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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 izbor lastnikov zemljišč, ki se želijo vključiti v brezplačno 
vzpostavitev ali dopolnilno zasaditev travniških visokodebelnih sadovnjakov z zasaditvijo 
visokodebelnih sort jablan. Sadovnjake se bo vzpostavilo na celotnem območju Nature 2000 
Goričko (zemljevid območja je dostopen na povezavi https://www.naravovarstveni-
atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ).   
 
V primeru, da se na javni poziv ne bo prijavilo zadostno število lastnikov zemljišč 
(upravičencev) in po terenskem ogledu ter dogovoru s predstavniki JZ KPG ne bo doseženo 
načrtovano število razpoložljivih 200 sadik za zasaditev travniških visokodebelnih 
sadovnjakov, se bo poziv ponovil. 
 
Zasaditev visokodebelnih sort jablan za posamezno sadiko vključuje: 

- izkop jame za namen zasaditve sadik v velikosti vsaj 40x60x50 cm (dxšxg), 
- sadiko visokodebelne sorte, 
- ustrezno količino založnega gnojenja, 
- 1 kos kovinske mreže oz. zaščitne košare za zaščito proti glodavcem, 
- 2 količka za zaščitno mrežo proti divjadi, 
- cca. 2 m kovinske mreže višine 200 cm za zaščito proti divjadi, 
- cca. 3 m bužirja ali vezalne vrvice za pritrditev sadike, 
- pomoč pri zasaditvi in vzpostavitvi zaščite, 
- dostavo zgoraj naštetih sadik in opreme na mesto vzpostavitve ali dopolnilne 

zasaditve visokodebelnega sadovnjaka. 
 
JZ KPG se zavezuje, da bo po sklenitvi pogodbe o novi vzpostavitvi ali dopolnilni zasaditvi 
visokodebelnega sadovnjaka izbranemu lastniku zemljišča, do 24. 11. 2021 brezplačno 
dobavil in zasadil dogovorjeno število sadik s pripadajočo zaščito in količki ter v skladu s 
podpisano pogodbo. 
 

2. NAMEN JAVNEGA POZIVA 
 
Z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti habitata velikega skovika na območju Natura 
2000 Goričko bo JZ KPG do 30. 11. 2021 na novo vzpostavil in dosadil še dodatnih 4 ha 

https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ
https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ
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travniških sadovnjakov ali dosadil drevesa v obstoječih visokodebelnih sadovnjakov z 
zasaditvijo 200 sadik jablan tradicionalnih visokodebelnih sort. Vzpostavljeni visokodebelni 
sadovnjaki in travišče v sadovnjaku bodo pomemben gnezdilni in prehranjevalni habitat 
(kobilice in druge žuželke) velikega skovika.  
 
Za namene strojnega izkopa jam, nakupa sadik, založnega gnojenja, nakupa količkov in 
zaščite ter za zagotovitev fizične pomoči pri zasaditvi sadik bo JZ KPG preko javnih naročil 
izbral najugodnejše in najustreznejše dobavitelje ter izvajalce del. Sadike in zaščitno opremo 
bo dostavil na izbrane kmetijske površine na območju Natura 2000 Goričko. Z izbranimi 
lastniki ali solastniki zemljišč se bo sklenila pogodba, v kateri bodo zapisani pogoji za 
vzpostavitev ali dopolnilno zasaditev visokodebelnih sadovnjakov.  
 
 

3. UPRAVIČENCI IN OBMOČJA ZA ZASADITEV  
 

a) So lastniki ali solastniki kmetijskega zemljišča velikega vsaj 0,1 ha ali 1.000 m2 za 
zasaditev sadik jablan na območju Natura 2000 Goričko. V primeru, da je upravičenec 
solastnik zemljišča, na katerem želi zasaditi sadike, mora vlogi priložiti podpise vseh 
ostalih solastnikov, da se z namero za zasaditev strinjajo; 

b) So pravočasno po priporočeni pošti poslali izpolnjen prijavni obrazec, ki se nahaja v 
prilogi javnega poziva ali so izpolnjen prijavni obrazec osebno oddali na sedežu JZ 
KPG. V primeru osebne oddaje se zabeleži čas oddaje. 
 
