
PRILOGA 2: Zahtevek za podporo za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg 

Republika Slovenija    Ministrstvo za kmetijstvo,  gozdarstvo in prehrano    Agencija za kmetijske 

trge  in razvoj podeželja 

Obrazec:  izvoz 2003  ZAHTEVEK ZA PODPORO ZA PRIPRAVO KMETIJSKIH PRIDELKOV IN 
ŽIVIL ZA ZUNANJI TRG Št. 

postavke: 
6636 

 

Obrazec: Podatki o subjektu               Za obdobje:      Leto        

1. Ime in priimek/naziv:  

 

2. EMŠO                3. Davčna številka:         

/ izpolni fizična oseba  

(kmet) in s.p./ 

 

2a. Matična številka:            

      / izpolni poslovni 

subjekt, tudi s.p./ 

matična številka     enota v 

sestavi 

  

4. Naslov:  občina:  naselje:  5. Pošta:   

 

Ulica:  hišna št.:  6. Telefon:  

  

 

7. Številka transakcijskega računa:     (označite z X 

vrsto računa) 

 žiro 

račun 

 tekoči 

račun 

 hranilna 

knjižica 

 

       
                         

 Sedež Račun Partija  Mode

l 

 Sklicna številka  Ime in kraj poslovne banke ali hranilnice 

/Številka računa banke ali druge finančne institucije/  /Osebna številka računa/   

     - transakcijskega računa:                   

  /Številka računa banke ali druge finančne institucije/  /Osebna številka računa/ 

Za izvožene proizvode iz seznama, ki so kot Priloga a) sestavni del tega zahtevka uveljavljam vrednost  podpore v   SIT:  

Upravičenost do navedenega zneska dokazujemo z naslednjimi prilogami, ki so sestavni del tega zahtevka: 

1. fakture,  

2. kopije enotnih carinskih listin (ECL), s potrjenim prehodom meje 

3. Pri govedu - žive živali Priloga b - Seznam identifikacijskih številk živali 

4. Pri govejem mesu: kopija računa za odkup govedi, kopija ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in kopija veterinarskega spričevala 

Izpolni AKTRP: 

Žig z datumom prejema  Odposlano: 

  Prejel: 

 Vnesel: 

 



Obrazcu je treba priložiti tudi: Prilogo a): Seznam izvoženih proizvodov oziroma Prilogo b): Seznam identifikacijskih številk živali  

 

Obračunal:         

Ime, priimek:  Telefon:  Datum

: 

            

 Podpis odgovorne osebe žig 



 
Republika Slovenija    Ministrstvo za kmetijstvo,  gozdarstvo in prehrano    Agencija za kmetijske 

trge  in razvoj podeželja 

Obrazec:   izvoz 2003  ZAHTEVEK ZA PODPORO ZA PRIPRAVO KMETIJSKIH PRIDELKOV IN 
ŽIVIL ZA ZUNANJI TRG Št. 

postavke: 
6636 

Priloga a): Seznam izvoženih proizvodov            Število strani:  od  

Odpremna 

carinarnica 

(šifra) 

-1- 

ECL 

številka 

 

-2- 

Datum 

 

 

-3- 

Država 

(šifra) 

 

-4- 

Tarifna 

oznaka 

 

-5- 

Poimenovanje blaga 

(ECL, rubrika 31) 

 

-6- 

Količ.izvožen. 

proizvoda v kg, l, kos 

(ECL, rubrika 38) 

-7- 

Vrednost izvoza 

v SIT (ECL, 

rubrika 46) 

-8- 

 

 

 

-9- 

Vrednost 

podpore v 

SIT/enoto 

-10- 

Podpora skupaj v 

SIT 

 

-11- 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         Skupaj:  



Opombe: v stolpec 9 vpišite:  - pri izvozu proizvodov iz  tarifne oznake 1901 in 2202 - EKVIVALENT (MLEKO) 



 
Republika Slovenija    Ministrstvo za kmetijstvo,  gozdarstvo in prehrano    Agencija za kmetijske trge  in razvoj podeželja 

Obrazec:     izvoz 2003  ZAHTEVEK ZA PODPORO ZA PRIPRAVO KMETIJSKIH PRIDELKOV IN 
ŽIVIL ZA ZUNANJI TRG Št. postavke: 6636 

Priloga b) Seznam identifikacijskih številk živali          Število strani:       od        

Upravičenec: 

 

 Davčna št.:           

 
          

od 

   Priimek in ime / firma 

Koda 

države 

Identifikacijska št. živali Koda 

države 

Identifikacijska št. živali Koda 

države 

Identifikacijska št. živali Koda 

države 

Identifikacijska št. živali 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Izjavljam, da so živali z zgoraj navedenimi številkami slovenskega porekla 

  Datum:            

    Podpis upravičenca: 

 


