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PRILOGA 1: 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 

4.1.3 Izboljšanje stanja ohranjenosti vrste veliki pupek z ureditvijo novih kalov  

 

I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU: 

Ime in priimek vlagatelja: 
 

Naslov: 
 

Telefonska številka: 
 

Elektronska pošta*: 
 

Davčna številka:  
 

EMŠO: 
 

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).  
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II. OSNOVNI PODATKI O ZEMLJIŠČU: 

Zaporedna 

številka 
Katastrska občina 

Parcelna 

številka 

zemljišča 

Površina zemljišča 
 (* obravnavana površina 

zemljišča je označena na 

zemljevidu) 

GERK-PID 
(v kolikor je 

vrisan) 

Lastništvo 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

 

Vlagatelj mora priložiti skico umestitve kala na obravnavano zemljišče.  

 

Vlagatelj mora javnemu pozivu NUJNO priložiti kopijo zakupne pogodbe z lastniki zemljišč ali drugi 

veljavni dokument, ki dokazuje upravičenost razpolaganja z zemljiščem v primeru lastništva AS.  

 

 

Kraj in datum :            Podpis (vlagatelja) 

_____________________               ________________________ 

 

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 »4.1.3 Izboljšanje 

stanja ohranjenosti vrste veliki pupek z obnovo obstoječih in ureditvijo novih kalov« in, da z njimi v 

celoti soglašam; 

- sem usposobljen za izvajanje skrbniških nalog navedenih v pogodbi. 

 
V _____________________, dne ________________. 

                         (kraj)                                                                      (datum) 

 ____________________ 

                     (Podpis vlagatelja) 

 


