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Ukrepa Dobrobit živali (ukrep DŽ) 

Pravna podlaga za izvajanje Ukrepa DŽ je določena v Uredbi o ukrepu 
dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014 – 2020 v letu 2019 (Uradni list RS, št. 38/17, 10/18, 19/18, 59/18 in 
81/18). 

 

Ukrep DŽ  se v letu 2019 izvaja v treh operacijah in sicer za:  

Prašiče – DŽ - prašiči 

Govedo – DŽ - govedo 

Drobnica – DŽ - drobnica 
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Vsebina ukrepa DŽ 

Namen ukrepa 

je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, 

ki presegajo zahteve ravnanja, navedene v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost in 

običajno rejsko prakso, opredeljeno za te zahteve v točki 8.2.12.3.1.10 PRP 2014–

2020. 

 

Upravičenec 

do plačila, je upravičen nosilec KMG: 

• je aktivni kmet, 

• se vključi v eno ali več operacij ukrepa DŽ in 

• izpolnjuje pogoje iz te uredbe. 

 

Vlaganje zahtevka 

• je enoletni ukrep, 

• zahtevki so sestavni del zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske 

politike za leto 2019,  

• zahtevki za posamezno operacijo se vložijo ločeno v skladu s predpisom, ki ureja 

izvedbo kmetijske politike za leto 2019, 

• zahtevek za operacijo DŽ – govedo se vlaga za kmetijsko gospodarstvo 
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Vsebina ukrepa DŽ 

Usposabljanje 

Nosilec kmetijskega gospodarstva, njegov namestnik ali član kmetije oziroma 

oseba, ki je zaposlena na KMG, mora najpozneje do 25. bebruarja 2020 opraviti 

usposabljanje s področja ukrepa DŽ, ki obsega najmanj štiri pedagoške ure!!! 

 

 

 

 

Obveznosti upravičenca 

1) upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo ki je bila podlaga za izplačilo 

sredstev še najmanj 5 let od zadnjega dneva izplačil, 

 

2) upravičenec mora izpolniti zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti o 

viru  sofinanciranja iz ukrepa, podukrepa ali operacije PRP 2014–2020. 
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Operacija DŽ – govedo 

Vstopni pogoji 

(1) Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za operacijo DŽ – govedo rediti najmanj 

tako število goveda kot ustreza 2 GVŽ goveda, za katero bo izvajal pašo.  

 

(2) Za preračun števila goveda v GVŽ upoštevajo naslednji koeficienti: 

- govedo, mlajše od šestih mesecev: 0,4; 

- govedo od šestega meseca do dveh let: 0,6; 

- govedo, starejše od dveh let: 1,0. 

Plačilo 

se dodeli za naslednje kategorije goveda: 

- govedo, mlajše od šestih mesecev; 

- govedo od šestih mesecev do dveh let; 

- govedo, starejše od dveh let. 

 

Višina plačila za izvajanje zahteve za operacijo DŽ – govedo letno znaša 53,40 €/GVŽ. 

Vir: Martin Mavsar  
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Zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve 

- upravičenec do plačila je dolžan izvajati pašo goveda; 

- paša se izvaja na površinah kmetijskega gospodarstva upravičenca in na 

planini oziroma skupnem pašniku drugega kmetijskega gospodarstva. 

 

Pogoji za izpolnjevanje zahteve: 

- govedo se mora pasti neprekinjeno najmanj 120 dni v času od 1. aprila 2019 do 15. 

  novembra 2019; 

- govedo lahko prenočuje v hlevu; 

- krave molznice se morajo dnevno pasti vsaj v času med obema molžama; 

- zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na podlagi predhodne koprološke 

analize; 

- voditi je treba dnevnik paše. 

Operacija DŽ – govedo 

Začetka obdobja paše za govedo NI 

MOGOČE uveljavljati pred datumom 

vnosa zahtevka!!!  

Zahtevek 

je sestavni 

del zbirne 

vloge!!! 

Upravičenec mora 

najpozneje en dan 

pred vnosom 

zahtevka urediti 

stanje v CRG! 
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Operacija DŽ – govedo 

Zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve 

Koprološka analiza in tretiranje živali  
 

koprološka analiza in tretiranje živali mora biti opravljeno pred dejanskim začetkom paše 
v letu 2019; POGOJ JE VELJAL  ZA LETO 2019 
 
NOVOST v letu 2020!!! 
•Koprološka analiza in vnos podatkov v seznam koproloških analiz bosta morala biti 
izvedena pred oddajo zahtevka za ukrep DŽ - govedo in hkrati pred začetkom paše v 
letu 2020!!! 
•Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki bodo oddali zahtevek za operacijo DŽ – govedo 
opozarjamo, da bodo morali oddati vzorce blata za koprološko analizo najmanj osem 
dni pred oddajo navedenih zahtevkov 
 

•Če podatki koproloških analiz ne bodo vneseni v seznam koproloških analiz, nosilec ne bo mogel 
oddati zahtevka za operacijo DŽ – govedo .  
-  
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Operacija DŽ – govedo 

Zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve 
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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. 

