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2 ZGORNJESAV'C 

IZ VSEBINE

Res lep in po dolgem času spet mrzel januar 
je za nami, vse se je izšlo po naših načrtih. 
Zemljo je prekrila snežna odeja in narava si 
bo, odeta v bel plašč, odpočila, da nas spet 
sveža in dehteča razveseli s prvimi pomladni-
mi cvetlicami kaj kmalu po svečnici – če ne 
drugje, v sončnih prisojah in obronkih južno 
ležečih travnikov.

Vendar nas do takrat loči še kar nekaj hla-
dnih noči in tudi februarski mraz nam bo ver-
jetno še pokazal svoje zobe. Pred nami so 
zimske počitnice. Dolina bo spet polna pre-
šernega veselja in tudi naši nadobudneži in 
mladina bodo prišli na svoj račun. Privošči-
mo mladim nekaj pravega zimskega veselja, 
pripnimo si smuči, podajmo se drsat na bli-
žnje drsališče ali zamrznjen bajer ali si pre-
prosto nadenimo rokavice in se podajmo v 
snežno belino, ki nas obkroža. Zadihajmo s 
polnimi pljuči in se nasmehnimo življenju, ki 
je lahko tako lepo, če ga le znamo živeti in 
uživati v drobnih malenkostih. 

Kako pomembni so dobri sosedski odnosi, 
pripravljenost priskočiti na pomoč sosedu v 
težavah, ponuditi roko in nameniti lepo bese-
do sokrajanu, pa najbolje vedo prav ljudje, ki 
delujejo v različnih društvih v občini. Prav v 
teh dneh so se začeli občni zbori. Kolikor mi 
le čas dopušča, se udeležim vsaj kakšnega od 
njih in z veseljem prisluhnem poročilom o 
požrtvovalnem delu, organiziranosti in uspe-
hih športnikov, prostovoljcev, umetnikov, in-
validov in drugih občanov, delujočih v dru-
štvih in klubih širom naše doline.

Res smo lahko ponosni na vse, še posebej 
na odlično usposobljene gasilce in gorske re-
ševalce, ki so že v začetku letošnjega leta ob 
številnih nesrečah v naravi in tudi požarih 
pokazali svojo odlično pripravljenost in spo-

sobnost reševanja materialnih sredstev in se-
veda človeških življenj v naši občini. 

Naj pohvalim tudi uspehe naših športnikov, ki 
ime Kranjske Gore kot zimskošportne destina-
cije prenašajo daleč preko meja naše domovine.

In ne nazadnje, najpomembnejše za vse nas 
je ohranjanje vere v življenje, v našo domovi-
no in svoj rodni kraj. Prav vse to in seveda ne-
govanje slovenske kulture je bilo gonilo in 
rdeča nit delovanja in ustvarjanja našega veli-
kega pesnika Prešerna, po katerem praznuje-
mo svoj kulturni praznik prihodnje dni. In naj 
v teh časih selitev narodov in vojn ter sovra-
štva za konec poudarim misel velikega pesni-
ka, kako naj bo prepir iz sveta pregnan in naj 
ne bo vrag, ampak sosed naš mejak. 

Vaš župan Jani Hrovat

Spoštovane občanke 
in občani
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Iz vsebine:

OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska 1 b, 4280 Kranjska Gora

Vabimo vas na osrednjo  
prireditev ob slovenskem 

kulturnem prazniku,  
ki bo v sredo, 8. februarja,  

ob 19. uri  v Kulturnem domu 
na Dovjem. 

Z uprizoritvijo dela  
Vinka Möderndorferja Ničesar ne 

obžalujem bo nastopila Metka 
Pavšič.

KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana 
in Občina Kranjska Gora

Snežna deska in številka, ki ju je uporabljal 
Dejan Košir, svetovni prvak v deskanju na 
snegu, ostaja v rokah Kranjskogorcev.

Stran 4

Deska ostaja doma
Prireditev Zimski dan je dokaz, da tako Dovža-
ni in Mojstrančani kot tudi obiskovalci sončne 
mrzle dni najraje preživijo aktivno.

Stran 5

Zimski dan
Majda in Emil Benet iz Mojstrane sta svojo 
šest desetletij dolgo zakonsko zvezo pred 
kratkim obogatila z diamantno poroko.

Stran 7

Diamantna poroka
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OBČINSKE NOVICE

Marjana Ahačič

Kranjskogorski žičničarji so 2. decembra lani 
pogumno začeli z zagonom žičniških naprav, v 
času, ko sta bila Slovenija in večji del Evrope še 
zelena, in tako poželi navdušenje in pohvale 
smučarjev za pripravo smučarskih terenov in 
možnost, da sploh lahko smučajo na 800 metrih 
nadmorske višine. »Po dolgih desetih letih smo 
imeli za božično-novoletne praznike, čas hrva-
ških počitnic in celoten januar prekrasno sonč-
no vreme s sicer nizkimi temperaturami, pa 
vendar idealne razmere za smuko, nekaj doda-
tnih obiskovalcev smo lahko gostili tudi na po-
novno uveden praznik, drugi januar,« je pove-

dala Klavdija Gomboc. Obisk se je tako v pri-
merjavi z enakim obdobjem lanskega leta pove-
čal za petnajst odstotkov, kar pomeni, da je 
Kranjsko Goro do konca januarja obiskalo ne-
kaj več kot 90 tisoč smučarjev.

