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Zadeva: Javni poziv za sodelovanje pri aktivnostih v projektu »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih
in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« »Mala barja – Marja«
- Poziv za oddajo vloge za prilagojeno kmetijsko prakso Na podlagi 17. točke prvega odstavka 117. člena Zakona o ohranjanju narave ( Uradni list RS, št.
96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 ZNOrg, 31/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 82/20) in v skladu s 106.j členom Zakona o javnih financah (
Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP), Zavod
RS za varstvo narave objavlja
Zavod RS za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: Zavod) prijazno vabi upravljavce zemljišč k
aktivnemu sodelovanju pri izvajanju prilagojene kmetijske prakse na projektnem območju.
Namen poziva
Namen poziva je vzdrževanje in izboljšanje stanja ohranjenosti HT 7230 (bazična nizka barja), HT
7140 (prehodna barja), HT 6410 (travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih,
šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae) ter izboljšanje stanja ohranjenosti vrste
Loeselova grezovka (Liparis loeselii, SP1903) na območju projekta » Mala barja – Marja«.
Zaradi neustrezne rabe – intenzifikacije kmetijstva ali zaraščanja, se je kvaliteta naštetih habitatov
in vrst v zadnjih desetletjih namreč opazno poslabšala.
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Upravičena območja
Na poziv se lahko prijavijo upravljavci zemljišč v naslednjih Natura 2000 območjih:






Mišja dolina (SI3000297) ,
Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256),
Jezerc pri Logatcu (SI3000042),
Bled Podhom (SI3000154),
Povirje vzhodno od Bodešč (SI3000169).

Upravičene grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (gerki) in parcele so prikazani v
Prilogi 1 ter našteti v Prilogi 2.
Ukrepi
Bistveni ukrepi, ki se bodo na teh površinah izvajali, so:




časovna omejitev košnje, ki se lahko izvaja med 7., in 15.9.; košnja se opravi s strižno ali
rotacijsko kosilnico, lahko pa tudi ročno; višina odkosa je 10-15 cm, trava po odkosu odleži
2-10 dni,
prepoved gnojenja, paše, preoravanja, apnenja, dosejevanja s komercialnimi travnimi
mešanicami, izsuševanja, brananja.

Izvajalec bo moral voditi enostavno evidenco o izvedenih ukrepih (Priloga 4). Izvajalec in Zavod
bosta sklenila pogodbo o prilagojeni kmetijski praksi in z dnem podpisa pogodbe vlagatelj postane
izvajalec.
V zgoraj navedeni pogodbi bodo podrobneje opredeljene konkretne obveznosti posameznega
izvajalca.
Prijava
Prijavijo se lahko upravljavci zemljišč z naslednjimi statusi:




kmetje lastniki (subjekti, ki imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo),
kmetje zakupniki (ki imajo urejeno razmerje z lastnikom zemljišča v skladu z zakonodajo),
lastniki zemljišč – (ki niso vpisani v Register kmetijskih gospodarstev).

Z vlagatelji, ki bodo podali ustrezne vloge, bo Zavod sklenil pogodbo o prilagojeni kmetijski praksi
za navedene habitate in vrste. Vlagatelji - izvajalci se bodo obvezali, da bodo v letu 2021 ustrezno
skrbeli za kmetijska zemljišča, kot bo opredeljeno v pogodbi, nato pa tudi po projektu v največji
možni meri zagotavljali varstvo navedenih habitatov in vrst. Pogodbeno razmerje se sklepa za čas
do leta 2026, z možnostjo podaljšanja.
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Višina sredstev za aktivnosti izvajalca
Za vzdrževanje ugodnega stanja bo izvajalcu dodeljeno denarno nadomestilo 364,18 EUR/ha za
košnjo z rotacijsko kosilnico oziroma 420,55 EUR/ha za košnjo s strižno kosilnico v letu 2021. V
kolikor ima izvajalec že vpisan KOPOP ukrep Posebni traviščni habitati (HAB) pa za izvajanje
nadstandardnih zahtev prejme razliko do končnega zneska predvidenega denarnega nadomestila,
to je 82,68 EUR/ha pri košnji z rotacijsko kosilnico oziroma 139,05 EUR/ha pri košnji s strižno
kosilnico. Možna je tudi ročna košnja, pri čemer se prizna višina nadomestila, ki velja za košnjo s
strižno kosilnico.
Postopek
Interesenti izpolnijo vlogo – Prijavo na javni poziv (Priloga 3), obenem predložijo morebitne druge
priloge. Vlogo s prilogami pošljejo na naslov Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000
Ljubljana, s pripisom »Vloga na javni poziv za prilagojeno kmetijsko prakso, projekt Mala barja –
Marja«. Vlogo lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na zrsvn.oelj@zrsvn.si.
Rok za oddajo vloge je 15.6.2021. Zavod bo na posredovane vloge po preučitvi podal odgovor.
Predvidena sredstva se bodo delila do porabe.
Zavod si pridržuje pravico, da splošno opredeljene določbe v tem pozivu podrobneje opredeli,
dopolni in razčleni brez javne objave teh podrobnejših meril in aktov. Zavod si pridržuje pravico, da
v primeru, če ne bo prejel zahtevanega števila ustreznih prijav v skladu s projektom »Izboljšanje
stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« - » Mala barja –
Marja«, z lastniki oz. zakupniki primernih zemljišč vzpostavi neposreden stik za sklenitev pogodbe.

Informacije v zvezi z javnim pozivom dobite pri Andreji Papež Kristanc na tel. 040 566 177 ali
Maticu Kozina na tel. 01 244 53 65 ali preko elektronskega naslova zrsvn.oelj@zrsvn.si.

Zavod RS za varstvo narave
Teo Hrvoje Oršanič
direktor
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