- za koprološko analizo je potrebno vzeti en skupen vzorec blata za vsakih 20 
govedi ne glede na kategorijo goveda; 
 

-tretiranje živali mora biti opravljeno na podlagi pozitivnih rezultatov 
koprološke analize in strokovne presoje veterinarja; 
- strokovna presoja mora biti zapisana v dnevnik veterinarskih posegov; 

- posebnost pri tretiranju krav, ki oddajajo mleko za prehrano ljudi 

 

.  



Preverjanje pravočasnosti izvedbe 

koprološke analize in tretiranja živali, šteje 

datum začetka paše iz dnevnika paše 

V dnevnik paše se 

vpisujejo le živali 

vključene v ukrep DŽ-

govedo!!! 

Datum 

pričetka/konca 

paše na tem 

GERKU 

111111   doma 

DELAVNICA- Praktični prikaz izpolnjevanja paše 

x 

1 0 0 9 9 9 9 9 9 

20 označi 
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DELAVNICA - Praktični prikaz izpolnjevanja paše 

Če prekinitev paše traja 
skupno več kot deset dni, 
je potrebno izvesti umik 

zahtevka! 

Prekinitev paše do 10 dni - 
razlog za prekinitev paše 

navedeta le v dnevniku paše z X 

Obdobje paše za govedo se za posamezne živali lahko prekine zaradi telitve, 
bolezni ali poškodbe in izjemnih vremenskih razmer.  

SI Ušesna številka 

Datum začetka 
in prekintve paše 

do 10 dni! 
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Menjava čredink 

1 2 

1222222 
3444444 

1 
2 

3.4.2019  
24.4.2019 

24.4.2019 15 

X 

NE 
NE 

100344444 
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Premik živali 

iz enega 

GERK-a na 

drug GERK! 



Operacija DŽ – govedo 
Zahteve navzkrižne skladnosti iz PRZ 7: Identifikacija in registracija govedi 

Vsi upravičenci do plačila za ukrep DŽ – govedo so zavezanci tudi  
za izpolnjevanje pravil navzkrižne skladnosti.  

Živali morajo biti popolno označene zaradi spremljanja premikov, zaradi vodenja 

registrov na obratu in zaradi registracije imetnikov živali v evidenci imetnikov govedi ter 

zagotavljanja sledljivosti.  

Vsak imetnik govedi, razen prevoznika, mora voditi register govedi na gospodarstvu! 

Rok za priglasitev je sedem dni po označitvi oziroma premiku živali! 
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Operacija DŽ – govedo 

Zahteve navzkrižne skladnosti iz PRZ 7: Identifikacija in registracija govedi 

1. Imetnik premike in rojstva priglasi na obrazcih, ki jih odda pooblaščeni 

organizaciji. 

2. Potni list mora spremljati govedo ob vsakem premiku. Vsak naslednji imetnik 

mora v potni list takoj po prejemu vpisati podatke o svojem gospodarstvu in datumu 

prejema ter se podpisati. 

3. Če imetnik govedi izgubi potni list, mora najpozneje v sedmih dneh zaprositi 

za dvojnik potnega lista. 

Izguba ušesne znamke – imetnik živali mora 

v enem tednu naročiti dvojnik znamke. Po 

prejetju dvojnika pa najpozneje v enem 

tednu znamko vstaviti v uho!  

Govedo se označuje z dvema rumenima plastičnima ušesnima znamkama  
v obe ušesi! 
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Dokumenti, ki spremljajo živali ob začasnem premiku goveda iz KMG 

VPIS 
PREMIKOV V 

RGG 
Čas 

priglasitve 
premikov 

7 dni ! 14 

Obrazec se izpolni v primeru 
odhoda na sejem/razstavo 
in NE v primeru odhoda na 

planinsko pašo 



DOLŽNOST 
NOSILCA 

planine/skupnega 
pašnika PAŠNIKA 

Najkasneje v 7 
dneh po 

prigonu živali 
na 

planino/skupni 
pašnik! 

Dokumenti, ki spremljajo živali ob začasnem premiku iz KMG na 
planino ali skupni pašnik 
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Operacija DŽ – govedo 

Pri izvajanju paše je treba upoštevati, časovno prepoved paše na ekološko 
pomembnih območjih traviščnih habitatov: 
 
-paša ni dovoljena do 30. maja GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko 

pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih v prilogi 4; 

-paša ni dovoljena do 10. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko 

pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih v prilogi 4 te uredbe;  

-paša ni dovoljena do 20. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko 

pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih v prilogi 4; 

-paša ni dovoljena od 15. junija do 15. septembra na GERK-u ali delu GERK-a 

znotraj ekološko pomembnega območja traviščnih habitatov metuljev iz priloge 4  

-je paša prepovedana na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega 

območja, kjer je paša prepovedana, iz priloge 4. 

