
1 
 

Navodila za vodenje Registra drobnice na obratu (RDO) 

RDO vsebuje štiri tabele: 

- TABELA 1: PODATKI O OBRATU IN IZVAJALCU DEJAVNOSTI 
- TABELA 2: INDIVIDUALNO OZNAČENE OVCE/KOZE NA OBRATU 
- TABELA 3: SKUPINSKI ODHODI INDIVIDUALNO OZNAČENIH ŽIVALI (PL, PAS, SEJ, RAZ) 
- TABELA J4: JAGNJETA do starosti 9 mesecev 

- TABELA K4: KOZLIČI do starosti 9 mesecev 

Če gojite na obratu ovce in koze, lahko vodite RDO ločeno (za vsako vrsto svoj RDO), lahko pa vodite za obe vrsti skupen RDO, a pri vsakem 
zapisu obvezno označite ali se nanaša na ovce ali koze. Vpisati morate vse zahtevane podatke v ustreznih rubrikah. Tabelo 4 morate obvezno 
voditi ločeno za ovce in koze. 
 

1. Navodila za izvajalce dejavnosti, ki si niste pridobili dostopa do Centralnega registra drobnice (CRD) v novem 

portalu Volos 

Začetek vodenja RDO 

- Izvajalci dejavnosti, ki ste pred popisom drobnice že vodili Register drobnice na gospodarstvu (RDG), z vodenjem tega registra 

nadaljujete do zapolnitve tabel. Po zapolnitvi pričnete voditi novi RDO, ki je tako nadaljevanje prejšnjega RDG in vanj sproti vpisujete 

vse dogodke v skladu z Navodili za vodenje RDO.  

POMEMBNO! Izvajalci dejavnosti, ki vodite podatke še v starem RDG, morate od 1. 1. 2023 dalje dodatno voditi tabeli J4 oz. K4 v 

papirni obliki. 

- Izvajalci dejavnosti, ki ste pričeli z rejo drobnice na novo, popišete vse živali na obratu v nov RDO v skladu z Navodili za vodenje RDO.  

Navodila za izpolnjevanje tabel 

Tabela 1: natisnite tabelo 1 in izpolnite podatke v skladu s primerom izpolnjevanja tabele 1. 

Tabelo 2: natisnite tabelo 2 in najprej označite številko strani (npr.: stran 1). Nato izpolnjujete tabelo v skladu s primerom izpolnjevanja tabele 

2. Ko vam zmanjka vrstic, natisnite novo prazno tabelo, vpišite novo številko strani (npr.. str. 2), zaporedne številke živali pa se nadaljujejo iz 

prejšnje strani. Liste z natisnjenimi tabelami vodite zaporedno glede na številko strani. 

Tabela 3: natisnite tabelo 3 in najprej označite številko strani (npr.: stran 1) in vodite podatke v skladu s primerom izpolnjevanja tabele 3. Ko 

vam zmanjka vrstic, natisnite novo prazno tabelo, vpišite novo številko strani (npr.: str. 2). Liste z natisnjenimi tabelami vodite zaporedno glede 

na številko strani. 

Tabela 4: natisnite tabelo J4 ali tabelo K4, glede na vrsto živali (jagnjeta ali kozliči). Če gojite jagnjeta in kozliče je potrebno voditi obe tabeli. 

Tabela 4 se izpolni za vsako leto posebej, podatki se vodijo mesečno v skladu s primerom izpolnjevanja tabele 4. 
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Zaključek vodenja RDO 

Priporočamo, da tabela 2 obsega od 15 do 20 strani, odvisno od števila drobnice na obratu. Ko boste zaključili z vpisovanjem živali v tabelo 

2, lahko pričnete z vodenjem novega RDO. V obstoječi RDO morate vpisati še vse odhode oz. odjave živali, ki ste jih vodili v tabeli 2. 

Priporočamo, da začnete z vodenjem novega RDO v začetku leta, tako, da natisnite tabelo 1 in ponovite zgoraj opisani postopek. 

 

2. Navodila za izvajalce dejavnosti, ki ste uspešno aktivirali uporabniški račun in dostopate do CRD ter ažurno 

vodite podatke v CRD v skladu s predpisi 

Tabel od 1 do 3 vam ni potrebno voditi v papirni obliki. To pomeni, da vodite elektronski register drobnice na obratu (e-RDO). V primeru 

vodenja e-RDO morate ob izvajanju uradnega nadzora na zahtevo uradne osebe zagotoviti izpis v ustrezni obliki. 

POMEMBNO! Tabeli J4 oz. K4 morate voditi v papirni obliki. 