»Trudimo se, da vsak konec tedna pripravi-
mo pester program animacije za najmlajše in 
pester program dogodkov in tekmovanj na 
smučiščih. Z nižjo ceno smučarskih vozovnic 
pa privabljamo smučarje tudi na svoji manjši 
družinski smučišči, in sicer na Veliko dolino v 
Podkorenu in vlečnico Slatna v Planici. Uved-
ba brezplačnega smučarskega avtobusa in 
otroškega kotička v hotelu Alpina pa je lep 

prispevek destinacije oziroma Turizma Kranj-
ska Gora k obogatitvi družinske smučarske 
destinacije Kranjska Gora.«

Še pred začetkom sezone so žičničarji veli-
ko pozornosti in sredstev vložili v preglede 
starejših žičniških naprav, kar je pripomoglo 
k zanesljivosti obratovanja in povečanju var-
nosti prevoza obiskovalcev, ter nakupu sne-
žnih topov za hitrejše in kvalitetnejše zasne-
ževanje. Investirali so tudi v nakup novega 
teptalnega stroja, ki omogoča boljšo in kvali-
tetnejšo pripravo smučarskih terenov.

Novost letošnje sezone pa je izgradnja doda-

tnega dela smučišča poleg sedežnice Podkoren 
na Poligonu, ki omogoča nemotene treninge 
tekmovalcem, vsem turističnim smučarjem pa 
varno in neovirano smuko na tem delu smuči-
šča. Precejšnje finančno breme pa žičničar-
jem predstavlja izdelava umetnega snega, ki 
je povezana z visokimi obratovalnimi stroški. 
»Žičničarji smo ponovno dokazali, da celotna 
Zgornjesavska dolina v času zimske sezone 
»živi« od umetnega snega, zato bo treba v 
čim krajšem času na nivoju države in občine 
sprejeti ukrepe z namenom pomagati in s so-
financiranjem umetnega zasneževanja ta po-
memben del turizma podpreti tudi s strani 
ostalega turističnega gospodarstva in lokalne 
skupnosti,« še poudarja Klavdija Gomboc.

Žičničarji zadovoljni z januarjem
Smučišče Kranjska Gora obratuje od drugega decembra lani, kar pomeni, da so do konca  
januarja zabeležili 61 obratovalnih dni in več kot 90 tisoč smučarjev, kar je 15 odstotkov več  
kot v enakem obdobju lani.

Na kranjskogorskih smučiščih so v letošnji sezoni našteli že več kot 90 tisoč  
smučarjev. / Foto: Gorazd Kavčič 

Spoštovani bralci,
kot ste opazili, je v februarski številki 
Zgornjesavca objavljenih veliko občin-
skih razpisov. Zaradi tega je obseg časo-
pisa povečan na 24 strani, a je kljub 
temu za prispevke o aktualnem dogaja-
nju v občini namenjenega nekaj manj 
prostora kot sicer. Beleženju življenja, 
dela in problematike v krajih občine 
Kranjska Gora bomo več prostora lahko 
namenili v prihodnji, marčevski številki 
Zgornjesavca. Prav tako bo takrat izšla 
literarna priloga Šepet časa v Zgornjesa-
vski dolini, ki jo iz enakega razloga – po-
manjkanje prostora – prestavljamo na 
kasnejši termin. Zahvaljujemo se vam za 
razumevanje in vas vabimo k branju,

Marjana Ahačič, urednica

Obvestilo
Gregor Benedik je novi predsednik Orga-
nizacijskega komiteja Pokala Vitranc. Na-
sledil je Metoda Dragonjo, ki se je zaradi 
obilice službenih obveznosti tej funkciji od-
povedal. »Na to funkcijo sem pristal, ker 
poznam ta organizacijski komite, ki dela po 
neki strategiji, s katero se strinjam. Tudi v 
prihodnje upam, da bomo dobro sodelova-
li,« je po izvolitvi dejal Benedik in poudaril, 
da ga veseli, da priprave na Pokal Vitranc, 
ki bo 4. in 5. marca, potekajo nemoteno. 
Gregor Benedik je v času svoje aktivne 
športne poti dosegel eno zmago na tek-
mah za svetovni pokal, in sicer v slalomu v 
Sarajevu, sicer pa se je na kar 16 tekmah 
uvrstil med najboljših 10 v veleslalomih in 
slalomih za svetovni pokal. Tudi danes je 
aktivno udeležen v slovenskem alpskem 
smučanju, saj je dejaven v alpskem odbo-
ru Smučarske zveze Slovenije in je tudi 
predsednik ASK Kranjska Gora. K. S.

Novi predsednik OK Pokala Vitranc 

Gregor Benedik, novi predsednik  
OK Pokala Vitranc / Foto: Gorazd Kavčič

Letošnja novost je izgradnja 
dodatnega dela smučišča ob 
sedežnici Podkoren na Poligonu.
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OBČINSKE NOVICE

Janko Rabič

Slovenski planinski muzej v Mojstrani od 
odprtja avgusta leta 2010 uspešno uresničuje 
svoje poslanstvo. Predstavlja edinstveno pla-
ninsko in gorsko središče, kjer se prepletajo 
zgodovinska pričevanja od začetkov organizi-
ranega gorništva do današnjih dni. Poleg ogle-
da stalnih zbirk so obiskovalcem na voljo ob-
časne razstave, prireditve, delavnice in izobra-
ževalne vsebine. Novo leto 2017 so v okviru 
programa razstavne dejavnosti začeli z gostu-
jočo muzejsko-dokumentarno razstavo z na-
slovom “Naši gorski strelci”. Predstavlja zgod-
bo o cesarsko-kraljevem gorskem strelskem 
polku, najbolj slovenski enoti avstro-ogrske 
vojske in hkrati prvi slovenski vojaški gorski 
enoti, ki se je v prvi svetovni vojni borila v 
Galiciji, na Tirolskem, na soški fronti in ob 
reki Piavi. Avtor razstave je David Erik Pipan, 
na ogled bo do 9. aprila.

