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Priloga 3 – Vloga

Prijava na Javni poziv za sodelovanje v projektu »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in
prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« »Mala barja – Marja«

v okviru doseganja varstvenih ciljev Izboljšanje stanja ohranjenosti HT 7230 (bazična nizka
barja), HT 7140 (prehodna barja), HT 6410 (travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caerulae) ter vrste Loeselova
grezovka (Liparis laeselii, SP 1903).

Oddaja vloge za prilagojeno kmetijsko prakso v Krimskem hribovju - Menišiji, na Bledu
v Podhomu, Povirju vzhodno od Bodešč, Jezercu pri Logatcu in Mišji dolini

Ime in priimek /
naziv nosilca
kmetijskega
gospodarstva
Naslov/sedež

Identifikacijska številka KMGMID:

Hišna številka, ulica:
Kraj:

Tel:
E pošta
(neobvezno):
Davčna številka:
EMŠO
Številka računa:
Banka, pri kateri
je odprt račun

-

-

-

OSNOVNI PODATKI O ZEMLJIŠČIH
GERK – PID
ŠTEVILKA

DOMAČE IME

V IZMERI (m2)

Vključenost v
KOPOP (DA/NE), če
DA, navesti vrsto
KOPOP ukrepa

IZJAVA VLAGATELJA
Izjavljam, da:
− so vsi navedeni podatki točni in resnični,
− sprejemam vse pogoje, navedene v Javnem pozivu za sodelovanje v projektu
»Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na
Gorenjskem« »Mala barja – Marja«, in sicer za dodelitev sredstev finančne spodbude
za izboljšanje stanja ohranjenosti bazičnih nizkih barij, travnikov s prevladujočo stožko
na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ter vrste Loeselova grezovka 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 prejema finančne spodbude predpisano dokumentacijo hranil še
najmanj pet let od datuma prejema finančne spodbude.

V/na_____________________, dne_______________

____________________
(Podpis vlagatelja)

Naložbo sofinancirata Evropska Unija iz Sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

OBVEZNE PRILOGE
K izpolnjeni in podpisani vlogi je treba priložiti:
Dokazila o lastništvu za parcele (izpisek iz zemljiške knjige), s katerimi se vlagatelj prijavlja,
oziroma dokazilo o zakupu zemljišč (npr. zakupna pogodba) ali soglasje lastnika/solastnika
zemljišč - Priloga 5, če vlagatelj ni lastnik. V primeru, da je posamezno zemljišče v solastnini,
je vlagatelj dolžan za vsakega dodatnega solastnika, vlogi priložiti dodaten podpisan obrazec
Priloga 5.
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