
 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Številka: 356-0003/2022-12 

Datum: 9. 11. 2022 

Projekt: PIVKA.KRAS.PRESIHA 

 

Na podlagi 47. člena in 48. člena ter 133. člena (točke 5, 8, 10 in 12) Zakona o ohranjanju narave (Uradni 

list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 

31/18 in 82/20) ter 106.j člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) Občina 

Pivka objavlja 

 

 

JAVNI POZIV 

za sodelovanje v sklopu projekta 

»Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov 

Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera« 

PIVKA.KRAS.PRESIHA 
 

Oddaja vloge za pogodbena in skrbniška varstva v okviru aktivnosti varstvenega cilja 

4.1.3 Izboljšanje stanja ohranjenosti vrste velikega pupka (Triturus carniflex). 

 

Občina Pivka (v nadaljevanju OP), vabi zainteresirane vlagatelje k oddaji vloge za pogodbeno določeno 

upravljanje s kali, ki so ključna struktura za ohranjanje kvalifikacijske vrste veliki pupek (Triturus 

carniflex). 

 

Na prijavljenih površinah bo potekala neposredna projektna aktivnost:  

- 4.1.3.2 Izgradnja novih kalov na pašnikih. 

 

Neposredna projektna aktivnost je namenjena izboljšanju stanja populacije vrste veliki pupek. 

Aktivnost se izvajata v okviru projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in 

Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Z izvajanjem zadevnih aktivnosti se bo zasledovalo varstvene cilje za navedene kvalifikacijske habitatne 

tipe in vrste na območju Natura 2000 Javorniki-Snežnik (SAC SI30000231): 

- Veliki pupek (1167).   

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva je izbor upravljavcev pašnikov, ki so zainteresirani za umestitev novih kalov 

na pašnikih, ki so v uporabi. Z izbranimi upravljavci bo sklenjena pogodba o varstvu oziroma skrbništvu 

(Priloga 2) z namenom vzdrževanja in rabe novih kalov, ki bodo narejeni v sklopu projekta.   

 

Umestitev kala je možna na zemljiščih v javni lasti ali na zemljiščih v lasti agrarne skupnosti. Prednost 

imajo območja, ki so znotraj že vzpostavljenih pašnikov.  
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NAMEN JAVNEGA POZIVA 

Z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti habitata velikega pupka na območju krajinskega parka se 

bo v sklopu projekta najkasneje do 31. maja 2023 na novo vzpostavilo najmanj 2 kala na pašnikih. Z 

vzpostavitvijo kalov bomo prispevali k širjenju mreže kalov, ki so redka bivališča dvoživk v kraški 

pokrajini, kjer ni stalne prisotnosti površinske vode. Za dobro življenjsko okolje dvoživk, tudi velikega 

pupka, je pomembna mreža kalov v naseljih in na pašnikih. Z vzpostavitvijo novih kalov bomo tako širili 

življenjsko okolje dvoživk, med katerimi so tudi evropsko pomembne vrste Nature 2000, veliki pupek, 

hribski urh idr. S tem bomo izboljšali pogoje za obstoj omenjenih vrst in tudi drugih vrst živali, ki so 

vezane na vodno okolje (kačji pastirji, netopirji idr.).  

 

Območje vzpostavljanja novih kalov na pašnikih obsega celotno območje Krajinskega parka Pivška 

presihajoča jezera. Pri tem pa so posamezna območja znotraj krajinskega parka opredeljena kot 

prednostna območja (glej pogoje za prijavo). 

Samo izvedbo novega kala bo prevzel zunanji izvajalec, ki bo izbran s strani naročnika po pravilih 

javnega naročanja.  

Vzpostavitev novega kala na pašniku vključuje:  

- izkop primerne jame v velikosti 150-350 m2,  

- ureditev bregov kala (bolj plitev in bolj globok del) in utrditev dna kala s kamni, po potrebi 

uporaba glinene podlage za vzpostavitev nepropustnosti brežin,  

- ureditev okolice, 

- polnitev kala z vodo. 

 

Skrbnik bo kal dolžan vzdrževati po vzpostavitvi v skladu s pogodbo vsaj do 30. septembra 2028. Z njimi 

bo OP sklenila pogodbo, v kateri bodo zapisani pogoji za vzpostavitev in vzdrževanje kala. S sklenitvijo 

pogodb o varstvu oziroma skrbništvu, v katerih bo določen način upravljanja z novimi kali, 

nameravamo vzpostaviti ključne strukture za izboljšanje habitata zadevne vrste ter zagotoviti njihovo 

primerno upravljanje. 

 

Ohranjanje oziroma izboljšanje kvalifikacijske vrste veliki pupek (Triturus carniflex) je varstveni cilj 

območja Natura 2000 Javorniki-Snežnik (SAC SI3000231) v Programu upravljanja območij Natura 2000 

(2015–2020). 

 

POGOJI ZA PRIJAVO 

Na javni poziv se lahko prijavijo upravičenci oziroma skupina upravičencev, ki so: 

1. najemniki kmetijskega zemljišča v lasti agrarne skupnosti (AS);  

2. najemniki kmetijskega zemljišča (pašnika) znotraj katerega je zemljišče v javni lasti, ki je v 

upravljanju Občine Pivka. 

 

V primeru, da katerikoli od navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanja po vsebinskih merilih ne 

izvede, vlogo pa zavrne. 

