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Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ KPG) na podlagi namere za sklenitev 
pogodbe o skrbništvu travniških habitatov 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 
namere. 
 

1. PREDMET NAMERE 
 
Predmet namere za sklenitev pogodbe o skrbništvu travniških habitatov je varstvo in 
ohranjanje 5,6 ha travniških habitatov in habitatov (travnikov) strašničinega in temnega 
mravljiščarja (v nadaljevanju metuljev mravljiščarjev) s prilagojeno rabo na izbranih travnikih 
v lasti RS in dokončnem upravljanju JZ KPG (tabela 1) na območju Natura 2000 Goričko. 
Zemljevid območja Natura 2000 Goričko je dostopen na povezavi www.naravovarstveni-
atlas.si.  
 

2. NAČIN SKLEPANJA POGODB IN OBMOČJA KOŠNJE 
 

a) JZ KPG bo sklenil pogodbe o skrbništvu za prilagojeno rabo travniških habitatov (tj. košnjo 
in spravilo mrve z izbranih travnikov) na enem ali več območjih za namene ohranjanja 
travniških habitatov in habitatov metuljev mravljiščarjev na celotnem območju Natura 
2000 Goričko, z zainteresiranimi fizičnimi ali pravnimi osebami (v nadaljevanju kandidat). 
 

b) Predmet pogodbe o skrbništvu (v nadaljevanju: pogodbe) niso posamezni travniki na 
enem ali več območjih košnje, navedenih pod odstavkom c te točke, ampak vsi travniki 
znotraj enega ali več območij. Kandidat ne more izbirati določenih travnikov znotraj 
enega ali več območij, ampak sklene pogodbo o skrbništvu za vse travnike znotraj enega 
ali več območij.  
 

c) Izbrani travniki, za katere bo JZ KPG sklenil pogodbo o skrbništvu, so razdeljeni glede na 
geografsko lego na 3 območja (karta 1).  

http://www.naravovarstveni-atlas.si/
http://www.naravovarstveni-atlas.si/
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Karta 1. Območja travniških habitatov 

 
Parcelne številke travnikov po k.o. so navedene v tabeli 1 v prilogi te namere na 
strani 7).  
 

Območje 1 Katastrska občina Površina travnikov 

 Hodoš, Krplivnik 1,8 ha 

 

Območje 8 Katastrski občini Površina travnikov 

 Vidonci, Motovilci   1,8 ha 

 

Območje 10 Katastrske občine Površina travnikov 

 Panovci, Kančevci in 
Lončarovci  

2 ha 

 
Kandidate vabimo, da si natančne lokacije travnikov ogledajo na spletnem portalu 
Prostor, ki omogoča vpogled v podatke o nepremičninah 
(https://eprostor.gov.si/javni/).  
 
 

 

https://eprostor.gov.si/javni/
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3. POGOJI O USPOSOBLJENOSTI ZA OPRAVLJANJE SKRBNIŠTVA 
 
Kandidati za skrbništvo morajo zagotoviti primerno opremo za izvajanje skrbniškega 
varstva - prilagojene rabe travnikov. Podrobno je primerna in zahtevana oprema 
opredeljena v poglavju 4.  
 
JZ KPG si pridružuje pravico, da preveri obstoj in resničnost izpolnjevanja pogojev o 
usposobljenosti s preveritvijo na terenu ali z zahtevo o predložitvi ustreznih dokazil 
(npr. serijska številka opreme) v določenem roku s strani kandidata, v kolikor se bo 
pojavil dvom o resničnosti izpolnjevanja pogojev za opravljanje skrbništva.  
 

4.  NALOGE SKRBNIŠTVA 
 
Na travnikih, ki so predmet skrbništva, bo moral kandidat izvajati travniškim 
habitatnim tipom in metuljem mravljiščarjem prilagojeno rabo travnikov in sicer: 

- Prva košnja travnika se mora opraviti predvidoma med 20. majem in 10. 
junijem; 

- Košnja se mora opraviti s strižno ali traktorsko diskasto/rotacijsko kosilnico;  
- Ob prvi košnji se mora pustiti 5 - 10 % površine travnika nepokošene.  
- Pokošena biomasa mora na travniku odležati vsaj 24 ur brez strojnega 

obračanja; 
- Spravilo biomase s travnika je obvezno; 
- Lokacijo nepokošenega pasu določi JZ KPG in ga zabeleži na skici, ki bo dodana 

v prilogi sklenjene pogodbe. Po potrebi se ga bo ustrezno označilo na 
travniku; 

