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Splošni pogoji za izvajanje ukrepa 
DŽ- drobnica  

Pravna podlaga je Uredba o ukrepu dobrobiti živali iz PRP za obdobje 2014-2020 v 
letu 2018 (Uradni list RS, št. 38/17, 10/18)

Ukrep DŽ  se v letu 2018 izvaja v treh operacijah in sicer za: 

 Prašiče - DŽ-prašiči

 Govedo - DŽ-govedo

 Drobnica- DŽ-drobnica



Splošni pogoji za izvajanje ukrepa 
DŽ- drobnica  

Namen ukrepa Dobrobit živali je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za
dobrobit živali, ki presegajo zahteve ravnanja, navedene v predpisu, ki ureja navzkrižno
skladnost, ter običajno rejsko prakso opredeljeno v PRP 2014–2020.

Do plačila je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva (KMG) ki:

• Je aktivni kmet;

• Se vključi v eno ali več operacij ukrepa DŽ;

• Izpolnjuje pogoje Uredbe o ukrepu dobrobiti živali iz PRP za obdobje 2014-2020 v letu 2018
(Uradni list RS, št. 38/17, 10/18)



Splošni pogoji za izvajanje ukrepa 
DŽ- drobnica  

Vlaganje zahtevka
• Ukrep DŽ – drobnica je enoletni ukrep;

• Upravičenec vloži zahtevek ločeno za posamezno operacijo v skladu s predpisom, ki
ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2017;

• Zahtevek DŽ- drobnica je sestavni del zbirne vloge in se vlaga za KMG.
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Usposabljanje
• Nosilec KMG, njegov namestnik ali član kmetijskega gospodarstva oziroma oseba, ki je zaposlena na 

kmetijskem gospodarstvu, mora najpozneje do 25.2.2019 opraviti usposabljanje s področja ukrepa 
DŽ – drobnica v obsegu najmanj 4 pedagoške ure!!!!!

• Agencija za namen upravnega pregleda izpolnjevanja zahtev glede usposabljanja iz evidenc o 
izobraževanju 11.3.2019, pridobi podatke o udeležbi iz tega člena.  

• Neudeležba na usposabljanju se kaznuje v skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev 
(PRILOGA 3 v Uredbi) in se kot je razvidno iz zapisa v spodnji tabeli v primeru ponavljajoče kršitve 
(večletne zaporedne neudeležbe na izobraževanju), kazen stopnjuje. V kolikor se ista kršitev ponovi 
trikrat upravičenec ne dobi plačila. 

Splošni pogoji za izvajanje ukrepa 
DŽ- drobnica 



Splošni pogoji za izvajanje ukrepa 
DŽ- drobnica  

Obveznosti upravičenca

• Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo ki je bila podlaga za izplačilo sredstev še najmanj 5 let od
zadnjega dneva izplačil;

• Upravičenec mora zagotoviti tudi dostop do dokumentacije povezane z ukrepom DŽ
govedo
in pregled izvajanja ukrepa na kraju samem (agenciji, ministrstvu in drugim nadzornim organom);

• Upravičenec mora v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 808/2014/EU izpolnjevati zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti o aktivnostih in viru sofinanciranja, ki so opredeljene tudi v
navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020,
objavljenih na spletni strani Programa razvoja podeželja.



Vstopni pogoj
pri izvajanju ukrepa DŽ-drobnica  

• Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za DŽ-drobnica rediti najmanj takšno število goveda kot 
ustreza 2 GVŽ , ki jo bo pasel;

Za preračun števila drobnice v GVŽ se v skladu s Prilogo II Uredbe 808/2014/EU upoštevajo 
koeficienti: 

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

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

Vstopni pogoj mora biti izpolnjen ves čas obdobja paše. Če se s kontrolo ali na podlagi premikov živali
(odhodi živali) ugotovi, da je število živali na koncu paše padlo pod 2 GVŽ, ni plačila (kmetijsko gospodarstvo
v celoti ni upravičeno do izplačila ukrepa dobrobit živali za drobnico

Spremenjene 
kategorije in 

koeficienti drobnice 
upoštevati pri 

izračunu vstopnega 
pogoja 2 GVŽ !



Zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve 
DŽ-drobnica

Pridobitev plačila

Za pridobitev plačila za DŽ – drobnica mora upravičenec izvajati pašo. Paša se lahko 
izvaja na kmetijskih površinah KMG nosilca, na planini oziroma skupnem pašniku 
drugega kmetijskega gospodarstva. 27,60 evra EUR /GVŽ

Pri izvajanju zahteve DŽ-drobnica morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

• drobnica se mora pasti neprekinjeno najmanj 210 dni v času od 15. marca do 30. 
novembra 2018 (začetka paše ni mogoče uveljavljati pred datumom vnosa zahtevka 
za operacijo DŽ – drobnica;

• drobnica lahko prenočuje v hlevu;

• zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na osnovi koprološke analize

• voditi je treba dnevnik paše;

• ažurno je potrebno voditi tudi register drobnice na kmetijskem gospodarstvu.  



Zahteva in pogoji za izpolnjevanje ukrepa 
DŽ-drobnica

Upravičenec mora pri izvajanju paše upoštevati tudi prepoved paše na 
ekološko pomembnih območjih traviščnih habitatov:
• prepoved paše na območju ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov iz 

(priloge 5), kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena na gerku ali delu gerka do 30.5.;

• prepoved paše na območju ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov iz 
(priloge 5), kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena na gerku ali delu gerka do 10.6.,

• prepoved paše na območju ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov iz 
(priloge 5), kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena na gerku ali delu gerka do 20.6.,

• prepoved paše na območju ekološko pomembnega območja traviščnih habitatov metuljev iz 
(priloge 5), kje za ukrep DŽ paša ni dovoljena na gerku ali delu gerka med 15.6. in 15.9.;

• prepoved paše na ekološko pomembnih območjih traviščnih habitatov metuljev iz (priloge 5), kjer je 
paša popolnoma prepovedana tako na gerku kot delu gerka.



Zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve 
DŽ-drobnica

Koprološka analiza in tretiranje živali
• koprološka analiza in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprološke analize mora biti 

opravljena pred začetkom paše v letu vlaganja zahtevka;

• za koprološko analizo se vzame najmanj en skupni vzorec blata za vsakih 100 živali;

• živali se tretira na podlagi predhodne analize in strokovne presoje veterinarja, kar mora biti 

razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov;

• ovce in koze, katerih mleko se uporablja v prehranske namene, se lahko tretira v času 

presušitve;

• hraniti dokazila o opravljenih koproloških analizah.

POMEMBNO 
Pri pregledu na kraju samem se za preverjanje pravočasnosti izvedbe koprološke 

analize in tretiranja šteje datum začetka paše zapisan v dnevniku paše. 



Zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve 
DŽ-drobnica

Tretiranje živali
• tretiranje živali se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja;
• strokovna presoja veterinarja mora biti razvidna iz dnevnika veterinarskih posegov;
• če veterinar, kljub pozitivnim rezultatom koprološke analize, presodi, da tretiranje živali ni potrebno, tretiranja ni 

potrebno izvesti. Vendar mora biti presoja veterinarja strokovno utemeljena in zapisana v dnevnik veterinarskih 
posegov.

• večina veterinarskih postaj, ki opravljajo koprološke analize, uporablja za navedbo rezultatov koproloških analiz 
enoten obrazec, na katerem veterinar navede tudi strokovno presojo ali je tretiranje potrebno ali ne.

• v primeru, ko veterinarski laboratorij izda le koprološki izvid, mora lečeči veterinar, če tretiranje kljub pozitivnim 
izvidom ni potrebno, o tem podati strokovno presojo v pisni obliki.

Foto: Klavdija Kancler, KGZS KGZ GO



Zahteva in pogoji za izpolnjevanje ukrepa 
DŽ-drobnica 

V primeru naravnih okoliščin, katere so določene v 32. členu EU Uredbe 640/2014 (pogin živali zaradi
bolezni in pogin živali zaradi nesreče za katerega upravičenec ne nosi odgovornosti) ni potrebno posebej
pisno obvestiti agencijo. Pogin živali je potrebno (v roku 7 dni) sporočiti v CRG, kar se v skladu z IAKS-om
šteje kot pisni umik zahtevka. Pogin živali se vpiše tudi v Register govedi na gospodarstvu (rumena knjiga).

Paša se lahko prekine tudi zaradi telitve, bolezni in poškodb  ter izjemnih vremenskih razmer. Če ta 
prekinitev ne traja več kot 10 dni se razlog zavede le v dnevnik paše. V kolikor je prekinitev paše daljša od 
10 dni mora upravičenec v 7 dneh po tem obdobju, izvesti umik zahtevka v skladu s predpisom, ki ureja 

izvedbo kmetijske politike za leto 2018.



Zahteva in pogoji za izpolnjevanje ukrepa 
DŽ-drobnica

• Upravičenec mora vseskozi za živali za katere uveljavlja zahtevek za ukrep DŽ – drobnica izpolnjevati
tudi zahteve navzkrižne skladnosti (Standard identifikacije in registracije za drobnico).

• Za vse živali, za katere upravičenec uveljavlja zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, mora biti znan 
podatek o mesecu in letu rojstva. Za živali, ki so prišle na kmetijsko gospodarstvo z drugega 
kmetijskega gospodarstva, mora biti podatek o mesecu in letu njihovega rojstva izkazan v pisni 
obliki (zapisan v RDG ali drugem dokumentu, ki spremlja žival pri premiku). V nadaljevanju so 
prikazane tabele iz RDG, ki jih mora rejec ažurno voditi. 

POMEBNO 

V kolikor se bo pri živalih vključenih v zahtevek DŽ – drobnica ugotovila neskladja glede pravočasnosti
priglasitev premikov (prihodi in odhodi ), le-ta ne bodo upravičena do plačila, hkrati pa bodo upoštevana tudi
v izračun znižanja plačila (sankcijske živali).



Začasni premiki

• Če v obdobju paše poteka paša tudi na planini ali skupnem pašniku ali gre žival na sejem ali razstavo ali se žival
premakne na pašo na drugo kmetijsko gospodarstvo znotraj kmetijskega gospodarstva je potrebno premik
sporočiti v skladu s predpisi.

• Premiki na sejem/razstavo: imetnik, ki oddaja drobnico na sejem/razstavo, sporoči v CRD premik odhod.
Predstavnik sejma v CRD sporoči prihod na sejem in odhod s sejma preko pristojne veterinarske organizacije.
Imetnik, ki žival prejema, v CRD sporoči premik prihod. Imetnik vpiše podatke o premiku tudi v RDG.

• Premiki na planino/skupni pašnik: gre za premike drobnice na planino/skupni pašnik med 1. majem in 15.
oktobrom.

• Žival ob premiku obvezno spremlja spremni list za drobnico, katerega je nosilec planine/skupnega pašnika dolžan
skrbno hraniti. Na zadnjo stran spremnega lista za drobnico v rubriko Premiki na planino/skupni pašnik se vpiše
datum odhoda in G-MID pašnika, na katerega se žival premika.

• V RDG zabeležite odhod na pašo v tabelo Premik na planino/skupni pašnik/sejem/razstavo. Če žival pogine na
planini, gre v zakol ali na drugo gospodarstvo, se podatek obvezno zabeleži v sklop ODHOD Z GOSPODARSTVA v
RDG.

• V CRD se premike sporoča na poenostavljen način preko obrazca Zapisnik o prigonu živali na pašo. (ORIGINAL–
SIR, ki ga izpolni nosilec planine/skupnega pašnika).



Začasni premik drobnice iz KMG

VPIS 
PREMIKOV V 

RDG

NALOGA 
IMETNIKA 

ŽIVALI



Dokumenti, ki spremljajo živali ob 
začasnem premiku iz KMG

Čas 
priglasitve 
premikov 

7 dni !

NALOGA 
IMETNIKA ŽIVALI

Spremni list je sestavljen iz štirih delov:
· izvirnik (sive barve)
· kopija PRIHOD (rdeče barve)
· kopija ODHOD (zelene barve)
· kopja za oddajatelja (bele barve).

Prejemnik (kupec) živali prejme izvirnik 
spremnega lista in kopijo »prihod«.
Oddajatelj (prodajalec) živali obdrži kopijo 
»odhod« in kopijo za oddajatelja.

