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PRILOGA 6: VLOGA NA JAVNI POZIV 
 

PRIJAVA NA JAVNI POZIV 
za sodelovanje v sklopu projekta  

»Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov  
Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera«  

PIVKA.KRAS.PRESIHA 
 

ODDAJA VLOGE za sodelovanje v aktivnosti varstvenega cilja 

4.1.2 Izboljšanje stanja ohranjenosti HT Vzhodna submediteranska suha travišča 

 

I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU: 

Ime in priimek 

vlagatelja: 

 

Naslov: 

 

Telefonska številka: 

 

Elektronska pošta*: 

 

Davčna številka:  

 

EMŠO: 

 

Številka transakcijskega 

računa: 

 

Banka, pri kateri je 

odprt račun: 

 

Identifikacijska številka 

kmetijskega 

gospodarstva–MID: 

 

*  Podatek ni obvezen, namenjen je lažji in hitrejši komunikaciji. 

 

Kot obvezno prilogo k vlogi morate oddati še zadnjo vlogo za kmetijske subvencije (prikazuje podatke 

o: sedežu, proizvodnem profilu, zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva, vključenost v shemo 

Ekološkega kmetovanja in/ali v operacije ukrepa KOPOP).  



 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

II. OSNOVNI PODATKI O ZEMLJIŠČU(IH): 

Zaporedna 

številka 
Katastrska 

občina 

Parcelna 

številka 

zemljišča 

Površina 

zemljišča 

(v m2) 

GERK-PID 

(v kolikor je 

vrisan) 

Lastniški 

delež 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

Skupna površina vseh zemljišč ha 

 

V primeru zakupa zemljišča (zemljišč), s katerim(i) se vlagatelj prijavlja na zadevni javni poziv, je NUJNO 

priložiti kopijo(e) zakupne(ih) pogodbe z lastniki zemljišč ali drugi veljavni dokument, ki dokazuje 

upravičenost razpolaganja z zemljiščem(i). 

Dodatno je potrebno za izvedbo aktivnosti zadevnega javnega razpisa oddati tudi soglasje lastnika za 

izvedbo aktivnosti tega javnega poziva (osnutek na zadnji strani vloge). 

 

Vlagatelj bo na tistem delu zemljišča (= Površina, ki ni vključena v GERK), kjer bo potekal ukrep 

odstranjevanja in čiščenja zarasti (izberi možnost): 

a) sam odstranjeval in čistil zarast, skladno z načrtom, ki ga bo izdelal Krajinski park Pivška 

presihajoča jezera ter vsemi potrebnimi dovoljenji; 

b) bo ukrep odstranjevanja in čiščenja zarasti izvajal izbrani zunanji izvajalec naročnika, 

Občine Pivka. 

 

 

Kraj in datum :            Podpis (vlagatelja) 

_____________________               ________________________ 
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IV. IZJAVA VLAGATELJA: 

Izjavljam, da: 

- so vsi navedeni podatki točni in resnični; 

- sprejemam vse pogoje navedene v »Javnem pozivu za sodelovanje v sklopu projekta 

»Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča 

jezera« PIVKA.KRAS.PRESIHA«, natančneje za sodelovanje v aktivnosti varstvenega cilja »4.1.2 

Izboljšanje stanja ohranjenosti habitatnega tipa Vzhodna submediteranska suha travišča« in, 

da z njimi v celoti soglašam; 

- sem usposobljen za opravljanje nalog skrbništva ter posedujem vso potrebno opremo za 

izvedbo teh nalog; 

- ne prejemam oziroma nisem v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz 

drugih virov (občinskih, državnih ali mednarodnih virov). 

 

 

 

 

V _____________________, dne ________________. 
                         (kraj)                                                                      (datum) 

 ____________________ 
                     (Podpis vlagatelja) 

 

  



 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

SOGLASJE 
za izvedbo aktivnosti projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA 

 
(Osnovni podatki o lastniku) 

Spodaj podpisani _______________________________, rojen dne ______________ v/na 

________________, s stalnim prebivališčem ____________________________, občina 

_____________ 

 

dajem soglasje 

 

(Osnovni podatki o zakupniku) 

______________________________, rojen dne ________________ v/na ________________, 

s stalnim prebivališčem ____________________________, občina _____________________ 

 

da se s spodaj navedenimi zemljišči  
(osnovni podatki o zemljišču - parcelna številka; katastrska občina in številka): 

- __________________, __________________, _________________; 

- __________________, __________________, _________________; 

- __________________, __________________, _________________; 

- __________________, __________________, _________________; 

- __________________, __________________, _________________; 

- __________________, __________________, _________________; 

- __________________, __________________, _________________; 

 

prijavi na »Javni poziv za sodelovanje v sklopu projekta »Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in 

habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera« PIVKA.KRAS.PRESIHA«, 

natančneje za sodelovanje v aktivnosti varstvenega cilja »4.1.2 Izboljšanje stanja ohranjenosti 

habitatnega tipa Vzhodna submediteranska suha travišča«. 

 

Kraj in datum :                   Podpis (lastnika) 

_______________________                 ________________________ 