- Druga košnja s spravilom mrve iz travnika mora biti predvidoma opravljena po 
25. 8. za ohranjanje travniških habitatov oz. po 1. 9. za ohranjanje habitatov 
metuljev mravljiščarjev in najkasneje do 15.9. Pri čemer se pokosi tudi 
nepokošeni pas. Travniške parcele, ki so namenjene ali ohranjanju travniških 
habitatov ali metuljem mravljiščarjem so opredeljene v pogodbi. 

- Prepovedano je gnojenje (organsko in anorgansko); 
- Košnja se izvaja od roba do roba travnika ali od sredine navzven;  
- Prepovedano je siliranje biomase na travnikih, mulčanje travnika, požiganje 

travnika in brananje travnika; 
- Prepovedana je paša. 

 
5. PLAČILO IN PREKINITEV POGODBE 

 
Z izbranim kandidatom bo JZ KPG sklenil pogodbo in bo upravičen do povračila 
stroškov za izvedbo ukrepov v letu 2021 v enkratnem znesku v višini 500 EUR/ha. 
Plačilo bo izvedeno po pregledu izvedenih ukrepov na terenu s strani zaposlenih JZ 
KPG. 
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V primeru, da izbrani kandidat, s katerim JZ KPG sklene pogodbo, prve košnje ne 
opravi do 15. 6., ima JZ KPG pravico do enostranske prekinitve pogodbe. 
  
S to javno namero  se bo s prijavljenimi kandidati sklenilo pogodbe za največ 5,6 ha 
travnikov. 
 

6. TRAJANJE SKRBNIŠTVA  
 
Pogodba o skrbništvu bo sklenjena do 30. 11. 2021. 
 

7. IZBOR KANDIDATOV ZA SKRBNIKA 
 
JZ KPG bo kandidate za skrbnika, ki izpolnjujejo pogoje o usposobljenosti, izbral po 
naslednjem vrstnem redu. 

a) Kandidati morajo pravilno izpolniti in poslati prijavni obrazec na sedež JZ KPG. V 
prijavnem obrazcu navedejo številko območja, v katerem želijo postati skrbniki 
travnikov in jih 2x (dvakrat) pokositi do konca trajanja skrbništva.  

b) Prednost pri izbiri in sklenitvi pogodbe za določeno območje bodo imeli kandidati, ki 
imajo stalno prebivališče v eni izmed katastrskih občin na tem določenem območju 
travnikov, ki jih želijo kositi.  

c) V primeru, da se za skrbništvo/košnjo travnikov na enem območju prijavita dva ali 
več kandidatov, ki imajo stalno prebivališče na tem območju, bo JZ KPG sklenil 
pogodbo s kandidatom, ki je prej oddal prijavni obrazec po priporočeni pošti ali ga 
osebno predal v sprejemni pisarni JZ KPG na sedežu zavoda Grad 191, 9264 Grad. 

d) V primeru, da JZ KPG ne prejme prijavnega obrazca za skrbništvo travnikov na enem 
ali več območij od kandidatov s stalnim prebivališčem na teh območjih, JZ KPG sklene 
pogodbo za skrbništvo s kandidatom iz drugih območij ali izven območja Natura 2000 
Goričko, ki je oz. so pravočasno poslali prijavni obrazec za skrbništvo travnikov na teh 
območjih. Prednost pri sklenitvi pogodbe bodo imeli tisti kandidati, ki so prej poslali 
prijavni obrazec ali ga osebno oddali v sprejemni pisarni JZ KPG. 

e) V primeru, da se za prosta območja ne bodo sklenile pogodbe, bo JZ KPG ponovil 
namero za sklenitev pogodb za ta prosta območja.  
 