Januarja so zatem pripravili muzejski večer z 
naslovom Izzivi gradnje v gorah. O zgodovini 
gradnje prvih bivakov do sodobnih planinskih 
postojank v Alpah je govoril arhitekt Luca Gi-
bello. Člani alpinističnega odseka Planinskega 
društva Jesenice Maja Perko, Darko Bernik in 
Raf Kolbl so predstavili potek zamenjave biva-
ka 2 na Jezerih v triglavskem pogorju. Stari 
bivak so podarili muzeju. Na ogled je na zuna-
njem prostoru, obogaten s sobo doživetij. V 
muzeju letos pripravljajo novost. To bo gorni-
ški filmski festival od 20. do 26. februarja. 
Poleg tega bodo 22. februarja podpisali listino 
o razglasitvi muzeja za točko Alpske konven-
cije. Razpisali so tudi zanimiv natečaj za ljubi-
telje fotografiranja. Vabijo jih, da na planin-
skih poteh v fotografski objektiv ujamejo ne-

navadne vremenske pojave. Natečaj bo trajal 
do 2. maja, potem bodo iz prispelih fotografij 
pripravili razstavo, s katero bodo popestrili ob-
časno razstavo o fizikalnih, svetlobnih in dru-

gih pojavih v gorah. Podelili bodo dve nagradi 
za najboljši fotografiji po mnenju strokovne 
komisije in eno nagrado po mnenju obiskoval-
cev njihovega Facebook profila. 

Nove pestre vsebine  
v Slovenskem planinskem muzeju

Razstava Naši gorski strelci v Slovenskem planinskem muzeju

Karmen Sluga

Ob prodaji Hotela Lek Kranjska Gora, ki je 
šel v roke Nizozemcev, nekaj neprecenljivega 
vendarle ostaja v rokah Kranjskogorcev. Gre 
za snežno desko in številko, ki ju je nosil 
Kranjskogorec Dejan Košir kot svetovni prvak 
v deskanju na snegu v sezoni 2001/2002. Di-
rektorica Hotela Lek Lidija Dokl se je namreč 
pred prodajo hotela odločila, da ju podari De-
janovemu matičnemu Alpskemu smučarske-
mu klubu Kranjska Gora, kjer ju bodo prav 

gotovo znali še kako ceniti in dobro shraniti. 
»Desko je podjetje Lek leta 2002 odkupilo v 
dobrodelni akciji, ki jo so organizirali Jeseni-
čani in so zbrana sredstva namenili za pomoč 
bolnim otrokom. Lek jo je nato predal hotelu, 
ki ga je imel v lasti, in tam je bila do letošnje-
ga decembra, ko sem jo z veseljem prenesel v 
smučarski klub, kjer jo bodo lahko občudovali 
tudi mladi rodovi kranjskogorskega alpskega 
smučanja in deskanja na snegu,« je ponosno 
povedal Simon Oblak, član OK Pokala Vi-
tranc. 

Dejanova deska  
ostaja v domači vasi
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KRAJEVNE NOVICE

Tjaša Sterle Polak

Predavanja, igro Dom na Kredarici, vodeni izlet k slapu Peričnik, 
ogledi Ledenega kraljestva v Mlačci, drsanje in smučanje na moj-
stranškem smučišču, tek na smučeh v Mojstrani in Zgornji Radovni 
ter zabavna družinska smučarska tekma, ki je okronala zabaven dogo-
dek, so pokazali, da Turistično društvo Dovje-Mojstrana res razume, 
kaj si želijo krajani.

Po poučnem sobotnem ogledu veličastnih ledenih Peričnikovih orgel 
pod vodstvom Anite Kofler je Zimski dan v nedeljo zaključila družin-
ska tekma v smučanju. Družine – nekatere so štele samo po dva člana, 
druge pa tudi po sedem – so se poskušale približati času družini olim-
pijke Alenke Dovžan, ki se je po strmini mojstranškega smučišča spu-
stila zadnja. Med osemnajstimi tekmovalnimi družinami sta bili tudi 
znani imeni, kot sta Maruša Ferk in Urška Hrovat.

Hiter in previden spust, ki so ga uspešno izvedli tudi triletniki in v 
nahrbtniku, ki ga je nosila mama, celo 11-mesečniki, je bil poplačan 
s priznanji in drobnimi darili, ki so jih prejeli prav vsi sodelujoči. Na 
beli strmini se je med drugim preizkusil tudi kranjskogorski župan 
Jani Hrovat, ki je ob vznožju dejal: »Proga je izjemno dobro pripra-
vljena. Lahko bi bila primerna za svetovni pokal, če ne bi bila tako 
kratka.« Alenka Dovžan pa je v cilju obljubila, da je peljala tako, da 
ji bodo drugi lahko konkurirali. Družina Nine Luks Šuvak, ki se je 
najbolj približala času družine Alenke Dovžan, je po zmagi povedala: 
»Vse je potekalo na zabavni bazi, a je bilo vseeno lepo stati na najviš-
ji stopnički. Super tekma, čudovito vaško dopoldne!«

Predsednik Turističnega društva Dovje - Mojstrana Matjaž Podli-
pnik je poudaril, da je bil Zimski dan namenjen domačinom in obi-
skovalcem kot tudi promociji vasi pod Triglavom. »Želeli smo pove-
dati, da imamo odlične pogoje in dobro pripravljeno žičnico, tekaške 
proge, animacijo na ledu za otroke, čudovito zamrznjen slap Peričnik. 
Združili smo ponudnike prenočišč, gostince, žičničarje, Turistično 
društvo Dovje - Mojstrana in turizem Kranjska Gora ter naredili 
odlično obiskan dogodek,« je še dodal. Avtomobili pod smučiščem so 
prihajali iz vseh koncev Slovenije, največ veselja pa so zagotovo s 
seboj prinesli domačini.

Zagrizen boj s smučarskimi 
prvakinjami
Zimski dan, ki je bil razpotegnjen čez cel zadnji konec tedna v mesecu januarju, je dokaz, da tako  
Dovžani in Mojstrančani kot tudi obiskovalci sončne mrzle dni najraje preživijo aktivno.

