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Ukrep dobrobit živali (DŽ) 

Ukrep DŽ se bo tudi v letu 2020 izvajal v treh operacijah, in 
sicer za: 
• prašiče (operacija DŽ – prašiči),  
• govedo (operacija DŽ – govedo) in 
• drobnico (operacija DŽ – drobnica). 

Pravna podlaga za izvedbo ukrepa DŽ je Uredba o ukrepu 
dobrobiti živali iz programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014-2020 za leto 2020, ki je bila objavljena v 
Uradnem listu RS, št. 76/19. 



Operacija DŽ – prašiči  

Programi DŽ: 

Za KMG oziroma za G-MID-e, na katerih je bil program DŽ izdelan že za leto 
2019, morata biti pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPš ter 
posodobitev programa DŽ in vnos podatkov v CRPš izdelana najpozneje do 
24. februarja 2020 

 

Sporočanje staleža prašičev: 

1. januar 2020 - začetek sporočanja podatkov o staležu prašičev za leto 2020 

Vsak mesec je treba podatke o številu sesnih pujskov, tekačev, pitancev, 

plemenskih svinj in plemenskih mladic na prvi dan v mesecu sporočiti 

najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec. Podatki o staležu 

prašičev na dan 1. februar, sporočeni za ukrep DŽ, se morajo ujemati s 

podatki o staležu prašičev sporočenimi v CRPš ob oddaji zbirne vloge. 



DŽ – govedo: število napak pri kontroli na kraju samem in njihov 
delež v letu 2018 

NAJVEČ NAPAK pri 
pogoju: 
 
 zatiranje 

notranjih 
zajedavcev mora 
biti izvedeno na 
podlagi 
predhodne 
koprološke 
analize! 

 
 



Operaciji DŽ – govedo in DŽ – drobnica  

      NOVO! 

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 

operaciji DŽ – govedo in DŽ – drobnica, kljub temu pa morajo 

upravičenci hraniti dokazila o opravljenih koproloških analizah.  



Operaciji DŽ – govedo in DŽ – drobnica  

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! 

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo oddali zahtevek za operacijo 

DŽ – govedo oziroma za operacijo DŽ – drobnica bodo morali oddati 

vzorce blata za koprološko analizo najmanj osem dni pred oddajo 

navedenih zahtevkov.  

Opozarjamo, da morajo upravičenci, ki oddajajo zahtevek za operacijo 
DŽ – drobnica, zahtevek vložiti najpozneje do vključno 5.  maja 2020. 



Operaciji DŽ – govedo in DŽ – drobnica  

Obdobje paše za govedo in drobnico se lahko prekine tudi zaradi 

nevarnosti napada velikih zveri. Če ta prekinitev ne traja skupno več 

kot deset dni, prekinitve ni treba sporočiti agenciji, temveč se trajanje 

in razlog za prekinitev navedeta le v dnevniku paše. 

Če nevarnost napada velikih zveri traja več kot deset dni, mora 

upravičenec sporočiti višjo silo agenciji v skladu z uredbo, ki ureja 

izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2020, v 15 delovnih dneh 

od dneva, ko to lahko stori, na obrazcu iz navedene uredbe. 



Operacija DŽ – drobnica  

Drobnica se mora pasti neprekinjeno najmanj 210 dni ali 
najmanj 180 dni na kmetijskih gospodarstvih razvrščenih v 
območje s krajšo vegetacijsko dobo v času od 15. marca 2020 
do 30. novembra 2020. 

Kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v območje s krajšo 
vegetacijsko dobo iz prve alineje prejšnjega odstavka, če ima na 
dan 20. februarja 2020 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.  

Podatki o razvrščenosti kmetijskih gospodarstev bodo razvidni v 
javnem pregledovalniku grafičnih podatkov ministrstva, 
dostopnem na spletni strani ministrstva. 



Zahtevek za operacijo DŽ – drobnica 

Število drobnice na zahtevku za operacijo DŽ – drobnica ne sme presegati 
števila drobnice prijavljenega v Centralni register drobnice (CRD) na dan 1. 
februar. Če je skupno število drobnice na zahtevku večje od števila živali, 
prijavljenega v CRD, mora biti na zahtevku navedeno tudi število drobnice, 
ki je na kmetijsko gospodarstvo prišla od vključno 2. februarja 2020 do 
datuma vnosa zahtevka, in številke spremnih listov za to drobnico. 

UMIK ZAHTEVKA: 

Če upravičenec za vse živali ali določeno število živali, za katere uveljavlja 

zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, ne zagotovi celotnega obdobja paše 

mora v primeru pogina živali ali če določeno število živali zapusti kmetijsko 

gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja 

paše za drobnico, izvesti umik zahtevka v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo 

ukrepov kmetijske politike za leto 2020. 

 



Hvala za pozornost! 