Spremni list izpolni imetnik, ki žival oddaja. Na 
spremni list vpiše imetnik naslednje podatke:
· število oddanih živali (število ovc oz. koz), od 
1. 1. 2011 dalje tudi posamezne ID živali, ki se 
premikajo,
· podatke o oddajatelju (G-MID, ime, priimek 
in naslov gospodarstva, s katerega se živali 
oddajajo. V primeru prejema/uvoza se napiše 
državo iz katere žival prihaja),
· podatke o prejemniku (G-MID, ime, priimek 
in naslov namembnega gospodarstva; v primeru 
odpreme/izvoza imetnik vpiše namembno državo 
v katero žival potuje),
· podatke o prevoznem sredstvu in 
prevozniku (naziv prevoznika, registrska številka 
prevoznega sredstva, registracijska številka 
prevoznika*),
· datum oddaje in datum prejema živali,
· podpis oddajatelja in prejemnika 
(prevoznika).



Dokumenti, ki spremljajo živali ob 
začasnem premiku iz KMG

Najkasneje v 7 
dneh po 

prigonu živali 
na 

planino/skupni 
pašnik!

DOLŽNOST 
NOSILCA 

planine/skupnega 
pašnika PAŠNIKA



Praktični prikaz izpolnjevanja 
Dnevnika paše

PRED ZAČETKOM PAŠE:
- odvzem blata za kooprološko analizo;
- rezultati koprološke analize;
- morebitno tretiranje zajedavcev in upoštevanje karence ,
- vnos zbirne vloge po 1.4.2017;
- zahtevek DŽ- drobnica je sestavni del zbirne vloge.

120 dni 
neprekinjene 

paše,
7 dni za 

sporočanje 
premikov

VODENJE DNEVNIKA PAŠE:
- premiki (planina/skupni pašnik) – spremni list  – najkasneje 

v 7 dnevih;
- sprotno vodenje dnevnika paše;
- premeščanje živali med GERK-i znotraj KMG – vpis v 

dnevnik – paše;
- pogin – vpis v RDG in oddaja potnih listov  – najkasneje 7 

dni.



Praktični prikaz izpolnjevanja 
Dnevnika paše

Vpis KMG-MID

x

Številka 
GERK-a

Domače ime 
GERK-a

Datum 
pričetka/konca 

paše na tem 
GERKU

Označi, če 
- GERK 
znotraj 

EPO

V dnevnik paše se vpisujejo le živali 
vključene v ukrep DŽ- drobnica 



Praktični prikaz izpolnjevanja 
Dnevnika paše

SI

Ušesna številka živali

Prekinitev paše zaradi 
telitev, bolezen ali poškodba 

in izjemne vremenske 
razmere 

Prihod nazaj na pašo 
(znotraj 10 dni)

X – v primeru 
telitve



Menjava čredink

1284422

POLJE

3.4.2017

24.4.2017

15 NE

NE

3263283 NAŠA

24.4.2017
15



Praktični prikaz izpolnjevanja sporočanja 
višje sile ali izjemnih okoliščin

Vpišite ime in priimek 
oz. naziv KMG, naslov 
KMG, davčna številka, 
telefonska št. EMŠO in 
KMG-MID

Vpišite za kateri ukrep 
uveljavljate višjo silo 
ali izjemno okoliščino 
(označite tudi za 
katero operacijo gre). 

Označite, katera vrsta, tip 
višje sile ali izjemne 
okoliščine je nastal na vašem 
kmetijskem gospodarstvu. 



Praktični prikaz izpolnjevanja sporočanja 
višje sile ali izjemnih okoliščin

Označite, katera 
vrsta, tip višje sile ali 
izjemne okoliščine je 
nastal na vašem 
kmetijskem 
gospodarstvu. Pri 
ukrepu DŽ se lahko 
uveljavlja za navedbe 
v alinejah 1, 2, 5, 6, 
7, 8 in 9

Datum in podpis 
upravičenca  



Praktični prikaz izpolnjevanja sporočanja 
višje sile ali izjemnih okoliščin

Vpišete šifro 
pasme 

Vpišete kodo 
države primer: 

če je žival iz 
Slovenije je 

koda SI, če je iz 
Italije je koda I. 