Času Alenke Dovžan se je najbolj približala družina Nine Luks 
Šuvak, na drugem mestu je pristala družina Maksa Kuharja,  
na tretjem pa družina Grega Koflerja. / Foto: Primož Pičulin

Alenki Dovžan in njeni družini se je na mojstranških strminah 
pridružila tudi Urška Hrovat z družino. Kljub dobri vožnji pa s 
sinom nista osvojila prvega mesta. / Foto: Primož Pičulin

Lojzi Cizelj s.p.
Podkoren 17
4280 Kranjska Gora

051-371 073
dim.knof@gmail.com

DIMNIKARSTVO IN STORITVE

Lojzi Cizelj s.p.
Podkoren 17
4280 Kranjska Gora

051-371 073
dim.knof@gmail.com

DIMNIKARSTVO IN STORITVE

Na območju občine Kranjska Gora po novem 
dimnikarsko dejavnost opravlja tudi dimnikar, ki je 
domačin, in sicer KNOF dimnikarstvo in storitve  
Alojz Cizelj, s. p.

Z novim letom je namreč začel veljati novi zakon o 
dimnikarskih storitvah, ki lastnikom kurilnih naprav 
omogoča, da si sami izberejo dimnikarja oziroma 
dimnikarsko službo. 

To lahko storijo tako, da lastnik kurilne naprave z 
dimnikarsko službo oziroma dimnikarjem, ki ima 
pridobljeno licenco, podpiše pogodbo. Pogodba 
velja za obdobje najmanj 12 mesecev, podpisati pa 
jo morate do 30. junija, sicer ima pravico do čiščenja 
vaših dimnikov služba oziroma dimnikar, ki je to 
storitev na vaši kurilni napravi opravljal že do sedaj.
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KRAJEVNE NOVICE

Marjana Ahačič

»Letos je občina Kranjska Gora lepo uredi-
la poti skozi Zelence, pa ne morete do njih, 
ker je tudi naša parcela, po kateri poteka do-
stop, zakoličena z nevarno »ograjo«,« je na 
problem, ki se v Zelencih vleče že mesece, 
opozorila Breda Bernik, zakupnica zemlji-
šča, na katerem stoji zdaj zaprta okrepčeval-
nica v Zelencih.

Bernikova je objekt od prejšnjega lastnika 
kupila leta 2006 in z Agrarno skupnostjo Pod-
koren obnovila in podpisala pogodbo o zaku-
pu zemljišča. Objekt je obnovila, zanj pridobi-
la gradbeno in uporabno dovoljenje ter se z 
agrarno skupnostjo začela dogovarjati, da bi 
si, ker je za parcelo pridobila status gradbene 
parcele, delili stroške za vzdrževanje dovoza z 
glavne ceste na parkirišče. »Začeli smo z de-
lom in izkazalo se je, da je ponudba v lokalu 
premajhna za preživetje dveh ljudi. Skušala 
sem se povezati z LTO Kranjska Gora, da bi 
naredili turistično ponudbo, ki bi zajemala 
zgodbo o Zelencih in Bar Zelenci kot turisti-
čen objekt. Do dogovora ni prišlo. AS Podko-
ren sem zato ponudila objekt v odkup in pre-
kinitev pogodbe, odgovora nisem dobila. Za-
radi dolgov, ki so nastali ob legalizaciji objek-
ta, oplemenitenju parcele in slabe perspektive, 
sem oddala objekt v najem. Najemnik se je 
lotil gostinstva, turizem pozabil, dogradil po-
krito teraso in uspešno delal. Po pogodbi naj bi 
po prenehanju najema meni prepustil dograje-
ni pomožni objekt, za katerega je bil dolžan 
preskrbeti ustrezno dokumentacijo. Najemni-
na je zato ostala nespremenjena in nizka,« po-
jasnjuje Bernikova. Leta 2015 je najemnik 
odpovedal najem. »Novi najemnici sem lokal 
oddala kot ustrezen v prepričanju, da je njen 
predhodnik uredil vse, kar je v najemni po-
godbi podpisal.« Pa ni bilo tako.

Kot pravi, se je z občino in agrarno skupno-
stjo želela dogovoriti tudi za najem parkirišča, 
a neuspešno. »Napisala sem šest prošenj za 
najem parkirišča, ki služi za obiskovalce Ze-
lencev, bila pri prejšnjem in sedanjem županu 
občine, rezultat pa je bil le dopis od odvetnika 
agrarne skupnosti, da meni parkirišča ne dajo 

v najem,« pravi Bernikova in ob tem poudarja, 
da je vse stroške pri urejanju parcele nosila 
sama, celo uvozno in izvozno pot ter prometno 
signalizacijo za parkirišče.

Kot pravi odvetnik Agrarne skupnosti Pod-
koren Tomaž Petrovič, je imela agrarna sku-
pnost idejo, da bi brunarica ob vstopu v Zelen-
ce služila kot vstopni objekt v naravni rezer-
vat, zaradi česar je bila zakupnici odmerjena 
tudi le simbolična najemnina, 420 evrov letno. 
»Ker je zakupnik med drugim brez soglasja 
AS Podkoren nelegalno postavil montažni 
objekt, ki je sedaj kot črna gradnja vpisan na 
nepremičnini članov AS Podkoren, se je sle-
dnja odločila dati zakupnici primeren rok za 
ureditev zadev, ki ga je ta ignorirala tako kot 
vse druge pozive AS Podkoren, zaradi česar je 
pogodba zaradi kršitev zakupne pogodbe raz-
vezana,« pojasnjuje Petrovič. 

Parkirišče na drugi parceli, ki ni predmet za-
kupa in za katerega v AS Podkoren trdijo, da 
ga je kljub prepovedi uporabljala za svoje po-
trebe, pa AS Podkoren potrebuje za namen 
spravila lesa, ki je bil v Zelencih in drugih 
gozdnih parcelah v lasti AS Podkoren napaden 
od lubadarja in posledic vetroloma. »Prostor je 
bil ustrezno označen in zavarovan, pri čemer 
je bilo zaradi vandalizma potrebno ograjo več-

krat popravljati, o čemer je bila redno obve-
ščena tudi lokalna policija. Tudi pot, po kateri 
bi bilo moč les odpeljati iz gozda, je zaradi lop 
in ostale navlake uničena,« še pojasnjuje odve-
tnik in izpostavlja še, da je tudi po oceni upra-
vljavca naravnega rezervata, Ministrstva za 
okolje in prostor na tem mestu primeren manj-
ši objekt, ki obenem funkcionira kot vstopni 
objekt, z značilno ponudbo in navezavo na 
naravni rezervat Zelenci.