 

 

Paša za operacijo DŽ – govedo je dovoljena na celotnem GERK-u, če je del tega 

GERK-a znotraj enega izmed ekološko pomembnih območij manjši od 10 arov. 
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Operacija DŽ – govedo 

Neizpolnjevanje obveznega pogoja „ neprekinjena paša - 120 dni “ je 
upravičenec dolžan v primeru: 
 
1)višja sila ali izjemne okoliščine – v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko 
stori, pisno sporoči agenciji primer višje sile oziroma izjemne okoliščine na 
predpisanem obrazcu in priloži ustrezna dokazila. 
2)prekinitve paše (višja sila ali izjemne okoliščine) za posamezno govedo, daljše kot 
deset dni - v sedmih dneh po tem obdobju izvesti umik zahtevka.  
3)pogina živali ali če žival zapusti kmetijsko gospodarstvo (zaradi prodaje ali 
oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše za govedo) - v Centralni register 
govedi sporočiti premik, le to se šteje kot pisni umik zahtevka za posamezno žival. 
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Operacija DŽ – govedo 

Kršitve 

V operaciji DŽ-govedo je bilo na 7.579 KMG izplačanih 4.539.726,07 EUR. 

a) Administrativna kontrola 

 Z administrativno kontrolo je bilo na operaciji DŽ govedo ugotovljenih 177 kršitev.  

70 
39,55% 

63 
35,59% 

31 
17,51% 

9 
5,08% 

4 
2,26% 

Stalež pod 2GVŽ

Žival je dodana v zamudnem roku

Obrazec DŽ govedo je oddan v zamudnem
roku

Odhodi živali niso bili javljeni pravočasno

Prihodi živali niso bili javljeni pravočasno
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b) Kontrola na kraju samem 

 Za kontrolo na kraju samem je bilo izbrano 597 KMG, kar pomeni 7,87% vzorec. 

451 KMG je bilo izbranih z analizo tveganja, 132 pa z naključnim izborom. 14 KMG je 

bilo pregledanih na podlagi direktnega izbora. Ugotovljenih je bilo 364 kršitev.  

73 
20,05% 

66 
18,13% 

67 
18,41% 

33 
9,07% 

15 
4,12% 

44 
12,09% 

12 
3,30% 

7 
1,92% 

11 
3,02% 

7 
1,92% 

11 
3,02% 

5 
1,37% 

5 
1,37% 

5 
1,37% 

2 
0,55% 

1 
0,27% 

Tretiranje za teleta ni izvedeno

Koprološka analiza za teleta ni izdelana

Tretiranje za govedo ni izvedeno

Žival ni na paši

Žival ni označena

Koprološka analiza za govedo ni izdelana

Dnevnik paše se ne vodi

Živali se pasejo na področju, kjer je paša
prepovedana
Koprološka analiza za govedo ni izdelana v roku

Tretiranje za govedo ni izvedeno v roku

Žival nima potnega lista oz. je neustrezen

Žival ni vpisana v RGG

Tretiranje za teleta ni izvedeno v roku 19 



Primerjava kršitev pri operaciji DŽ-govedo med leti, za 

kršitve, ugotovljenih pri kontrolah na kraju samem 

Kršitev Število  

  2016 2017 2018  

Tretiranje za teleta ni izvedeno 31 75 73  

Koprološka analiza za teleta ni izdelana 29 70 66  

Tretiranje za govedo ni izvedeno 34 49 67  

Žival ni na paši 13 43 33  

Žival ni označena 26 31 15  

Koprološka analiza za govedo ni izdelana 32 28 44  

Dnevnik paše se ne vodi 7 22 12  

Živali se pasejo na področju, kjer je paša prepovedana 5 19 7  

Koprološka analiza za govedo ni izdelana v roku 58 10 11  

Žival nima potnega lista oz. je neustrezen 1 4 11  

Žival ni vpisana v RGG 7 3 5  

Žival se ne nahaja na KMG 2 3 5  

Koprološka analiza za teleta ni izdelana v roku 30 2 2  

Tretiranje za govedo ni izvedeno v roku  / 5 7  

Tretiranje za teleta ni izvedeno v roku  / 3 5  

Dnevnik paše se ne vodi ažurno  / 1 1  
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Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev / priloga 2 
sestavni del te Uredbe  
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Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev / priloga 2  
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Hvala za vašo pozornost! 
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- ARSKTRP - POROČILO  O  UGOTOVLJENIH  KRŠITVAH NA  VLOGAH ZA UKREPE KOPOP, EK, OMD IN DŽ  V  

LETU  2018, LJUBLJANA, SEPTEMBER 2019 
- KGZS - PRIROČNIK ZA IZVAJANJE ZAHTEV NAVZKRIŽNE SKLADNOSTI ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA, 

LJUBLJANA, JULIJ 2019; 
- UREDBI O UKREPU DOBROBIT ŽIVALI IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBDOBJE 2014 – 2020 V LETU 2019 (URADNI LIST RS, ŠT. 38/17, 10/18, 19/18, 59/18 IN 81/18); 

- http://www.rvc.ac.uk/review/parasitology/Faeces/Step1a.htm 
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