 

Na javni poziv se ne morejo prijaviti osebe, ki:  
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1. so izpolnile in pravočasno poslale prijavni obrazec z zemljiščem za izgradnjo kala, ki ni 

kmetijsko ampak gradbeno zemljišče po namenski rabi na prostorskem portalu Geodetske 

uprave RS oz. občinskem prostorskem načrtu, 

2. se prijavljajo na poziv z zemljišči, ki niso v javni lasti ali lasti AS, 

3. ki želijo vzpostaviti kal na zemljišču, ki je zunaj krajinskega parka KP PPJ. 

 

V primeru večjega števila prijav bodo imeli prednost pašniki znotraj dveh prednostnih območij:  

1. prednostno območje 1 – območje nekdanjih kalov, ki so danes presušeni in niso več v funkciji, 

2. prednostno območje 2 – za krepitev povezljivosti habitata velikega pupka najbolj pomembna 

območja (pašniki na območju naselij Zagorje, Palčje, Juršče, Drskovče, Parje, Slovenska vas, 

Trnje, Klenik). 

 

OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV  

Izvajalec varstva oziroma skrbništva je pred začetkom izgradnje kala dolžan: 

- pridobiti soglasje lastnika zemljišča (AS ali upravljavec zemljišča v javnem dobrem), ki soglaša 

z vzpostavitvijo novega kala na zemljišču v javni lasti ali lasti AS (Priloga 3), 

- uskladiti mikrolokacijo in velikost novega kala (najmanj 150 m2) z zaposlenimi na KP PPJ.  

 

Izvajalec varstva oziroma skrbništva se dodatno obvezuje, da bo do konca veljavnosti pogodbe (do 30. 

septembra 2028): 

- ohranil funkcionalen kal, 
- skrbel, da bo v kalu prisotna voda (tudi v poletnem času), v primeru da bo kal v času suše presahnil 

(izredne suše) mora upravičenec poskrbeti, da se ohranja vodotesnost kala,  
- bo v obdobju trajanja pogodbe omogočil zaposlenim v OP in projektnim partnerjem varen pregled 

in popis stanja kala in živali v kalu (termin ogleda mora biti predhodno usklajen), 
- v nov kal ne bo doseljeval in omogočal doseljevanja tujerodnih invazivnih vrst (zlate ribice, želve, 

lokvanje idr.), v primeru, da omenjene vrste opazi, mora obvestiti OP in upravljavca parka s 
katerim bosta skupaj poskrbela za odstranitev tujerodnih vrst. 

- obvestil Občino Pivka o morebitnih negativnih spremembah na kalu, 
- bo v primeru predčasnega odstopa od pogodbe in opustitve kala, povrnil stroške izgradnje kala 

oziroma vzpostavil enakovreden kal na drugi primerni lokaciji,  
- dovolil fotografiranje in/ali snemanje površin za namene izvajanja nadzora in monitoringa. 
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MERILA ZA IZBOR UPRAVIČENCEV  

Vse pravočasne in popolne vloge bo obravnavala komisija sestavljena iz koordinatorjev vseh projektnih 
partnerjev, imenovana s strani župana, ki bo vloge ocenila na podlagi naslednjih meril: 
 

MERILA ŠTEVILO TOČK 

1. Vključenost zavezanca v shemo ekološkega kmetovanja (EK) v obdobju preteklih 5 let 

1.1 vključen v EK 20 

1.2 ni vključen v EK 10 

2. Vključenost zavezanca v operacije ukrepa Kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP) v 

obdobju preteklih 5 let 

2.1 vključen v KOPOP 20 

2.2 ni vključen v KOPOP 10 

3. Prednostno območje  

3.1 Prednostno območje 1 20 

3.2 Prednostno območje 2 10 

4. Proizvodni profil prijavljenega KMG 

4.1 KMG redi živali za proizvodnjo mleka ali mesa 20 

4.2 KMG ne redi živali/ostalo 5 

5. Upravljanje obstoječih kalov 

5.1 Zavezanec že upravlja z obstoječim kalom  20 

5.2 Zavezanec ne upravlja s kalom 10 

NAJVIŠJE MOŽNO ŠTEVILO TOČK 100 

 

Vsak upravičenec je s prijavo na poziv upravičen do vzpostavitve enega kala.   

 

POSTOPEK IZBIRE 

Rok za oddajo vloge je do 30. 11. 2022. 

 

Vloga mora biti vložena na priloženem obrazcu (Priloga 1). Oddana je lahko v pisni obliki na naslov:  

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka z oznako: »Vloga za sodelovanje pri izvedbi aktivnosti 

za izgradnjo kalov na pašnikih, projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA«. Če je vloga poslana po pošti, se šteje, 

da je pravočasna, če je oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Vlogo se lahko odda tudi 

elektronsko na naslov: obcina@pivka.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 

podpisom. Vlogo lahko oddate tudi osebno v sprejemni pisarni Občine (velja poštni žig z dnevom 

prejema), dodajte ji zgoraj navedeni pripis. 

 

Občina Pivka bo po zaključku javnega poziva opravila pregled vseh prispelih vlog in jih razvrstila po 

prednosti (na podlagi objavljenih meril) ter na prispele vloge podala pisni odgovor na podlagi preučitve 

(vlog in prilog).  

 

mailto:obcina@pivka.si
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