Bernikova pravi, da bodo sicer nelegalno po-
stavljeni prizidek podrli, a to verjetno ne bo 
rešilo vozla, ki je nastal v Zelencih. Na Občini 
Kranjska Gora zatrjujejo, da so si prizadevali 
za rešitev problema, a doslej niso bili uspešni. 
»Strategije in vizije glede naravnega rezervata 
očitno nima niti Občina Kranjska Gora, ki ji v 
vseh teh letih ni uspelo predstaviti svojega po-
gleda in interesov z zadevnim prostorom,« ne-
aktivnost agrarna skupnost očita tudi občini. 
»Problem poznamo in žal nam je, da so se 
stvari zapletle tako, kot so se. Želeli bi poma-
gati pri konstruktivnem dialogu, prav tako tudi 
država,« pa pravi direktorica občinske uprave 
Vesna Okršlar. »Zemljišče bi bili pripravljeni 
tudi odkupiti, a le po razumni ceni. Dejstvo pa 
je, da gre pač za zasebno zemljišče, na katere-
ga nimamo neposrednega vpliva.«

Na parkirišču les, brunarica zaprta

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ta konec tedna v Kranjski Gori organizira medna-
rodno Zimsko poslovno srečanje B2SKI 2017, ki bo največje tovrstno srečanje v regiji 
Alpe-Adria. Dogodek bo nadgradil že tradicionalne zimske športne igre obrtnikov in pod-
jetnikov. Osnovni namen je navezovanje poslovnih stikov, ustvarjanje novih poslov ter po-
slovno in strokovno druženje. Srečanje pa bo tudi zabavno in športno obarvano, saj se 
bodo lahko obrtniki udeležili mednarodnega tekmovanja v veleslalomu, tekmovanja v spu-
stu s pležuhi ter izletov in zabav. »Za zimsko poslovno srečanje smo se odločili predvsem 
zato, ker smo želeli združiti posel in zabavo, ter okrepiti čezmejno povezovanje obrtnikov 
in podjetnikov,« je razloge za organizacijo dogodka predstavil predsednik OZS Branko 
Meh. Tridnevnega dogodka, ki bo potekal v organizaciji Odbora za šport pri OZS, se bodo 
po napovedih predsednika Odbora Nikija Zime udeležili obrtniki in podjetniki s Hrvaške, 
iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Avstrije, Nemčije in Trsta. K. S.

Srečanje obrtnikov 

Sredi januarja je alpinist Tone Škarja pra-
znoval svojo 80-letnico. V poklon temu in 
seveda vsemu delu, ki ga je Tone Škarja 
opravil na alpinističnem področju, je Slo-
venski planinski muzej pripravil razstavo 
njegovih fotografij in projekcijo doku-
mentarnega filma Tone, javi se! režiserja 
Boštjana Slatenška. Razstavo bodo s 
projekcijo filma odprli danes ob 18. uri in 
bo na ogled do 21. maja.

Razstava v 
Planinskem muzeju
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Majda in Emil Benet iz Mojstrane sta svojo šest desetletij dolgo 
zakonsko zvezo pred kratkim obogatila z diamantno poroko. Kljub 
temu da je bila njuna življenjska pot večkrat trnova, nista dovolila, da 
bi težke življenjske okoliščine ranile njun odnos. Skupaj sta premago-
vala ovire, si zaupala težave in tako globlje utrjevala svoje vezi. 

»V mladosti sta občutila tegobe vojne, lakoto, trpljenje in bolezen. 
Majda je veliko časa potrebovala, da je premagala vse travme, ki so 
jo doletele kot 14-letno dekle v taborišču Konstanz na Bavarskem. V 
vsakodnevno življenje se je počasi vključevala in vesela je bila, da se 
je srečno vrnila v svojo domovino. Končno je bila družina spet sku-
paj, srečni, a vsak s svojo zgodbo, ki jih je zaznamovala za vedno,« 
pripoveduje Sonja Mirtič, njuna dolgoletna soseda v Mojstrani. 

Emil je domačin, Mojstrančan, dolga leta je bil gorski reševalec. 
Majda je bila doma s Hrušice. Oba sta rada hodila na pohode; tam sta 
se spoznala. Njuna vez se je prepletala, ustvarila sta si družino in 
skrbela za topel dom. Zaposlena sta bila v Železarni na Jesenicah. 
Majda se je morala zaradi bolezni kmalu invalidsko upokojiti. Zdaj 
uživata jesen življenja v toplem domu, vnuk Anže in njegova žena 
Anuška ju redno obiskujeta in jima pomagata, življenje pa jima pope-
stri pravnuček.« 

Sonja Mirtič pravi, da zakoncema Benet želi, da jima diamantno 
srce bije še dolgo. »Naj jima cvetje na vrtu, ki ga pridno negujeta, 
cveti in razveseljuje njuno dušo. Vsak žarek sonca, ki se prikrade v 
jutru, naj jima osvetli topel dom, jima želimo tudi člani ZB za vredno-
te Dovje - Mojstrana.«

Diamantna poroka  
Majde in Emila Beneta

Majda in Emil Benet sta praznovala že diamantno obletnico 
poroke.