Tabela 4 je namenjena vodenju evidenc o rojstvih in odhodih jagnjet in kozličev, ki še niso individualno označeni. 

 

Rok hrambe RDG in RDO 

Vsi izvajalci dejavnosti morajo RDG in RDO hraniti še vsaj 3 leta po zadnjem vpisu. 

 

Primer izpolnjevanja TABELE 1: PODATKI O OBRATU IN IZVAJALCU DEJAVNOSTI 

V Tabelo 1 vpišite podatke o obratu in izvajalcu dejavnosti 

Vrsta živali: označite vrsto živali (ovce oziroma koze). 

Datum nastavitve registra: vpišite datum, ko ste pričeli z vodenjem RDO. 

KMG-MID: vpišite KMG-MID. 

 

PODATKI O OBRATU 

G-MID: vpišite G-MID obrata. 

Tip proizvodnje (neobvezno): vpišite tip proizvodnje: mlečna ali mesna. 

Naslov: vpišite naslov obrata. 

 

PODATKI O IZVAJALCU DEJAVNOSTI 

Ime in priimek oz. naziv izvajalca dejavnosti: vpišite ime in priimek oz. naziv, naslov (le če je različen od naslova obrata), telefonsko številko 

ter naslov elektronske pošte izvajalca dejavnosti. 
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REGISTER DROBNICE NA OBRATU     (PRIMER)                OVCE                      KOZE    

TABELA 1: PODATKI O OBRATU IN IZVAJALCU DEJAVNOSTI 

DATUM NASTAVITVE REGISTRA:   05. 01. 2023 

KMG-MID 
KMG-MID je šifra vašega kmetijskega gospodarstva, ki jo uporabljate pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike 

1 0 0 1 2 3 4 4 6 

PODATKI O OBRATU 

G-MID 
Vpišite podatke o obratu, kjer se goji drobnica. Če gojite drobnico na enem obratu, je G-MID praviloma enak KMG-MIDu.  1 0 0 1 2 3 4 4 6 

Tip proizvodnje (meso, mleko) mlečna proizvodnja 

Ulica, hišna št., kraj Pod hribom 10 

Poštna št., pošta 2536 Novi log 

PODATKI O IZVAJALCU DEJAVNOSTI 

Ime in priimek oz. naziv Martin Krpan 

Ulica, hišna št., kraj Pod hribom 10 

Poštna št., pošta 2536 Novi log 

Telefonska št., el. pošta 081 333 666, martin.krpan@domena.si 
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Primer izpolnjevanja TABELE 2: INDIVIDUALNO OZNAČENE OVCE/KOZE NA OBRATU  

V tabelo 2 vpišite vse individualno označene živali na vašem obratu. Vpišite G-MID vašega obrata. 

Podatki o živali 

Identifikacijska številka živali (ID): vpišite individualno številko živali. ID prepišite z ušesne znamke.  

Ime živali (neobvezno): vpišite ime živali. 

Vrsta živali: za ovce vpišite O, za koze vpišite K. 

Pasemski tip: vpišite pasemski tip v skladu s šifrantom živali, ki je objavljen na spletnem naslovu: 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Identifikacija-in-registracija-zivali/Drobnica/sifrant_pasemski-

tip_ovce_koze_usklajen_KGZS_BF_14.12.22.pdf 

Spol živali: za moški spol vpišite M, za ženski spol vpišite Ž. 

Podatki o rojstvu 

Mesec/leto rojstva: vpišite mesec in leto rojstva 

Datum označitve: vpišite datum označitve. Ob popisu živali lahko vpišete »popis«, če datum označitve pri popisu odraslih živali ni poznan. 

Živali morajo biti označene najpozneje do starosti devet mesecev. Starost živali za obveznost označitve določimo tako, da mesecu rojstva 

živali prištejemo 8 mesecev. Primer: če je datum rojstva 10. 3. pomeni, da izračunamo  3 + 8 mesecev, torej je 11. mesec. Žival mora biti 

označena do vključno 30.novembra. 

EUZ/BO/TET: če je žival označena z elektronsko ušesno znamko, vpišite »EUZ«; če je označena z bolusom, vpišite »BO«; če je tetovirana, 

vpišite »TET«. 

+  Prihod na obrat 

Datum prihoda: vpišite datum prihoda na obrat. V primeru rojstva na obratu, vpišite datum rojstva. V primeru nakupa vpišite datum nakupa. 

Ob začetku vodenja registra vpišite vse individualno označene živali na vašem obratu. 

Št. SLD/e-SLD: vpišite številko papirnega/elektronskega spremnega lista, v primeru rojstva pustite prazno.  