 

4. NEUPRAVIČENI DO ZASADITVE 
 

a) So osebe, ki so izpolnile in pravočasno poslale prijavni obrazec z zemljiščem za 
zasaditev, ki je manjše od 0,1 ha ali 1.000 m2 in ni kmetijsko ampak stavbno po 
namenski rabi na prostorskem portalu Geodetske uprave RS oz. leži na območju 
podeželske poselitve (kategorijo lahko zainteresirani preverijo v občinskih prostorskih 
načrtih).  

b) So lastniki ali solastniki kmetijskega zemljišča, ki želijo zasaditi sadike na kmetijskem 
zemljišču, na katerem že prejemajo kmetijsko-okoljska in okoljsko-podnebna plačila 
za Operacijo Visokodebelni travniški sadovnjaki iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ali druga plačila za isti namen. 

c) So osebe, ki želijo zasaditi sadike na kmetijskem zemljišču, ki ni v njihovem lastništvu 
(lastnik zemljišča se strinja z namero), hkrati pa na tem zemljišču že prejemajo 
kmetijsko-okoljska in okoljsko-podnebna plačila za Operacijo Visokodebelni travniški 
sadovnjaki iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
ali druga plačila za isti namen. 

d) So kmetijska zemljišča, ki so že vključena v pogodbo o varstvu – vzpostavitev 
visokodebelnega sadovnjaka v okviru prvega ali drugega javnega poziva za 
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vzpostavitev ali dopolnilno zasaditev visokodebelnih sadovnjakov v okviru projekta 
Gorička krajina, objavljenega v 2020 in 2021. 

e) Osebe zaposlene v JZ KPG in njihovi ožji sorodniki (starši, stari starši, otroci, bratje in 
sestre). 

 
5. OBVEZNOSTI IN POGOJI ZA VZPOSTAVITEV ALI DOPOLNILNO ZASADITEV 

VISOKODEBELNEGA SADOVNJAKA 
 

a) Upravičenec se strinja z vzpostavitvijo visokodebelnega sadovnjaka oz. dopolnilno 
zasaditvijo in se zaveda možnosti njegovih posledic. 

b) Upravičenec lahko s prijavo na poziv prejme največ 29 sadik/ha in najmanj 5 sadik/ha 
za saditev na izbranih kmetijskih površinah znotraj iste k.o. Isti upravičenec lahko 
prejme največ 60 sadik, v kolikor jih zasadi v dveh ali več k.o. na območju Natura 
2000 Goričko. 

c) JZ KPG in upravičenec skupaj določita mesta in datum zasaditve. 
d) Sadike se sadi na razdaljo vsaj 10 m x 10 m. 
e) Upravičenec ali s strani upravičenca določena oseba mora pomagati pri zasaditvi 

sadik. 
f) Upravičenec mora v na novo vzpostavljenih sadovnjakih oz. v sadovnjakih z 

dopolnilno zasaditvijo vsaj enkrat letno obkositi zasajene sadike ter odstraniti 
pokošeno biomaso iz kmetijske površine. Prva košnja naj se ne izvaja pred 20.5. 
tekočega leta. 

g) Upravičenec po potrebi izvede občasno rez dreves.  
h) V primeru, da se zasajene sadike posušijo v obdobju trajanja pogodbe, jih 

upravičenec nadomesti z novimi sadikami jablan enakih visokodebelnih sort na svoje 
stroške. JZ KPG bo v naslednjih letih preverjal stanje sadik. 

i) Zaščitna mreža s količki mora ostati ob sadiki do konca trajanja pogodbe. 
Upravičenec se zato zaveže, da bo zaščitno opremo vzdrževal v dobrem stanju 
ohranjenosti. V primeru porušitve ograje in količkov, jih uporabnik nadomesti z 
novimi.  

j) Upravičenec bo v sklopu pogodbe moral zagotavljati ohranitev ugodnega stanja 
sadovnjaka še vsaj pet (5) let po projektu, torej do 30. 11. 2026.  

k) JZ KPG in upravičenec bosta pred začetkom zasaditve sklenila pogodbo o vzpostavitvi 
visokodebelnega oz. dopolnilni zasaditvi sadovnjaka, v kateri se bodo določili 
podrobnejši pogoji rabe zemljišča s sadovnjakom. 

l) Vse sadike in zaščitna oprema ostanejo v lasti JZ KPG do izteka pogodbe. V primeru 
predčasnega odstopa od pogodbe, lastnik zemljišča mora JZ KPG povrniti stroške 
nakupa sadik, zaščitne opreme in stroške zasaditve sadik. 
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6. ROKI, NAČINI PRIJAVE IN PREDNOSTNA IZBIRA UPRAVIČENCEV 
 

Prijavni obrazec za vzpostavitev ali dopolnilno zasaditev visokodebelnih sadovnjakov v okviru 
projekta Gorička krajina, je objavljen na strani 6 in 7 tega javnega poziva. Rok za prijavo je 
11. oktober 2021. Upravičenci za zasaditev morajo PRIPOROČENO po pošti, najkasneje do 
ponedeljka, 11. oktobra 2021 do 14.00 ure, poslati izpolnjen prijavni obrazec za vzpostavitev 
ali dopolnilno zasaditev visokodebelnih sadovnjakov na naslov Javni zavod Krajinski Park 
Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom »Prijava za VDS«. Prijavni obrazec lahko tudi 
osebno oddajo na sedežu JZ KPG. 
Po izteku javnega poziva bodo predstavniki JZ KPG pripravili seznam vseh prijavljenih 
upravičencev, preverili namensko rabo zemljišč in na terenu z lastniki določili število sadik in 
lokacije za zasaditev. 
 