Kegljači na ledu Nordijskega društva Rate-
če - Planica so dosegli velik uspeh na mo-
štvenem državnem prvenstvu. Nastopili so 
s štirimi ekipami. Poleg domačih tekmo-
valcev so se jim pridružili tudi kegljači iz 
Mislinje, ki so nastopali v sestavi njihove 
četrte ekipe. Po treh krogih tekmovanj v 
Mariboru, na Bledu in na Jesenicah sta 
dve ekipi posegli po najvišjih mestih. Na-
slov prvaka je osvojila prva ekipa v postavi: 
Matjaž Kocjan, Mojca Sluga, Miran Sluga, 
Jože Špolad in Srečko Oman. Druga eki-
pa v postavi: Sandi Vidovič, Anton Požar, 
Milan Požar, Domen Brudar in Milan La-
snik je zasedla 3. mesto. Tretja ekipa je 
zasedla 9. mesto, četrta, kombinirana s 
kegljači iz Mislinje, pa 10. mesto. J. R. 

Rateški kegljači 
državni prvaki Igralec Uroš Fürst bo dvojni jubilej največkrat odigrane predstave za odrasle v Sloveniji – v 

petnajstih letih je odigral 700 predstav – proslavil z mini Valentinovo turnejo, ki se bo začela 
14. februarja na odru SiTi Teatra BTC v Ljubljani, nadaljevala v Selnici ob Dravi in Novem mestu 
ter zaključila v Kranjski Gori v petek, 17. februarja. Svetovna uspešnica o odnosih med spolo-
ma v režiji Nataše Barbare Gračner in izvedbi Uroša Fürsta je od premiere leta 2002 nasme-
jala že skoraj 200 tisoč Slovencev, s 699 ponovitvami v 15 letih pa drži rekord kot največkrat 
odigrana gledališka predstava za odrasle pri nas. Ne naključno, lastniki pravic so slovensko 
postavitev ocenili kot najboljšo v Evropi, pravijo v Siti Teatru, kjer je prestava pred desetletjem 
in pol nastala. V Deželi zabave, ki soorganizira jubilejno gostovanje na odru Ljudskega doma, 
pa so ponosni, da bo Uroš Fürst eno od le štirih jubilejnih predstav uprizoril prav v Kranjski 
Gori. Vstopnice so na voljo v Dvorani Vitranc, uro pred predstavo pa tudi v Ljudskem domu.

Jamski človek tudi v Kranjski Gori

s kuponom do 31. 3. 2017.
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Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list RS št. 82/2016) župan Občine Kranjska Gora objavlja

JAVNI RAZPIS  
za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet  

drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 –  
Pokroviteljstva župana

1. Naročnik: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 
Kranjska Gora

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med katere 
sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, 
dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, 
nakup oz. posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izo
braževalnih akcij ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili pred
met drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora, 
vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izbolj
šanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega življenja v 
občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine. 

3. Upravičenci za dodelitev sredstev: 
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov 
oziroma projektov:
  fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, 

zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče 
oziroma sedež na območju občine Kranjska Gora in katerih de
javnost je nepridobitnega značaja,

  druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, 
klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se programi oz. 
projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju občine 
Kranjska Gora. 

Na javnem razpisu ne morejo sodelovati:
  prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že preje

li sredstva na drugih razpisih Občine Kranjska Gora oziroma so 
njihovi programi v letu 2017 na kakršenkoli način že financirani 
iz proračuna Občine Kranjska Gora,

  gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, pove
zane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih 
podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah ter 
vsi ostali subjekti, katerih dejavnost je pridobitnega značaja. 

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
  da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa; 
  da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju občine 

Kranjska Gora oziroma izvajajo programe oziroma projekte, ki 
se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju občine Kranj
ska Gora;

  da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali upo
rabo članov oziroma uporabnikov iz občine Kranjska Gora; 

  da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili sofinancirani iz 
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 in tudi ne bodo 
prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Kranjska Gora 
za leto 2017;

  da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter 
zagotov ljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja; 

  da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziro
ma projektov na področju, za katerega se prijavljajo; 

  da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo; 
  da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti 

in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011UPB2) 
neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje 
ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar Občine Kranjska 
Gora ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov 

družinski član je lahko zgolj član društva ali član organa druš
tva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje druš
tva v pravnem prometu.

5. Merila za vrednotenje programov oz. projektov: 

PREGLEDNOST – cilji ter nameni programov  
oz. projektov so jasno opredeljeni:

do 5 točk

SEDEŽ – prijavitelj ima stalno prebivališče  
oz. sedež v občini Kranjska Gora

30 točk 

ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZIROMA NOSILCEV 
programov oz. projektov iz občine Kranjska Gora: 
 1–10 aktivnih članov oz. nosilcev
 11–20 aktivnih članov oz. nosilcev
 nad 20 aktivnih članov oz. nosilcev

5 točk
10 točk
15 točk

PREDMET JAVNEGA RAZPISA (program,  
projekt, dejavnost …) se odvija na območju  
občine Kranjska Gora

10 točk

PROMOCIJA – programi oz. projekti prispevajo  
k prepoznavnosti občine

do 20 točk

KVALITETA IN REALNOST – programi oz. projekti 
so kvalitetni in realno izvedljivi

do 20 točk 

INOVATIVNOST – programi oz. projekti neposredno 
ne posnemajo že izvedenih programov oz.  
projektov ter vsebujejo drugačen pristop

do 10 točk 

SODELOVANJE – izvajalci redno sodelujejo pri  
aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator 
je Občina Kranjska Gora

do 10 točk 

REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje  
v daljšem časovnem obdobju

do 5 točk

DELEŽ LASTNIH SREDSTEV – za izvedbo programov 
oz. projektov imajo izvajalci 
 50–60 % lastnih sredstev
 61–70 % lastnih sredstev
 71– 80 % lastnih sredstev
 več ko 80 %

5 točk 
10 točk
15 točk
20 točk

Prijavitelji, katerih vloge bodo točkovane z manj kot 50 točkami, 
nimajo pravice do proračunskih sredstev.

6. Vsak prijavitelj lahko na razpis prijavi največ dva programa oz. 
projekta. Za vsak posamezni program oz. projekt mora izpolniti 
ločen obrazec. 