pod številko 
živali vpišete ID 

živali 

ŠIFRA NAZIV

CK1 CIKASTO GOVEDO MLAJŠE OD 6 MESECEV

CK2
CIKASTO GOVEDO STARO OD 6 MESECEV DO 2 LET

CK3 CIKASTO GOVEDO STAREJŠE OD 2 LET

HP POSAVSKI KONJ

HP06 POSAVSKI KONJ MLAJŠI OD 6 MESECEV

L LIPICANSKI KONJ

L06 LIPICANSKI KONJ MLAJŠI OD 6 MESECEV

SHL SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ

SHL06
SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ MLAJŠI OD 6 

MESECEV

LUK LJUTOMERSKI KASAČ

LUK06
LJUTOMERSKI KASAČ MLAJŠI OD  6 MESECEV

DRK DREŽNIŠKA KOZA

SAN SLOVENSKA SANSKA KOZA

SRN SLOVENSKA SRNASTA KOZA

BKP BELOKRANJSKA PRAMENKA

IST ISTRSKA PRAMENKA-ISTRIJANKA

JSO JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA

OJSO
OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA

SK1 ŠTAJERSKA KOKOŠ (KOKOŠI NESNICE)

SK2 ŠTAJERSKA KOKOŠ (OSTALA PERUTNINA)

POK1
SLOVENSKA POZNOOPERJENA KOKOŠ (KOKOŠI 

NESNICE)

POK2
SLOVENSKA POZNOOPERJENA KOKOŠ (OSTALA 

PERUTNINA)

ŠIFRA NAZIV

SGK1
SLOVENSKA GRAHASTA KOKOŠ (KOKOŠI NESNICE)

SGK2
SLOVENSKA GRAHASTA KOKOŠ (OSTALA 

PERUTNINA)

SRK1
SLOVENSKA RJAVA KOKOŠ (KOKOŠI NESNICE)

SRK2
SLOVENSKA RJAVA KOKOŠ (OSTALA PERUTNINA)

SSK1
SLOVENSKA SREBRNA KOKOŠ (KOKOŠI NESNICE)

SSK2
SLOVENSKA SREBRNA KOKOŠ (OSTALA PERUTNINA)

KP1
KRŠKO POLJSKI PRAŠIČ (PLEMENSKE SVINJE NAD 50 

KG)

KP2 KRŠKO POLJSKI PRAŠIČ (OSTALI PRAŠIČI)

SL111
SLOVENSKA LANDRACE-LINJA11 (PLEMENSKE SVINJE 

NAD 50 KG)

SL112
SLOVENSKA LANDRACE-LINJA11(OSTALI PRAŠIČI)

SL551
SLOVENSKA LANDRACE-LINJA55(PLEMENSKE SVINJE 

NAD 50 KG)

SL552
SLOVENSKA LANDRACE-LINJA55(OSTALI PRAŠIČI)

VBP1
SLOVENSKI VELIKI BELI PRAŠIČ(PLEMENSKE SVINJE 

NAD 50 KG)

VBP2
SLOVENSKI VELIKI BELI PRAŠIČ(OSTALI PRAŠIČI)

BVO BOVŠKA OVCA

KP3 KRŠKO POLJSKI PRAŠIČ (MERJASCI)

SL113 SLOVENSKA LANDRACE-LINJA11(MERJASCI)

SL553 SLOVENSKA LANDRACE-LINJA55(MERJASCI)

VBP3 SLOVENSKI VELIKI BELI PRAŠIČ(MERJASCI)



Praktični prikaz izpolnjevanja sporočanja 
višje sile ali izjemnih okoliščin

V tej rubriki kratko in 
čitljivo opišite primer 

višje sile.

Datum in podpis 

upravičenca  



Katalog zmanjšanja plačil in izključitev

pPOMEMBNO ZA UPRAVIČENCE !!!! 

POMEBNO: V kolikor se pri upravičencu iste kršitve večkrat ugotovijo se 

znižanje plačila stopnjuje!!!! (odstotki znižanja predstavljeni  v zgornjih 

tabelah)



PREDSTAVITEV REZULTATOV IZVEDENIH 
KONTROL ZAHTEVKOV ZA DOBROBIT 

ŽIVALI, NA PODROČJU DROBNICE V LETU 
2018
KGZS



Foto: Klavdija Kancler KGZS KGZ GO in Metka Žan-Lotrič BF