G-MID prejšnjega obrata: v primeru nakupa vpišite G-MID oddajatelja, od katerega ste žival kupili. V primeru rojstva vpišite »rojstvo«. 

Datum priglasitve v CRD (neobvezno): vpišite datum, ko ste priglasili podatke o rojstvu oz. nakupu živali v CRD preko pooblaščene 

organizacije. 

-  Odhod z obrata 

Datum odhoda: v primeru odhoda živali z obrata vpišite datum odhoda z obrata.  

Št. SLD/e-SLD : vpišite številko papirnega/elektronskega spremnega lista, v primeru pogina, zakola doma, kraje/izgube pustite polje prazno.  

G-MID namembnega obrata: v primeru prodaje vpišite G-MID prejemnika, kateremu ste žival prodali. V primeru pogina, zakola doma, 

kraje/izgube, vpišite razlog odhoda (»pogin«, »zakol doma«, »kraja« ali »izguba«). Datum priglasitve v CRD (neobvezno): vpišite datum, ko 

ste priglasili podatke o odhodu v CRD preko pooblaščene organizacije. 

 

file:///Q:/dokumentacija/vsi_obrazci_SIR/RDG/RDO/RDO_skupaj_navodila.docx
file:///Q:/dokumentacija/vsi_obrazci_SIR/RDG/RDO/RDO_skupaj_navodila.docx
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Stran št. :_______________ 

TABELA 2: INDIVIDUALNO OZNAČENE OVCE/KOZE NA OBRATU   (PRIMER) G-MID:    100123456 

Podatki o živali Podatki o rojstvu 
+  Prihod na obrat 

-   Odhod z obrata 
Zap. 
št. 

ID živali Ime  
živali 

O/
K 

Pasem
ski 
tip 

Spol 
M/Ž 

Mesec/ 
leto  
rojstva 

Datum 
označitve 

EUZ/ 
BO/ 
TET 

Datum 
+ prihoda/ 
- odhoda  

Št. SLD/ 
e-SLD 

G-MID  obrata 
prejšnjega/ 
namembnega  

Datum  
Priglasitve 
v CRD 

1 SI 236584 Bicka O JSR Ž 03/2019 Popis TET 
+ 03/2019  rojstvo 05. 01.2023 

-     

2 SI 236584 Oli O JSR Ž 03/2019 Popis TET 
+ 03/2019  rojstvo 05. 01.2023 

- 07.01.2023  zakol doma 10.01.2023 

3 SI 236584 Oljka O IP Ž 03/2022 06.08.2022 TET 
+ 03/2022   05. 01.2023 

- 15.01.2023 96583251 100123456 18.1.2023 

4 SI 580582 Sivka K DR Ž 03/2022 06.08.2022  
+ 03/2022  rojstvo 05. 01.2023 

- 10.1.2023  pogin 15.1.2023 

5 SI 580583 Srečka K DR Ž 03/2022 07.08.2022  
+ 03/2022  rojstvo 05. 01.2023 

-     

6 SI 580584 Tečka K DR Ž 03/2022 07.08.2022  
+ 03/2022  rojstvo 05. 01.2023 

-     

7 SI 580585 Zlatka K KMES Ž 04/2022 09.09.2022 EUZ 
+ 08.10.2022 9635254 100569874 10.10..2022 

-     
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Primer izpolnjevanja TABELE 3: SKUPINSKI ODHODI INDIVIDUALNO OZNAČENIH ŽIVALI  
(PL, PAS, SEJ, RAZ) 

V tabelo 3 vpišite skupinske odhode individualno označenih živali na planino (PL), skupni pašnik (PAS), sejem (SEJ) ali razstavo 
(RAZ). Vpišite G-MID vašega obrata. 

Primer premika na planino/skupni pašnik:  

Vrsta živali: za ovce vpišite O, za koze vpišite K. Če se premikajo ovce in koze skupaj, vpišite O/K. 

Vrsta odhoda: vpišite vrsto odhoda (planina/skupni pašnik). 

Število živali: vpišite število živali, ki se premikajo.  

Identifikacijske številke živali (ID): vpišite identifikacijske številke živali (ID) oz. priložite Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino/skupni 

pašnik, na katerem so navedene ID živali, ki se premikajo. 

Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik je oblika spremnega lista za namen priglasitve premikov živali na planino ali 

skupni pašnik. Z izpolnjenim zapisnikom izvajalec dejavnosti na planini/skupnem pašniku priglasi premik preko veterinarske organizacije 

najpozneje 7 dni po premiku. Če oddajate živali na pašo na planino ali skupni pašnik, vam ni potrebno v CRD ničesar sporočati. Izvod zapisnika 

skrbno hranite na vašem obratu. Če žival na planini pogine, gre v zakol ali na drugo gospodarstvo, podatek obvezno zabeležite v rubriko  

Odhod z obrata  v tabelo 2. 

Datum odhoda: vpišite datum odhoda na pašo. 

Datum prihoda: vpišite datum prihoda s paše. 

Št. SLD/e-SLD/zapisnik o prigonu: napišite »Zapisnik o prigonu živali…«. 

G-MID namembnega obrata: vpišite G-MID planine/skupnega pašnika. 

Primer premika na sejem:  

Vrsta živali: za ovce vpišite O, za koze vpišite K. Če se premikajo ovce in koze skupaj, vpišite O/K. 

Vrsta odhoda: vpišite vrsto odhoda (sejem). 

Število živali: vpišite število živali, ki se premikajo.  

Identifikacijske številke živali: vpišite ID živali oz. shranite izvod spremnega lista na katerem so navedene ID živali, ki se premikajo na sejem. 

Datum odhoda: ob odhodu vpišite datum odhoda na sejem. 

Št. SLD/e-SLD: ob odhodu z vašega obrata vpišite številko spremnega lista s katerim ste priglasili odhod na sejem preko pooblaščene 

veterinarske organizacije. 

Datum prihoda: vpišite datum prihoda s sejma. 

Št. SLD/e-SLD: ob prihodu na vaš obrat vpišite datum prihoda in številko spremnega lista s katerim ste priglasili prihod s sejma preko 

pooblaščene veterinarske organizacije. Če se žival ne vrne s sejma/razstave na obrat, ta podatek obvezno zabeležite v rubriko Odhod z obrata  

v tabelo 2. 
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Stran št.: ___________ 

TABELA 3: SKUPINSKI ODHODI INDIVIDUALNO OZNAČENIH ŽIVALI (PL/PAS, SEJ/RAZ) G-MID:         100123456 

Vrsta 
živali 
O/K 

Vrsta odhoda 
planina/skupni 
pašnik/sejem/ 
razstava 

Št. živali Identifikacijske številke živali - 
priložite SLD ali Zapisnik o prigonu živali na 
pašo na planino/skupni pašnik 

Datum 
- odhoda 
+ prihoda 

Št. SLD/e-SLD 
/Zapisnik o 
prigonu 

G-MID  
namembnega 
obrata 
 

O planina 20 
Priloga: Zapisnik o prigonu živali na pašo 
na planino ali skupni pašnik 

- 15.05.2023 
Zapisnik o  
prigonu živali na 100317528 

+ 11.11.2023 planino/sk. pašnik 

K sejem 10 Priloga - spremni list 
- 10.03.2023 9123456 

100000025 

+ 10.03.2023 9632589 

O razstava 2 Priloga - spremni list 
- 12-03-2023 9548762 

100000021 

+ 13.03.2023 9865823 

    
-   

 

+   

    
-   

 

+   

    
-   

 

+   

 
 

   
-   

 

+   
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Primer izpolnjevanja TABELE J4 - JAGNJETA do starosti 9 mesecev 

Primer izpolnjevanja TABELE K4 - KOZLIČI do starosti 9 mesecev 
 
POMEMBNO! Izpolnjevanje TABELE J4 oz. K4 je obvezno za vse izvajalce dejavnosti, ki gojite drobnico. Tudi za tiste, ki vodite 
podatke v »starem« RDG in tiste, ki so si pridobili dostop do CRD in vodite RDO v elektronski obliki. 
 
Tabela je namenjena mesečnemu vodenju: 

 vseh rojstev, poginov, zakolov doma, kraj/izgub jagnjet/kozličev do starosti 9 mesecev oz. do označitve,  

 jagnjet/kozličev, ki ste jih oddali v zakol v klavnico pred starostjo 12 mesecev, 

 označitev jagnjet/kozličev z individualno številko za nadaljnjo rejo. 
 
Podatke je potrebno vpisovati ob koncu vsakega meseca oz. najpozneje sedmi dan v mesecu za pretekli mesec. 
V rubriko mesec/leto 20___ vpišite letnico za katero vodite tabelo. 
 
Prihodi na obrat 
V začetku januarja, ko pričnete voditi tabelo, vpišite število jagnjet/kozličev na obratu v rubriko število živali iz prejšnjega meseca (glej primer 
za vrstico januar). Ob koncu meseca januarja vpišite število rojstev v tem mesecu. 
 
