
                                              
 

NATEČAJ »NARAVI PRIJAZEN GORENJSKI VRT« - PRIJAVNI OBRAZEC 

Prosimo Izpolnite spodnji  obrazec in nam ga pošljite najkasneje do 30.07.2020  po          

e-pošti:  info@ctrp-kranj.si  ali po pošti na naslov CTRP Kranj, Cankarjeva 3, 4000 Kranj.  

V primeru, da v 10. dneh ne prejmete potrditve prejema prijave, nas  kontaktirajte na 

gsm 040 733 344. 

 

Podatki o prijavitelju 

Ime in priimek   

Šola/društvo (izpolnite 

samo, če prijavljate šolski ali 

društveni vrt) 

 

Naslov: ulica, kraj, 

poštna številka 

 

 

Elektronski naslov(mail)  

Telefonska številka/gsm  

Kategorija vrta Obkrožite 

 A. Hišni vrt 

 B. Vrt na balkonu / na terasi 

 C. Društveni vrt / šolski vrt / Park 

Opis vrta Na kratko odgovorite na vprašanja, ki se nanašajo na 

vaš vrt (sicer pustite prazno) 

Kratek opis vrta (kaj 

vsebuje, namen vrta, 

tehnike vrtnarjenja, 

elementi, ki jih 

vključuje,...) 

 

 

 

 

 

 

Približna velikost (m2)  

Zakaj menite, da je vaš 

vrt naravi prijazen vrt? 

 

 

 

 

 

 



                                              
Ali na vrtu gojite 

zelenjavo? 

 

NE         DA     (obkrožite) 

 Katero? 

Ali na vrtu rastejo tudi 

začimbe in zelišča?  

NE         DA     (obkrožite) 

Naštejte jih nekaj! 

 

Ali shranjujete lastna 

semena,  vzgajate 

lastne sadike? 

NE         DA     (obkrožite) 

Katera? 

Ali vaš vrt vključuje tudi 

travnik? 

NE         DA     (obkrožite) 

 

Ali na vrtu raste sadno 

drevje/grmovnice? 

NE         DA     (obkrožite) 

Katero? 

 

Ali lahko na vašem vrtu 

opazimo katere 

medovite rastline? 

NE         DA     (obkrožite) 

 

Ali na vrtu rastejo 

kakšne avtohtone ali 

redke rastline?  

  

NE         DA     (obkrožite) 

Katere? 

 

Ali lahko na vrtu 

zasledimo elemente, ki 

privabljajo divje živali? 

(hotel za žuželke, mlaka, 

odpadno vejevje, 

rože...)  

 

 

 

NE         DA     (obkrožite) 

Katere živali, katere elemente? 

 

So na vrtu mogoče tudi 

kakšne domače živali? 

(kokoši, race, …) 

NE         DA     (obkrožite) 

Katere? 

 



                                              

 

Prosimo vas, da priložite fotografije vašega vrta (do 10 fotografij).  

Splošne informacije o uporabi vaših osebnih podatkov: 

Osebne podatke na prijavnem obrazcu zbira: CTRP Kranj, Cankarjeva 3,  4000 Kranj; kontakt: 

info@ctrp-kranj.si 

Vaše osebne podatke (ime, priimek, organizacija, kontaktni podatki) zberemo, da se 

seznanimo, kdo se je udeležil natečaja in ker podatke potrebujemo za samo izvedbo 

natečaja ter podelitev plakat in nagrad. Natečaj je del projekta »Biodiverziteta v naseljih«, ki 

se izvaja v okviru LAS Gorenjska košarica, Evropski sklad za regionalni razvoj. Prijavni obrazec 

je del projektne dokumentacije in se bo kot tak hranil v arhivu CTRP Kranj v skladu z  Zakonom 

o varstvu posebnih podatkov. 

Ali za zalivanje vrta 

poleg vode iz 

vodovoda uporabljate 

tudi deževnico ali 

kakšno drugo 

alternativo? 

NE         DA     (obkrožite) 

 

Imate na vrtu 

kompostnik? 

NE         DA     (obkrožite) 

 

Ali na svoj vrt vključujete 

kakšne naravne 

odslužene predmete?  

 

NE         DA     (obkrožite) 

Kaj je nastalo? 

Je na vrtu kotiček za 

družinske člane (klopca, 

miza,..)?  

 

NE         DA     (obkrožite) 

Če je, ga kratko opišite. 

 

 

 

Kdo in koliko oseb 

sodeluje pri urejanju in 

uporabi vrta? 

 

Je na vašem vrtu še kaj 

drugega, posebnega? 

 

 

 

 


