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PRILOGA 1 
 

PRIJAVA NA JAVNI POZIV 
za sodelovanje pri aktivnosti v projektu 

»Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin 
na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju« - »KRAS.RE.VITA« 

 

v okviru varstvenega cilja 4.1.9 Izboljšanje stanja ohranjenosti habitata vrste travniška 
morska čebulica 

 

Oddaja vloge za prilagojeno kmetijsko prakso na Planinskem polju 
 

Ime in priimek/naziv 
nosilca kmetijskega 
gospodarstva: 

 Identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva            
KMG – MID: 
         

Naslov/sedež: Ulica/hišna št.: 
 
Poštna št./kraj: 

Tel:  
 

E pošta (neobvezno):   
 

Davčna številka:          

EMŠO               

Številka računa:      
-      

- 
    

 
 
- 

    

Banka, pri kateri je 
odprt račun: 

 

 
I. OSNOVNI PODATKI O ZEMLJIŠČU 
 

Parcelna 
številka: 

Katastrska 
občina: 

V izmeri (m2): GERK – PID: DOMAČE IME: 
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II. VKLJUČITEV V PODUKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA PODNEBNA PLAČILA (KOPOP) IZ 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ohranjanje 
habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000 (VTR_KOS) 
(obkroži): 
 

1. DA 
2. NE 

 
 
III. VKLJUČITEV V OSTALA PREJEMANJA PLAČIL na navedenih GERK-ih, če da, v katera? 
 

1. DA, navedi katera:____________________________________________________ 
2. NE 

 
 
IV. IZJAVA VLAGATELJA   
 
Izjavljam, da: 

- so vsi navedeni podatki točni in resnični, 
- sprejemam vse pogoje navedene v javnem pozivu za dodelitev sredstev finančne 

spodbude za izboljšanje stanja ohranjenosti habitata vrste travniška morska čebulica 
in da z njimi v celoti soglašam, 

- ne prejemam oziroma nisem v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene 
stroške iz drugih virov (občinskih, državnih ali mednarodnih virov), 

- bom v primeru odobritve finančne spodbude predpisano dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za odobritev te finančne spodbude, vodil in hranil še najmanj 5 let od datuma 
prejema finančne spodbude oz. od konca projekta (t.j. od 30. 9. 2022). 

 
 

 
V/Na _____________________, dne_____________ 

 
            _______________________ 
            (Podpis vlagatelja) 

 
 
 
V. OBVEZNE PRILOGE:  
 
K izpolnjeni in podpisani vlogi je potrebno priložiti: 

- dokazila o lastništvu za parcele (izpisek iz zemljiške knjige), s katerimi se vlagatelj 
prijavlja oziroma dokazilo o zakupu zemljišč (zakupna pogodba) za obdobje najmanj do 
30. 9. 2027. V primeru da je posamezno zemljišče v solastnini, je vlagatelj dolžan za 
vsakega dodatnega solastnika vlogi priložiti dodaten podpisan obrazec Priloga 4, 

- kopijo zbirne vloge za leto 2021 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 