Odhodi z obrata 
Ob koncu vsakega meseca oz. najpozneje sedmi dan v mesecu za pretekli mesec vpišite: 

 število poginov, zakolov doma, kraj/izgub, 

 število individualno označenih jagnjet/kozličev za nadaljnjo rejo, 

 število jagnjet/kozličev, ki ste jih oddali neposredno v zakol v klavnico, številko SLD/e-SLD in datum odhoda. 
 
 
 
Primer za vrstico januar: izračun stanja ob koncu meseca januarja: 
(+) V začetku januarja, ko pričnete voditi tabelo, vpišete število jagnjet/kozličev na obratu. V spodnjem primeru je št. živali iz prejšnjega meseca 
3. 
(+) Št. jagnjet/kozličev iz prejšnjega meseca (3) + št. rojstev (0) =  3 
(-) Št. poginov (1) + št. zakolov doma (0) + št. kraj/izgub (0) = 1 
(-) Št jagnjet/kozličev označenih za nadaljnjo rejo = 0  
(-)Št jagnjet/kozličev za zakol v klavnici = 0  
Stanje ob koncu meseca januarja: 3 - 1 - 0 – 0 = 2 
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Primer za vrstico februar: izračun stanja ob koncu meseca februarja 
(+) Št. jagnjet/kozličev iz prejšnjega meseca (2)  + št. rojstev (0)=  2 
(-) Št. poginov (0) + št. zakolov doma (0) + št. kraj/izgub (0) = 0 
(-) Št jagnjet/kozličev označenih za nadaljnjo rejo = 0  
(-)Št jagnjet/kozličev za zakol v klavnici = 0  
Stanje ob koncu meseca februarja: 2 -0 - 0 -0 = 2 
 
Primer za vrstico december: izračun stanja ob koncu meseca decembra 
(+) Št. jagnjet/kozličev iz prejšnjega meseca  (7) + št. rojstev (1) =  8 
(-) Št. poginov  (2)+ št. zakolov doma (0) + št. kraj/izgub (0) = 2 
(-) Št jagnjet/kozličev označenih za nadaljnjo rejo = 0  
(-) Št jagnjet/kozličev za zakol v klavnici = 0  
Stanje ob koncu meseca decembra: 8 - 2 - 0 -0 = 6 
 
 
Primer za vrstico SKUPAJ 2023:  
V rubriko št. jagnjet/kozličev iz prejšnjega meseca vpišemo vrednost iz januarja (3 živali) 
(+) Š Št. jagnjet/kozličev iz prejšnjega meseca (3) + Št. rojstev (57) =  60 
(-) Št. poginov (15) + št. zakolov doma (14) + št. kraj/izgub (1) = 30 
(-) Št jagnjet/kozličev označenih za nadaljnjo rejo = 12  
(-) Št jagnjet/kozličev za zakol v klavnici = 12  
 
Stanje ob koncu leta : 60 - 30 - 12 - 12 = 6 
 
Stanje 6 živali vpišemo ob začetku vodenja tabele v prihodnjem letu v rubriko št. jagnjet/kozličev iz prejšnjega meseca. 
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TABELA J4 - JAGNJETA do starosti 9 mesecev      (PRIMER)                                                        G-MID:          100123456 

Mesec/ 
Leto 2023 + 

Stanje iz 
prejšnjega 
meseca 

Rojstva - Pogini 
Zakoli 
doma 

Kraje/ 
izgube 

Označitve 
za 
nadaljnjo 
rejo 

Zakol jagnjet v klavnici (SIŠ) Stanje 
ob 
koncu 
meseca 

Število 
jagnjet  

Št. SLD/  
e-SLD 

Datum 
odhoda 

Januar + 3 0 - 1 0 0 0 0   2 

Februar + 2 0 - 0 0 0 0 0   2 

Marec + 2 10 - 2 0 0 0 0   10 

April + 10 12 - 0 5 0 0 0   17 

Maj + 17 25 - 2 5 0 0 
2 
3 

9236325 
9236326 

15.5.2023 
20.2.2023 30 

Junij + 30 0 - 2 0 0 2 5 9233259 14.6.2023 21 

Julij + 21 0 - 4 0 0 0 0   17 

Avgust + 17 0 - 0 0 0 0 2 9364825 2.8.2023 15 

September + 15 4 - 2 0 1 0 0   16 

Oktober + 16 5 - 0 4 0 0 0   17 

November + 17 0 - 0 0 0 10 0   7 

December + 7 1 - 2 0 0 0 0   6 

SKUPAJ  
2023 + 3 57 - 15 14 1 12 12   6 