8. NEUPRAVIČENI DO SKLEPANJA POGODB 
 

a) Kandidati, zaposleni v JZ KPG in njihovi ožji sorodniki (zakonski partnerji, starši, stari 
starši, otroci, bratje in sestre). 
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9. OBRAZEC, ROKI, NAČINI PRIJAVE 

 
a) Prijavni obrazec 

Prijavni obrazec za sklenitev pogodbe v okviru projekta Gorička krajina, je objavljen 
na strani 8 te namere.  
 

b) Rok za prijavo 
Rok za prijavo je 26. maj 2021.  
 

c) Način prijave 
Osebe, ki želijo z JZ KPG skleniti pogodbo o skrbništvu morajo PRIPOROČENO po 
pošti, najkasneje do sredo, 26. maja 2021 do 15.00 ure, poslati izpolnjen prijavni 
obrazec za sklenitev pogodbe na naslov Javni zavod Krajinski Park Goričko, Grad 191, 
9264 Grad, s pripisom »SKRBNIKI TRAVNIKOV«. Prijavni obrazec lahko do zgoraj 
omenjenega roka in ure osebno oddajo tudi na sedežu JZ KPG.  
 

d) Kriteriji za izbor 
Po izteku namere bodo predstavniki JZ KPG preverili vse poslane prijave in prijavitelje 
seznanili z izidom pregleda. 
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.  

 
10. INFORMACIJE 

 
Vse dodatne informacije so kandidatom na voljo na sedežu JZ KPG oziroma po 
telefonu na 02 55 18 868 ali preko elektronske pošte na 
gregor.domanjko@goricko.info (Gregor Domanjko).   

 
- Priloga: Seznam travnikov s parcelnimi številkami po posameznih katastrskih 

občinah (na strani 7) in prijavni obrazec (na strani 8).  
 

Objava: 
- Spletna stran Javnega zavoda Krajinski park Goričko: www.park-goricko.org 

(zavihek Javni razpisi 2021) 
 

mailto:gregor.domanjko@goricko.info
http://www.park-goricko.org/
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PRILOGA 
Tabela 1: Seznam travnikov s parcelnimi številkami po posameznih katastrskih občinah 
 
Območje 1: Hodoš, Krplivnik 

Katastrska občina Šifra k.o. Parcelna št. Površina v m2 

Hodoš 1 4027 2217 

Hodoš 1 4026/1 2088 

Krplivnik 18 829/3 6476 

Krplivnik 18 829/6 3213 

Krplivnik 18 831 1491 

Krplivnik 18 830 285 

Krplivnik 18 837 1950 

Krplivnik 18 832 243 

 
Območje 8: Vidonci, Motovilci 

Katastrska občina Šifra k.o. Parcelna št. Površina v m2 

Vidonci 39 492/2 8246 

Motovilci 47 102 828 

Motovilci 47 105 2724 

Motovilci 47 104 2826 

Motovilci 47 100 1765 

Motovilci 47 101 1628 

 
Območje 10: Panovci, Kančevci, Lončarovci 

Katastrska občina Šifra k.o. Parcelna št. Površina v m2 

Panovci 21 1145/6 4042 

Panovci 21 1135 1628 

Panovci 21 1134 1656 

Panovci 21 1139 306 

Panovci 21 1146 925 

Kančevci 82 931 648 

Kančevci 82 933 2628 

Kančevci 82 936 1237 

Kančevci 82 935 1714 

Kančevci 82 934 2352 

Lončarovci 83 1501/1 1063 

Lončarovci 83 1502/2 2137 
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Prijavni obrazec 
 

PODATKI O KANDIDATU*, 
ki se prijavlja na namero za sklenitev pogodbe o skrbništvu v sklopu 
projekta Gorička krajina, 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 ima kandidat KMG MID; če 
ga nima, pustite prazno) 

 

EMŠO 
 
 

Davčna številka 
 
 

Želim skleniti pogodbo o skrbništvu 
travniških habitatov na naslednjih 
območjih 
 

Številka območja 
(obkrožite številko/-e območja oz. območij) 

1       8      10    

Ime in priimek kontaktne osebe 
(obvezno) 

 

Telefonska številka (obvezno)  

E-mail (neobvezno)  

Kraj in datum: 
 
________________________ 

Podpis**: 
 
________________________ 

** s podpisom potrjujem, da se strinjam s pogoji te namere in da zavod pridobi in shranjuje moje osebne 
podatke za namene sklepanja pogodbe o skrbništvu travniških habitatov v sklopu projekta Gorička krajina. 
Zavod se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo nikjer javno objavljal. 

 
 
 


