JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO
GRAD 191
9264 GRAD

JAVNI POZIV
za vzpostavitev habitatnih dreves za škrlatnega kukuja
v okviru projekta
Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – Gorička
krajina

Številka: 3.23-42/2020

Grad, 24. 11. 2020

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad (v nadaljevanju JZ KPG) na podlagi
javnega poziva izvedenega v okviru projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje
na Goričkem z akronimom »Gorička krajina«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, vabi zainteresirane osebe, da
pošljejo svoje prijave v obliki izpolnjenih prijavnih obrazcev v skladu s predmetom javnega
poziva.
1. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je vzpostavitev 120 habitatnih dreves na gozdnih zemljiščih v
izbranih katastrskih občinah (Tabela 1) na območju Nature 2000 Goričko. Izbrana območja
so bila določena na podlagi evidentiranih najdb odraslega hrošča ali ličinke škrlatnega kukuja
(Cucujus cinnaberinus) v sušicah dreves (vir: Vrezec A. (2020): Popis razširjenosti škrlatnega
kukuja na izbranih območjih na območju Natura 2000 Goričko v sklopu projekta Gorička
krajina (EP 2/2020-LG)) in na podlagi raziskav kvalifikacijskih vrst Natura 2000 (vir: VREZEC
A., AMBROŽIČ Š., KAPLA A. (2011): Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter
izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010 in 2011.
Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereus, Cucujus cinnaberinus,
Cerambyx cerdo, Graphoderus bilineatus. Končno poročilo. – Nacionalni inštitut za biologijo,
Ljubljana).
Šifra katastrske občine (k.o.)
89
94
95
97
98

Ime k.o.
Selo
Vučja Gomila
Čikečka vas
Motvarjevci
Bukovnica

Tabela 1: Seznam imen in šifer katastrskih občin na območju Natura 2000 Goričko, kjer je bil
leta 2010 in 2020 evidentiran škrlatni kukuj.
Habitatna drevesa za škrlatnega kukuja (v nadaljevanju habitatna drevesa) se v gozdovih
pripravijo z obročkanjem dreves različnih drevesnih vrst. Drevesa se obročka na način, da se
jim z motorno žago odstrani vso skorjo in del zadnjih branik v lesu. Z obročkanjem se na
drevesu prekinejo tranzitne žile kambija in floema, ki se nahajajo pod skorjo drevesa. Po
prekinitvi tranzitnih žil se drevo posuši. Drevesa se obročka v prsni višini človeka (1,3 m), v
dolžini 30 cm na deblu drevesa. Lastnik ali solastnik gozda bo za stroške obročkanja vsakega
drevesa prejel 90 EUR. V strošek so vključeni stroški obročkanja posameznega drevesa, izbire
dreves, pripravo na izvedbo obročkanja in morebitnega podiranja ali podžagovanja suhega
drevesa v kolikor bo posušeno drevo predstavljalo objektivno nevarnost, da se podere na
sosednje parcele ali predstavlja nevarnost za ljudi.
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2. NAMEN JAVNEGA POZIVA
Škrlatni kukuj je majhen, le do 1,5 cm velik hrošč z izrazito rdečim zunanjim skeletom.
Prehranjuje se z odmrlo lesno biomaso (saproksilna vrsta), redko pleni tudi ličinke drugih
hroščev. Potrebuje dobro ohranjene vlažne gozdove z veliko odmrle biomase, kjer živi pod
skorjo dreves (črni in beli topol, vrbe, brest, hrast, robinija, črna jelša, rdeči bor idr.). Razvoj
ličinke običajno traja dve leti. Za njegovo ohranjanje je potrebno ohranjanje starih dreves in
puščanje odmrle lesne biomase v gozdovih.
Z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti škrlatnega kukuja v gozdovih in na območjih, kjer
je že prisoten in z namenom širjenja vrste na druga gozdna območja, bo JZ KPG z lastniki
gozdov na območju Natura 2000 Goričko sklenil pogodbe o varstvu in vzpostavitvi 120
habitatnih dreves (v nadaljevanju pogodba) v vseh štirih katastrskih občinah, navedenih v
Tabeli 1. Pri tem se število habitatnih dreves v posamezni katastrski občini omeji na največ
60 habitatnih dreves. Če po zaključku poziva ne bo izpolnjen osnovni namen pozivavzpostavitev 120 habitatnih dreves, se odpravi omejitev najvišjega števila habitatnih dreves
na posamezno katastrsko občino.

