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Naslov gospodarstva 
(lokacije živali) 

 
 
 

G-MID 100       

 

Del A: Oddaja živali in živalskih proizvodov v promet 

Oddaja surovega mleka v promet 

govedo DA / NE 

Oddaja živali v klavnico z namenom 
oddaje mesa v promet 

govedo DA / NE 

drobnica DA / NE drobnica DA / NE 

drugo DA / NE kopitarji DA / NE 

Neposredna oddaja kravjega mleka vključno z mlekom, uporabljenim za mlečne 
izdelke, namenjene neposredni prodaji (izpolnijo vlagatelji subvencij) 

letna količina v litrih 

 

 

prašiči DA / NE 

Oddaja jajc v promet DA / NE perutnina DA / NE 

Zakol perutnine (razen nojev) na gospodarstvu za namen oddaje mesa v promet DA / NE kunci DA / NE 

Zakol kuncev na gospodarstvu za namen oddaje mesa v promet DA / NE 
divjad iz obore 
za rejo 

DA / NE 
 

 Vrste in kategorije rejnih živali 

Št. 
živali 

na dan 
1.2.2016 

Povpreč

no št. 

živali v 

turnusu 

Skupno št. 

dni vseh 

turnusov 

DROBNICA 

jagnjeta do enega leta     

ovce, starejše od enega 

leta oziroma so že jagnjile 

mlečne    

mesne    

ovni, starejši od enega leta     

kozlički do enega leta     

koze, starejše od enega 

leta oziroma so že jarile 

mlečne    

mesne    

kozli starejši od enega leta     

PRAŠIČI 

prašiči pitanci od 30 kg dalje, pitani na 

višjo težo in kmečka reja prašičev 
   

sesni pujski     

tekači do 30 kg     

prašiči pitanci od 30 do 110 kg    

plemenski merjasci     

plemenske mladice     

plemenske svinje     

PERUTNINA 

petelini, kokoši kmečke reje    

kokoši nesnice (prireja jedilnih jajc)    

matične kokoši (prireja valilnih jajc za 

pitovne piščance) 
   

matične kokoši (prireja valilnih jajc za 

nesnice) 
   

jarkice (prireja jedilnih jajc)    

jarkice (prireja valilnih jajc)     

pitovni piščanci     

purani     

purice     

noji    

pitovni noji, stari manj kot eno leto    

gosi     

race     

pegatke      

prepelice      

KUNCI 
plemenski kunci     

kunci v pitanju     

DIVJAD IZ 

OBORE ZA 

REJO 

damjaki in mufloni     

navadni jeleni     

divji prašiči     

jerebice     

fazani     

druga rastlinojeda divjad za prirejo 

mesa 
   

DRUGO 

lame in alpake     

polži (količina odraslih živali v kg)    

druge rejne živali    

 
Podpis imetnika_________________________________________ 

Del B: Podatki o staležu živali po vrstah in kategorijah  


