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LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011) sofinancirajo Evropska unija preko 
programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji. Za vsebino tega gradiva so odgovorni samo avtorji. Ta vsebina ne odraža nujno 

mnenja Evropske unije. Zato za vsebino in iz nje izhajajočo morebitno uporabo informacij Evropska izvajalska agencija za podnebje, 

infrastrukturo in okolje ter Evropska komisija ne prevzemata odgovornosti. 

 

PRILOGA 1 – Prijavni obrazec vlagatelja za vključitev v aktivnosti projekta LIFE-IP 

NATURA.SI 

 

(izpolni komisija) 

 

VLOGA ZA VKLJUČITEV V AKTIVNOSTI PROJEKTA LIFE-IP NATURA.SI 

 

Prijavni obrazec vlagatelja 

Ime in priimek/naziv vlagatelja:  

Naslov:  

KMG-MID kmetije:  

Kontaktni podatki (e-mail, 
telefon): 

 

Izjavljam, da sem (obkroži 
ustrezno): 

 lastnik zemljišča 

 najemnik zemljišča 

 drugo: _____________ 

 

Opozorilo: Projekt LIFE-IP NATURA.SI se izvaja na površinah/parcelah na 

projektnem območju ki: 

o ležijo na posebnem ohranitvenem območju omrežja Natura 2000: 
- Dravinja s pritoki (SI3000306), 
- Dravinjska dolina (SI5000005), 
- Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), 
- Bočka ravan na območju Boč-Haloze-Donačka gora (SI3000118), 
- Volčeke (SI3000213) 

Zaporedna številka:  

Datum in ura prejema:  

Podpis:  
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- in je določeno v Prilogi 2 Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 
35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18); 

 

o ležijo na že določenih prioritetnih površinah izven območja Nature 2000; 
 

o je raba površin trajni travnik (šifra rabe - 1300).  
 
 

Podatke izpolnite za tisti sklop na katerega se prijavljate (oziroma več sklopov). 

 

SKLOP A – prilagojeno kmetovanje: oprema oz. mehanizacija 

Ocena površine, ki jo boste upravljali z 
opremo (ha) ___________________________ ha 

KMG-MID št. kmetije oz. vseh kmetijskih 
gospodarstev, ki oddajajo skupno vlogo ___________________________ 

Vrsta opreme, ki jo potrebujete: 

 kosilnica 
 obračalnik 
 zgrabljalnik 
 nakladalna prikolica 
 balirka 
 sejalnica za direktno setev trave 
 fiksna ali premična dosuševalna 

naprava za bale 
 

 

Obvezne priloge za sklop A:  

- soglasje lastnika zemljišča (v kolikor imate vključena zemljišča v najemu oz. jih 

imate pravico uporabljati na drugi pravni podlagi, pa niste lastnik), 

- izris parcel (mapna kopija oz. katastrski načrt) in označene vključene parcele, 

- izpis iz zemljiške knjige, 

- načrt upravljanja z opremo – v primeru, ko se prijavlja skupina vlagateljev (in bo 

vseboval določitev upravljavca opreme, uporabnike opreme, kdo bo nosil 

stroške vzdrževanja in v kakšen razmerju. Upravljavski načrt morajo podpisati 

vsi vključeni člani). 
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SKLOP B – prilagojeno kmetovanje: finančno nadomestilo 

 zagotavljanje ustreznega upravljanja 
s kmetijskimi zemljišči 

Ocena površine (ha): 

___________________________  

 

Obvezne priloge za sklop B:  

- soglasje lastnika zemljišča (v kolikor imate zemljišča v najemu oz. jih imate 

pravico uporabljati na drugi pravni podlagi, pa niste lastnik), 

- izris parcel (mapna kopija oz. katastrski načrt) in označene vključene parcele, 

- izpis iz zemljiške knjige. 

 

SKLOP C - odkup/najem zemljišč 

Podatki so informativni in bodo obravnavani individualno, postopek najema oziroma 

odkupa pa bo po izboru potekal skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. 

Površine, ki jo upravičenec odda v najem 

Parcelne številke zemljišč (s 
katastrskimi občinami) 

Površina (ha) Lastnik 

parc. št. ________, k.o.:_________ 
  

parc. št. ________, k.o.:_________ 
  

parc. št. ________, k.o.:_________ 
  

parc. št. ________, k.o.:_________ 
  

parc. št. ________, k.o.:_________ 
  

parc. št. ________, k.o.:_________ 
  

 

Površina skupaj: ___________________ ha 

 

 

Površine, ki jih upravičenec proda 

Parcelne številke zemljišč (s 
katastrskimi občinami) 

Površina (ha) Lastnik 

parc. št. ________, k.o.:_________ 
  

parc. št. ________, k.o.:_________ 
  

parc. št. ________, k.o.:_________ 
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parc. št. ________, k.o.:_________ 
  

parc. št. ________, k.o.:_________ 
  

parc. št. ________, k.o.:_________ 
  

 

Površina skupaj: ___________________ ha 

 

Obvezna priloga k prijavnemu obrazcu za vse tri sklope: 

- Izjava vlagatelja/člana (za vsakega prijavitelja oziroma člana po ena izjava). 

 

 

 

Kraj in datum: ___________________  Podpis: _____________________ 