7. Višina razpisanih sredstev javnega razpisa je 10.000,00 EUR.

8. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se bodo 
izvedli v letu 2017, in sicer najkasneje do 25. 11. 2017.

9. Razpisni rok: Razpis se začne naslednji dan po objavi na spletni 
strani www.obcina.kranjskagora.si in v glasilu Zgornjesavc ter je 
odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 10. 2017. V 
primeru predčasne porabe sredstev bo obvestilo o zaključku raz
pisa objavljeno na spletni strani občine. 

10. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavni 
obrazec, merila za sofinanciranje, vzorec pogodbe. 
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11. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki 
je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani 
www.obcina.kranjska-gora.si. 
Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov Občina 
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, v zaprti ovoj-
nici s pripisom »ne odpiraj – javni razpis pokroviteljstva župana 
2017« ter navedbo prijavitelja.

12. Informacije in pojasnila: Vlasta Skumavc Rabič, tel. 04 5 809 
809, skumavc@kranjska-gora.si.

13. Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru:
  postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija, ki jo za 

ta namen imenuje župan (v nadaljevanju: komisija),
  na prvi seji komisija določi vrednost točke, ki se do konca traja-

nja razpisa ne spremeni,
  komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oz. vloge 

enkrat mesečno, in sicer do 15. v mesecu, pri čemer bodo 
obravnavane tiste, ki bodo na Občino Kranjska Gora prispele od 
prvega do zadnjega dne v preteklem mesecu oz. v več preteklih 
mesecih, če se komisija v posameznem mesecu zaradi objektiv-
nih razlogov ni mogla sestati,

  če se komisija iz objektivnih razlogov ne more sestati več kot 
mesec dni, o tem obvesti prijavitelje;

  prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpira-
nja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po prejemu poziva 
dopolnijo; nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku 
ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo,

  komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumen-
tov kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih,

  komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofi-
nanciranje posameznih programov oz. projektov prijaviteljev, 

  v kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma pro-
jekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delova-
nja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev oziroma 
je pomemben za občino, lahko takemu programu oziroma pro-
jektu predlaga dodelitev dodatnih točk, 

  na podlagi izdanih sklepov se sklene pogodba med prijavite-
ljem in Občino Kranjska Gora, 

  odpiranje vlog ni javno.

Datum: 26. 1. 2017 Janez Hrovat
Številka: 610-5/2017-3 ŽUPAN

Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 s spremembami) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
programov in projektov v Občini Kranjska Gora (UVG, štev. 11/06) objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov 

v občini Kranjska Gora za leto 2017 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 
1b, 4280 Kranjska Gora

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
 dejavnost registriranih kulturnih društev;
  kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti 

registrirano tudi kulturno dejavnost;
  izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih  

dejavnosti;
  sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih  

in srečanjih v tujini;
  kulturne prireditve in akcije;
  kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – 

vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne progra-
me;

  sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov  
ljubiteljske kulture;

  sofinanciranje vzdrževanja opreme in prostorov;
  drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

3. Vrednost sredstev razpisa:
- dejavnost kulturnih društev: 14.905,00 EUR; 
- materialni stroški kulturnih društev: 3.550,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.

4. Pogoji sofinanciranja: 
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati na-
slednje pogoje:
  imajo sedež na območju občine Kranjska Gora;
  so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dose-

danjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organi-

zacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na po-
dročju kulture;

  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo 

dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
  dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
  poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in splošnimi akti;
  občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaci-

ji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regio-
nalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt 
aktivnosti za prihodnje leto.

5. Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih  
prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče  
dobiti na Občini Kranjska Gora ali na spletnih straneh: http:// 
obcina.kranjska-gora.si. 

6. Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo prosil-
ci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov Obči-
na Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora, do vključno 7. 3. 
2017. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov prosilca in 
pripis »ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov v občini Kranjska Gora za leto 2017«.
Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

7. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo 
vrednotene na osnovi Meril in kriterijev za razdelitev sredstev po 
Pravilniku o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v 
Občini Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelji bodo 
o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z iz-
branimi vlagatelji bo župan Občine Kranjska Gora sklenil pogodbe 
o sofinanciranju. 

8. Informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc-Rabič, 
tel.: 04 5 809 809, lahko pa nam pišete tudi na el. naslov: 
skumavc@kranjska-gora.si.

Datum: 25. 1. 2017
Številka: 610-4/2017-4

Janez Hrovat, župan 
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Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora za programsko obdobje 
2015–2020  (Ur.  l.  RS, št. 45/2015) in Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list RS št.: 821/2016, dne 20. 12. 
2016) objavlja Občina Kranjska Gora (v nadaljevanju občina), Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev  pomoči  za  ohranjanje in spodbujanje  razvoja  

kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora v letu 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz pro-
računa občine v višini 50.000,00 EUR za subvencije v kmetijstvo, 
5.000,00  EUR za delovanje društev, 10.000,00  EUR za obnovo ko-
zolcev. Vsi nameni prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti 
in ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem pro-
storu, ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega pro-
stora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in 
gozdarstva in k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev. 

II. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE
  Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v 

okviru posameznega ukrepa,
  upravičenec  mora predložiti izjavo, da za iste upravičene stro-

ške in za isti namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku prido-
bivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira, 

  pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke 
o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni po-
tek in predvidene stroške,

  odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim raz-
pisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka,

  če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naroči-
lih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek 
izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih,

  v primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora pre-
jemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakoni-
timi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

 -  da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko 
porabljena;

 -  da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev na-
vajal neresnične podatke;

 -  da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil 
finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev 
upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravil-
niku za naslednji dve leti,
  po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, 

za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izpla-
čilu sredstev, v nasprotnem primeru mora sredstva vrniti v celoti,

  upravičenec, ki pridobi proračunska sredstva občine, mora vo-
diti predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpi-
som in pogodbo o dodelitvi sredstev, in jo mora hraniti še naj-
manj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev,

  upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v na-
sprotju z namenom dodelitve sredstev,

  upravičenec, ki je pridobil pomoč iz proračunskih sredstev obči-
ne, za enako naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidi-
rati naslednjih 5 let,

  upravičenec, ki bo odstopil od vloge, ne more kandidirati 
nasled nji 2 leti.