Prednost pri izboru, ogledu terena in določitvi števila sadik za zasaditev 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 preteku roka za oddajo prijav 
ne bodo upoštevane.  
 
Akcija razdeljevanja in zasaditve sadik traja do porabe 200 sadik in zaščitne opreme, ki so 
na voljo. V kolikor do konca roka drugega poziva ne bodo razdeljene preostale sadike, bo JZ 
KPG ponovil javni poziv.  
 
Z izbranimi upravičenci bo podpisana pogodba o vzpostavitvi ali dopolnilni zasaditvi 
visokodebelnega sadovnjaka, v kateri bodo določena razmerja, obveznosti in odgovornosti o 
ravnanju z opremo med investitorjem (JZ KPG) in uporabnikom opreme (upravičencem).  
 
 

7. INFORMACIJE 
 
Vse dodatne informacije so zainteresiranim osebam na voljo na sedežu JZ KPG oziroma po 
telefonu na 02 55 18 871 ali 02 55 18 868 ali preko elektronske pošte na 
jani.gasparic@goricko.info (Jani Gašparič).   
 

- Priloga: Prijavni obrazec 
 
Objava: 

- Spletna stran Javnega zavoda Krajinski park Goričko: www.park-goricko.org 
(zavihek Javni razpisi 2021) 
 

mailto:jani.gasparic@goricko.info
http://www.park-goricko.org/
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PRILOGA Prijavni obrazec 
 

PODATKI O LASTNIKU ALI SOLASTNIKU ZEMLJIŠČA*, 
ki se prijavlja na tretji javni poziv za vzpostavitev ali dopolnilno zasaditev  
visokodebelnih sadovnjakov 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 
 
 

KMG MID (če zainteresirani lastnik ali 
solastnik zemljišča ima KMG MID; če ga 
nima, pustite prazno) 

 

EMŠO 
 
 

Informacije o zemljišču 
- 
katastrska občina (k.o.) 
in parcelna številka 
zemljišča (zapišejo se 
vse parcelne številke z 
imeni katastrskih občin 
zemljišč, kjer je 
predvidena zasaditev 
sadik) 

 Ime k.o. Št. parcele 
Okvirna površina v m2 in 
št. sadik za to površino 

Zemljišče št. 1  
 
 

 
_______  /  ______ 

Zemljišče št. 2   _______  /  ______ 

Zemljišče št. 3   _______  /  ______ 

Zemljišče št. 4   _______  /  ______ 

Ime in priimek kontaktne osebe 
(obvezno) 

 

Telefonska številka (obvezno)  

E-mail (neobvezno)  

Kraj in datum: 
 
________________________ 

Podpis**: 
 
________________________ 

** s podpisom potrjujem, da se strinjam s pogoji tega javnega poziva in da zavod pridobi in shranjuje moje 
osebne podatke za namen vzpostavitve ali dopolnile zasaditve visokodebelnih sadovnjakov v sklopu projekta 
Gorička krajina. Zavod 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  
 

 
 

KMG MID (če solastnik zemljišča ima 
KMG MID; če ga nima, pustite prazno) 

 

EMŠO 
 
 

Telefonska številka  

Kraj in datum: 
 
________________________ 

Podpis*: 
 
________________________ 

* s podpisom potrjujem, da se strinjam s prijavo zgoraj navedenega solastnika tega javnega poziva in da zavod 
pridobi in shranjuje moje osebne podatke za namen vzpostavitve ali dopolnile zasaditve visokodebelnih 
sadovnjakov v sklopu projekta Gorička krajina. Zavod se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo 
nikjer javno objavljal. 

 
 

PODATKI O DRUGIH SOLASTNIKIH ZEMLJIŠČA*** 

Ime in priimek   

Naslov  
 

 
 

KMG MID (če solastnik zemljišča ima 
KMG MID; če ga nima, pustite prazno) 

 

EMŠO 
 
 

Telefonska številka  

Kraj in datum: 
 
________________________ 

Podpis*: 
 
________________________ 

* s podpisom potrjujem, da se strinjam s prijavo zgoraj navedenega solastnika tega javnega poziva in da zavod 
pridobi in shranjuje moje osebne podatke za namen vzpostavitve ali dopolnile zasaditve visokodebelnih 
sadovnjakov v sklopu projekta Gorička krajina. Zavod se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo 
nikjer javno objavljal. 

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