3. UPRAVIČENCI IN OBMOČJA VZPOSTAVITVE HABITATNIH DREVES
a) So lastniki ali solastniki gozda na območju Natura 2000 Goričko. V primeru, da je
zainteresirana oseba solastnik gozda, mora za obročkanje dreves in izplačilo stroškov
obročkanja pridobiti podpise vseh ostalih solastnikov, da se z namero obročkanja
dreves strinjajo;
b) So lastniki ali solastniki gozda (ali gozdov), ki je po podatkih Geodetske uprave
Republike Slovenije velik vsaj 0,07 ha (700 m2) in se nahaja v eni izmed katastrskih
občin, kjer je bil leta 2020 ali prej evidentiran škrlatni kukuj (glej Tabelo 1).
Minimalno število dreves za obročkanje sta dve (2) drevesi.
c) So pravočasno po priporočeni pošti poslali izpolnjen prijavni obrazec, ki se nahaja v
prilogi tega javnega poziva ali so izpolnjen prijavni obrazec osebno oddali na sedežu
JZ KPG. V primeru osebne oddaje se zabeleži čas oddaje.

4. NEUPRAVIČENI DO VZPOSTAVITVE HABITATNIH DREVES
a) Osebe, ki so izpolnile in pravočasno poslale prijavni obrazec z zemljiščem, ki je v
naravi gozd, po podatkih Geodetske uprave RS pa je še vedno kmetijsko zemljišče ali
kmetijsko zemljišče v zaraščanju. Gozd mora biti vključen v masko gozdov
(informacijo o vključenosti gozdov v gozdno masko zainteresirani lahko dobijo tudi na
Zavodu za gozdove Slovenije).
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b) Osebe, ki so lastniki ali solastniki gozda, ki je deloma ali v celoti prepuščen
naravnemu razvoju oz. je v njem t.i. ekocelica, za katero lastniki že prejemajo ali so
prejeli finančna sredstva iz Programa razvoja podeželja.
c) Osebe, ki so lastniki ali solastniki gozda in v njem dreves, ki jih želijo obročkati in s
tem vzpostaviti habitatna drevesa, hkrati pa za njih že prejemajo ali so prejeli
finančna sredstva iz gozdnega sklada za ohranjanje biotopov.
d) Upravljavci gozdov v državni lasti.
e) Osebe zaposlene v JZ KPG in njihovi ožji sorodniki (starši, stari starši, otroci, bratje in
sestre)

5.

OBVEZNOSTI IN POGOJI ZA VZPOSTAVITEV HABITATNIH DREVES

a) Lastnik ali solastnik gozda (v nadaljevanju upravičenec), ki izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, se strinja z obročkanjem dreves za vzpostavitev habitatnih dreves in se
zaveda potencialnih ukrepov in posledic obročkanja dreves (npr. prežagovanje,
podžagovanje dreves, če se naslonijo na druga drevesa in so nevarna za ljudi pod
temi drevesi);
b) JZ KPG in upravičenec bosta pred podpisom pogodbe in pred izvedbo obročkanja
skupaj v gozdu določila število in ustreznost dreves/a za obročkanje;
c) Drevo, ki je primerno za vzpostavitev kot habitatno drevo, mora v prsni višini človeka
(1,3 m od tal) dosegati premer debla od 35 do 70 cm. V primeru, da drevo raste na
pobočju, se premer vedno meri na zgornji strani pobočja;
d) Upravičenec lahko obročka največ 15 dreves na območju ene katastrske občine. V
primeru, da je upravičenec lastnik ali solastnik gozdov na območju dveh ali več
katastrskih občinah, ki so predmet poziva, lahko obročka več kot 15 dreves, ampak
največ 30 dreves skupaj.
e) Za namene vzpostavitve habitatnih dreves upravičenec izbira med naslednjimi
drevesnimi vrstami: robinija (Robinia pseudoaccacia), hrast graden (Quercus
petraea), hrast dob (Quercus robur), čremsa (Prunus padus), trepetlika (Populus
tremula), črna jelša (Alnus nigra);
f) Po podpisu pogodbe mora upravičenec drevesa obročkati najkasneje do 31. 3. 2021.
Najkasneje 10 dni po obročkanju dreves, mora upravičenec poklicati s pogodbo
določenega zaposlenega v JZ KPG, da skupaj v gozdu preverita ustreznost obročkanja,
število in vrste obročkanih dreves. V primeru, da eno ali več dreves ni bilo pravilno
obročkanih (npr. dolžina obročkanega dela), lastnik popravi obročkanje na tistih
drevesih, kjer obročkanje ni bilo pravilno izvedeno. V primeru, da obročkano drevo v
letu 2021 obnovi oz. zaceli obročkan del debla (kambij drevesa vzpostavi povezavo
med zgornjim in spodnjim robom obročkanega mesta) in zato ne kaže znakov
osutosti listov v krošnji drevesa, mora upravičenec obročkanje ponoviti;
g) Habitatna drevesa (kot stoječe ali ležeče sušice) morajo ostati v gozdu na parceli, kjer
so bila obročkan, vsaj 20 let od datuma podpisa pogodbe med JZ KPG in
upravičencem;
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h) V primeru, da pride do odtujitve habitatnih dreves (stoječih ali ležečih) iz gozda,
mora upravičenec o tem takoj obvestiti JZ KPG. V tem primeru mora upravičenec
odtujeno habitatno drevo nadomestiti z novim habitatnim drevesom primerljive
debeline, za katerega ne dobi povračila stroškov obročkanja. V primeru, da ne more
zagotoviti novega drevesa, mora v gozd pripeljati leseni hlod dolžine vsaj 5 m in
primerljive debeline ene izmed drevesnih vrst zapisanih v odstavku e te točke poziva.
i) Izplačilo stroškov obročkanja dreves in morebitna druga dodatna dela povezana z
obročkanjem navedena v prvi točki poziva, se opravijo do novembra leta 2021.
JZ KPG bo za namene predstavitve pravilnega in učinkovitega obročkanja dreves, za lastnike
gozdov oz. za upravičence, januarja 2021, izvedel 1 ali 2 javna prikaza obročkanja dreves.
Upravičenci bodo o terminu/ih pravočasno obveščeni.

6. OBRAZEC, ROKI, NAČINI PRIJAVE IN PREDNOSTNA IZBIRA UPRAVIČENCEV
a) Prijavni obrazec
Prijavni obrazec za vzpostavitev habitatnih dreves v okviru projekta Gorička krajina,
je objavljen na strani 7 in 8 tega javnega poziva.
b) Rok za prijavo
Rok za prijavo je 8. januar 2021.
c) Način prijave
Upravičenci za vzpostavitev habitatnih dreves morajo PRIPOROČENO po pošti,
najkasneje do petka, 8. januarja 2021 do 14.00 ure, poslati izpolnjen prijavni obrazec
za vzpostavitev habitatnih dreves na naslov Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad
191, 9264 Grad, s pripisom »Prijava ŠK«. Prijavni obrazec lahko tudi osebno do tega
datuma oddajo na sedežu JZ KPG.
d) Kriteriji za izbor upravičencev
Po zaključku roka javnega poziva bo JZ KPG pripravil seznam vseh prijavljenih
upravičencev po posameznih k.o. glede na točko 3 tega poziva.
Prednost pri izboru, ogledu terena in določitvi števila habitatnih dreves bodo imeli
upravičenci, ki so prej oddali izpolnjen prijavni obrazec na pošti ali ga osebno oddali
na sedežu JZ KPG
V kolikor prijavitelj na javni razpis ne bo oddal priporočene pošiljke z razvidnim
časom oddaje pošiljke, se bo pri določitvi vrstnega reda prijav upoštevalo, kot da je
bila pošiljka oddana ob 23.59 na datum poštnega žiga. Prijave oddane po roku za
oddajo prijavnih obrazcev ne bodo upoštevane.
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V kolikor se v prvem roku ne bodo sklenile pogodbe za vseh 120 dreves, bo JZ KPG javni
poziv ponovil.

7. INFORMACIJE
Vse dodatne informacije so zainteresiranim osebam in prijaviteljem na voljo na sedežu
Javnega zavoda Krajinski park Goričko oziroma po telefonu na 02 55 18 861 ali preko
elektronske pošte na gregor.domanjko@goricko.info (Gregor Domanjko).
-

Priloga: Prijavni obrazec

Objava:
Spletna stran Javnega zavoda Krajinski park Goričko: www.park-goricko.org
(zavihek Razpisi 2020)
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Prijavni obrazec

PODATKI O LASTNIKU ALI SOLASTNIKU GOZDA*,
ki se prijavlja na javni poziv za vzpostavitev habitatnih dreves za škrlatnega
kukuja ali v sklopu projekta Gorička krajine, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (pišite čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami)
Ime in priimek
Naslov stalnega prebivališča
EMŠO

Ime k.o.
Informacije o gozdu katastrska občina (k.o.)
in parcelna številka
gozda (zapišejo se vse
parcelne številke z
imeni katastrskih občin
gozdov, kjer je
predvidena
vzpostavitev habitatnih
dreves)

Št. parcele (lahko
je več parcel, če
gre za sklenjen
gozd z več
parcelami)

Predvideno št. dreves za
obročkanje

Gozd št. 1
Gozd št. 2
Gozd št. 3
Gozd št. 4

Ime in priimek kontaktne osebe
Telefonska številka
E-mail (neobvezno)
Kraj in datum:

Podpis**:

________________________
________________________
** s podpisom potrjujem, da se strinjam s pogoji tega javnega poziva in da JZ KPG pridobi in shranjuje moje
osebne podatke za namen vzpostavitve habitatnih dreves za škrlatnega kukuja v sklopu projekta Gorička
krajina. JZ KPG se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo nikjer javno objavljal.

*V primeru večjega števila zemljišč ali parcel po potrebi izpolnite večje število prijavnih obrazcev.
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PODATKI O DRUGIH SOLASTNIKIH ZEMLJIŠČA***
Ime in priimek
Naslov

EMŠO
Telefonska številka
Kraj in datum:

Podpis*:

________________________
________________________
* s podpisom potrjujem, da se strinjam s prijavo zgoraj navedenega solastnika tega javnega poziva in da JZ KPG
pridobi in shranjuje moje osebne podatke za namen vzpostavitve habitatnih dreves za škrlatnega kukuja v
sklopu projekta Gorička krajina. JZ KPG se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo nikjer javno
objavljal.

PODATKI O DRUGIH SOLASTNIKIH ZEMLJIŠČA***
Ime in priimek
Naslov

EMŠO
Telefonska številka
Kraj in datum:

Podpis*:

________________________
________________________
* s podpisom potrjujem, da se strinjam s prijavo zgoraj navedenega solastnika tega javnega poziva in da JZ KPG
pridobi in shranjuje moje osebne podatke za namen vzpostavitve habitatnih dreves za škrlatnega kukuja v
sklopu projekta Gorička krajina. JZ KPG se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo nikjer javno
objavljal.

*** V primeru večjega števila solastnikov po potrebi izpolnite večje število prijavnih obrazcev.
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