva.

PRAVILNO:
Drobnica se spomladi in jeseni 
pase na pašniku kmetijskega 

gospodarstva, poleti pa se 60 dni 
pase na planini. 

Premik živali na planino in iz planine 
je sporočen v skladu z zahtevami 
glede identifikacije in registracije.



1.Kršitev: Drobnica ni bila na paši oz. ni bila na paši vsaj 210 dni

SANKCIJA:
V primeru, da je pri kontroli na kraju samem ugotovljeno, da 
drobnica ni na paši in da so kršene zahteve glede izpolnjevanja 
prisotnosti živali na paši se izplačilo za takšno žival ali več živali 
zavrne.



2. Kršitev: Prenizek stalež drobnice (pod 2 GVŽ)

ZAHTEVA, KI MORA BITI IZPOLJNENA, DA SE NE ZGODI TA KRŠITEV:

Dobrobit živali za drobnico lahko uveljavljajo le kmetijska gospodarstva, ki 
izvajajo zahteve tega ukrepa za skupno najmanj 2 GVŽ živali oz. najmanj 14 
živali (ovc ali koz). 

SANKCIJA:

V primeru, da se določeno kmetijsko gospodarstvo vključi v ukrep, s kontrolo 
na kraju samem pa se ugotovi, da na kmetijskem gospodarstvu ne redijo in 
pasejo živali, ki bi skupno predstavljale najmanj 2 GVŽ (imajo manj kot 14 živali)
se izplačilo za ta ukrep ne izplača.



3. in 4. Kršitev: register drobnice na gospodarstvu se ne vodi in  
drobnica ni označena

ZAHTEVE, KI MORAJO BITI IZPOLJNENE, DA SE NE ZGODI TA KRŠITEV:

Na kmetijskem gospodarstvu je obvezno redno in sprotno vodenje registra 
drobnice, 
živali morajo biti tudi ustrezno označene, v skladu z zahtevami glede 
identifikacije in registracije drobnice

SANKCIJA:

V primeru ugotovljenih kršitev pri teh zahtevah, se neizpolnjevanje sankcionira 
po sistemu Navzkrižne skladnosti.



5. Kršitev: Tretiranje za drobnico ni bilo izvedeno

ZAHTEVE, KI MORAJO BITI IZPOLJNENE, DA SE NE ZGODI TA KRŠITEV:

Kmetijsko gospodarstvo mora izvesti tretiranje notranjih zajedalcev na podlagi 
predhodno narejene koprološke analize. 
Koprološka analiza in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprološke analize 
morata biti opravljena pred začetkom paše v letu vlaganja zahtevka. 
Tretiranje živali proti notranjim zajedavcem se izvede na podlagi pozitivnih 
rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja.
Ovce in koze, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretirajo v 
času presušitve.



5. Kršitev: Tretiranje za drobnico ni bilo izvedeno

ZAHTEVE, KI MORAJO BITI IZPOLJNENE, DA SE NE ZGODI TA KRŠITEV:

Upravičenec mora imeti dokazila o opravljenih koproloških analizah. 
Tretiranje živali v skladu s koprološko analizo mora biti zavedeno v Dnevniku 
veterinarskih posegov.

SANKCIJA:

V primeru, ko tretiranje živali na podlagi koprološke analize ni izvedeno ali ni 
izvedeno za vse živali se izplačilo za ukrep dobrobiti živali za drobnico zniža za 
30% v prvem letu kršitve.



Vsem kmetijskim gospodarstvo vključenim v ukrep
dobrobit živali za drobnico ponovno svetujemo, da
zaradi izognitve znižanju plačil ali izključitvi iz ukrepa,
dosledno skrbijo za upoštevanje vseh zahtev in pogojev

ukrepa.


