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Podpis in žig pristojne selekcijske ustanove: _________________________________________

ARSKTRP - PLŽ  2002

Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AGENCIJA  REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA
KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA

PROSTOR ZA NALEPKO
S ČRTNO KODO

KMG-
MIDPriimek in ime: ORIGINAL

ZAHTEVEK ZA NEPOSREDNA PLAČILA ZA REJO PLEMENSKIH ŽIVALI ZA LETO  2002

* Vsako vrsto živali vpišite na nov list!
** Pri žrebcih vpišite številko vpisa v register ali rodovniško številko.

S podpisom vloge jamčim(o):
• da je reja in uporaba plemenskih živali v skladu z rejskimi cilji,
• da so živali vključene v reprodukcijo v letu 2002,
• da so vsi podatki, navedeni v vlogi resnični in točni,
• da se zavezujem(o) sporočiti vse dodatne zahtevane dopolnitve, ki jih bo zahtevala ARSKTRP za dopolnitev  moje/naše

vloge,
• da bom(o) hranil(i) svoj izvod vloge v celoti (z vsemi prilogami) še štiri leta po odobritvi sredstev,
• da bom(o) omogočil(i) morebitni inšpekcijski nadzor na kmetijskem gospodarstvu.

• Seznanjen(i) sem/smo z vsemi sankcijami, ki me/nas doletijo z navedbo neresničnih podatkov v vlogi.

Datum:

dan       mesec        leto

0 2//

  ŽREBCI *              BIKI *             OVNI *             KOZLI *              PRAŠIČI *
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Številka živali **

Zap. št.
Identifikacijska številka živali

Šifra
namenaKoda

države Šifrant namenov:

Datum:

dan       mesec        leto

0 2//

 PLEMENSKI BIKI
1B vhlevitev bikov v vzrejališče
2B osemenjevalno središče
3B pripust bikov
4B test bikov, prevozi, odbira
5B progeni test bikov – Rogoza
6B progeni test bikov – FK Maribor, BF - Zootehnika
7B progeni test bikov – Logatec
8B alternativna vzreja na kmetijah
9B uvoz plemenjakov
10B test na klavne lastnosti, prevozi
 PLEMENSKI OVNI IN KOZLI
1KO vhlevitev ovnov, kozlov
2KO pripust ovnov, kozlov; kategorija – kontrolirani tropi
3KO pripust ovnov, kozlov; kategorija – večji tropi
4KO pripust ovnov, kozlov; kategorija – manjši tropi do 10 kom.
5KO alternativna vzreja ovnov, kozlov na kmetijah
6KO alternativna vzreja ovnov - Jezersko
7KO uvoz plemenjakov
8KO izločitev ovnov in kozlov iz testa - Jezersko, Logatec
 PLEMENSKI ŽREBCI
1Z vhlevitev žrebičkov v vzrejališče
2Z uvoz plemenjakov
 PLEMENSKI PRAŠIČI
1ČB mladice čistopasemske – breje
1ČN mladice čistopasemske – nebreje
2OC merjasci z lastnim testom - osemenjevalno središče
2MK merjasci z lastnim testom - reja
2MS merjasci s testiranimi starši
3ČT uvoz prašičev - mladice čistopasemske testirane
3ČS uvoz prašičev – mladice čistopasemske s testiranimi starši
3MS uvoz prašičev – merjasci s testiranimi starši - reja
3MT uvoz prašičev – merjasci z lastnim testom - reja
3MC uvoz prašičev – merjasci z lastnim testom-osemnjevalno središče
4SA uvoz plemenskih merjascev pasme Sattleshwein
4SB uvoz plemenskih svinj pasme Sattleshwein

VELJA ZA VSE PLEMENSKE ŽIVALI!!!

Postopek za izvedbo ukrepa neposrednih plačil za plemenske živali je določen v predpisu o izvedbi
ukrepov kmetijske politike za leto 2002.

OBVEZNE PRILOGE ZA PLEMENSKE PRAŠIČE

Za vse živali, za katere uveljavlja podporo posamezni upravičenec: list o obnovi oziroma prodaji plemenskih
prašičev, ki ga izda Biotehniška fakulteta –  Oddelek za zootehniko. Iz lista o obnovi oziroma prodaji 
morajo biti razvidni: kategorija živali, njihove ušesne številke in način obnove (iz nakupa, oziroma iz 
uvoza) ter naslov prodajalca in kupca.

št. strani  

št. strani  

št. strani  

OBVEZNE PRILOGE ZA PLEMENSKE BIKE, ŽREBCE, OVNE IN KOZLE

Kopija računa za prodane oziroma kupljene živali ali kopija poročila o testu živali oziroma prevozu 
živali, kjer je razvidna pasma, ime živali in ušesna številka ter točen naziv, naslov oz. sedež kupca

in prodajalca živali oziroma testne postaje, kjer se živali testirajo.

Potrdilo Republiške govedorejske službe oziroma potrdilo Republiške selekcijske službe  v konjereji
      oziroma Republiške selekcijske službe v reji drobnice o upravičenosti do premije na podlagi selekcijskega

programa za posamezne namene.

Pozor!
ZAHTEVEK ZA KOMPENZACIJSKO PLAČILO LAHKO UVELJAVLJATE:

– če ste oddali osnovni obrazec A ali A1, obrazec B in C za leto 2002 najkasneje do
24. maja 2002,

– če ste predložili obvezne priloge.

Podpis (žig) upravičenca: _________________________________________

PRILOGA:


