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VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV  

ZA SKLENITEV DOGOVORA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKEGA RIBOLOVA NA 

OBMOČJU NARAVNEGA REZERVATA STRUNJAN IN O SODELOVANJU GOSPODARSKIH 

RIBIČEV Z UPRAVLJAVCEM KRAJINSKEGA PARKA STRUNJAN 

(izpolniti s tiskanimi črkami) 

 

Podatki o vlagatelju: 

Ime in priimek:_____________________________________________________________________ 

Davčna številka:____________________________________________________________________ 

Stalno prebivališče:__________________________________________________________________ 

Telefon (mobilni):___________________________________________________________________ 

Elektronski naslov:__________________________________________________________________ 

 

Izpolnjevanje pogojev za prijavo: 

Vlagatelj izjavljam, da izpolnjujem pogoje iz 3. člena pravilnika oziroma, da 

- sem upravičen izvajati gospodarski ribolov skladno z Zakonom o morskem ribištvu (Ul. RS, št. 

115/06 s spremembami) 

DA  NE 

 

- sem v koledarskem letu pred prijavo na javni poziv za sklenitev Dogovora opravil vsaj 60 

evidentiranih izhodov na morje. 

DA  NE 

 

Vlagatelj izjavljam, da izpolnjujem merila, ki so opredeljena v 4. členu pravilnika in da sem (obkroži): 

a) spoštoval varstveni režim v Krajinskem parku Strunjan  

DA   NE 

 

b) predhodno sodeloval z javnim zavodom pri evropskih projektih: 

pri 1 projektu  pri 2 projektih  pri 3 ali več projektih  



  

 

c) v koledarskem letu pred prijavo na javni poziv za sklenitev Dogovora opravil: 

- od 60 do vključno 79 izhodov na morje  

- od 80 do vključno 99 izhodov na morje   

- od 100 do vključno 120 izhodov na morje  

- od 120 do vključno 140 izhodov na morje 

- 140 in več izhodov na morje.      

 

Javni zavod Krajinski park Strunjan bo zgoraj navedene osebne podatke zbiral zgolj za namen 

predmetnega javnega poziva ter v skladu z internim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Zbrane 

podatke ne bo posredoval tretjim osebam. S podpisom vlagatelj Javnemu zavodu Krajinski park 

Strunjan dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za namen sklenitve Dogovora na 

podlagi točkovnega sistema opredeljenega v 4. členu pravilnika. 

 

Vloge se sprejemajo v sprejemni pisarni Javnega zavoda ali po pošti na naslov: Javni zavod 

Krajinski park Strunjan, Strunjan 152, 6320 Portorož – Portorose. 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:____________________________ Podpis vlagatelja:___________________________ 

 

 

Obvezne priloge: 

- Kopija veljavnega ribolovnega dovoljenja 

- Lastnoročno podpisano izjavo (v prilogi), s katero javnemu zavodu se izrecno dovoljuje, da iz 

uradnih (prekrškovnih) evidenc Uprave za pomorstvo Republike Slovenije ter Inšpektorata za 

kmetijsko, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, pridobi podatke o njegovih morebitnih kršitvah 

varstvenega režima v KP Strunjan ali podatke iz uradnih evidenc obeh zgoraj navedenih 

organov, iz katerih bo razvidno, ali izpolnjuje merilo po a) točki 4. člena pravilnika po kateri 

je prijavitelj spoštoval varstveni režim v Krajinskem parku Strunjan. 

 

 


