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PRILOGA 5: VLOGA NA JAVNI POZIV 

 

PRIJAVA NA JAVNI POZIV za sodelovanje pri aktivnosti v sklopu projekta  
»Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov  

Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera«  
PIVKA.KRAS.PRESIHA 

 

»4.1.2.5 Vzdrževanje površin HT Vzhodna submediteranska suha travišča s pašo« 

 

ODDAJA VLOGE  

za pogodbena oziroma skrbniška varstva na HT Vzhodna submediteranska suha travišča 

 

 

I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU: 

Identifikacijska številka  

kmetijskega gospodarstva – MID: 

          

Ime in priimek vlagatelja (nosilec ali član KMG): 

Naslov: 

Telefonska številka: 

Elektronska pošta*: 

Davčna številka:  

EMŠO: 

Številka transakcijskega računa: 

Banka, pri kateri je odprt račun: 

* Podatek ni obvezen, namenjen je lažji in hitrejši komunikaciji. 
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II. POTREBNA DOKAZILA: 

1. Zadnja zbirna vloga za kmetijske subvencije (prikazuje podatke o: sedežu, izkušnjah 

s pašo, vključenost v shemo Ekološkega kmetovanja in/ali v operacije ukrepa 

KOPOP) 

 

III. OSNOVNI PODATKI O ZEMLJIŠČU(IH), za katera bi vlagatelj skrbel preko pogodbe: 

Zaporedna 

številka 
Katastrska občina Šifra katastrske občine 

Parcelna številka 

zemljišča 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

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. 

 

Vlagatelj bo na prijavljenem zemljišču izvajal neposredno aktivnost projekta (izberi možnost): 

a) izboljšanje in obnova travnikov z izvajanjem paše z DROBNICO; 

b) izboljšanje in obnova travnikov z izvajanjem paše z GOVEDOM ali KONJI. 

 

 

 

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 zadevnem Javnem pozivu za sodelovanje v sklopu 

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

presihajoča jezera – PIVKA.KRAS.PRESIHA« 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) 