III.  UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI 
STROŠKI IN VIŠINA SREDSTEV 

Ukrep št. 1. Pomoč za naložbe v opredmetena in  
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih –  
primarna kmetijska proizvodnja 

Predmet: 
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
-  stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (re-

konstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih go-
spodarstvih;

-  stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospo-
darskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni 
kmetijski proizvodnji, ter ureditev izpustov (stroški materiala in 
storitev);

-  stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
-  stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
-  stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremen-

skimi razmerami (protitočne mreže …);
-  stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, li-

cenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
-  kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospo-

darstev, ki ležijo na območju občine oziroma katerih naložba se 
izvaja na območju občine;

-  dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na naj-
manj 1,00 ha primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
-  predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s 

predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;  
-  projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 

stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
-  za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 

702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je ta potrebna, 
predložena z vlogo za pridobitev pomoči; 

-  ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
-  predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v teko-

čem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel;

-  mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pri-
pravi pristojna strokovna služba,

-  drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči: 
-  do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem go-
spodarstvu lahko znaša do 6.000 EUR. 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva. 

1. 2.  Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov.

Upravičeni stroški:
-  stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezah-

tevne agromelioracije, pašniki); 
-  stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
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-  stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov  
z ograjo;

-  stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
-  posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospo-

darstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna 
skupnost …);

-  kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev, ki ležijo na območju občine oziroma katerih naložba se 
izvaja na območju občine;

-  dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na naj-
manj 1,00 ha primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
-  ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izved-

bo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja;

-  predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
-  kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristoj-

na strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetij-
skih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

-  dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru za-
kupa zemljišča;

-  drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

Intenzivnost pomoči: 
-  do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem go-
spodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR. 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijske-
ga gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo 
vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno na-
ložbo. 

Višina pomoči: 27.000,00 EUR.

Ukrep št. 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in  
informiranja

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti 
in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izo-
braževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokov-
nega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.

Upravičeni stroški: 
-  stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje 

delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
-  stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev.

Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z nalož-
bami je 100.000,00 EUR v obdobju  treh obračunskih let.

Upravičenci do pomoči:
-  člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v register 

kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in 
se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sek-
torju.

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
-  pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost,  ki je ustre-

zno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki 
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje 
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Prejemnik pomoči: 
-  pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informira-

nja, razen za stroške iz druge alineje tretjega odstavka tega čle-
na, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.

Pogoji za pridobitev:
-  dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
-  program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predraču-

nom stroškov; 
-  drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredelje-
nih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarja-
jo s kmetijsko in/ali gozdarsko dejavnostjo na območju občine. 

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informira-
nja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila 
za izbor najugodnejšega izvajalca in druge morebitne obveznosti 
izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za od-
dajo javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine 
in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organi-
zacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispe-
vek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali orga-
nizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne 
dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči: 
-  do 100 % upravičenih stroškov.

Višina pomoči: 1.000,00 EUR.

Ukrep št. 8: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in  
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in na-
ravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
-  stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo ma-

teriala za obnovo, stroški za izvajanje del);
-  investicijska dela.

Upravičenci do pomoči:
-  kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko 

proizvodnjo in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter 
so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne de-
diščine in ležijo na območju občine,

-  upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID 
številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin,

-  kozolec mora biti namenjen samo za potrebe osnovne kmetij-
ske dejavnosti, drugi nameni se ne sofinancirajo.

Pogoji za pridobitev:
-  stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dedi-

ščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;
-  ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to po-

trebno;
-  ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom 

stroškov;
-  drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Zahtevana dokumentacija:
-  vloga,
-  prosilec mora predložiti mapno kopijo, iz katere mora biti razvi-

dna parcelna številka in katastrska občina ter na njej označena 
lokacija kozolca, 

-  ustrezna dovoljenja. 

Intenzivnost pomoči:
-  do 100% upravičenih stroškov.

Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov in ko-
zolcev, ki so namenjeni izključno za kmetijsko rabo.

Višina pomoči: 10.000,00 EUR.
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UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost 
na kmetijskem gospodarstvu – de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodar-
stvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
-  stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predela-

vo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;

-  stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na 
kmetijskem gospodarstvu;

-  stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in tr-
ženja na kmetijskih gospodarstvih ter nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
-  kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem 

oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in 
naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
-  dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodar-

stvu;
-  dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči 

še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
-  dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospodarstvu še vsaj 

5 leti po zaključeni naložbi;
-  predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s 

predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;  
-  projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 

stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
-  poslovni načrt ali strokovno mnenje za izvedbo naložbe s pred-

računom stroškov;
-  drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči:
-  do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 7.000 EUR;
-  do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 10.000 EUR za stroške 

ureditve prostorov, nakupa opreme in naprav za dejavnost pre-
delave mesa, ki bo prva registrirana na območju občine.

Višina pomoči: 15.000,00 EUR.

Ukrep 10: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje  
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem  
gospodarstvu ter predelave in trženja 

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in 
usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja 
nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ter predela-
ve in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne 
kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:
-  stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in 

strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

-  stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, poveza-
ne z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kme-
tijskih proizvodov;

-  stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in uspo-
sabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo 
in trženjem kmetijskih proizvodov;

-  stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejav-
nostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
-  pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo 

z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetij-
skem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospo-
darstev in ima sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
-  račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja 

pomoč;
-  program izobraževanja oziroma usposabljanja, povezanega z 

nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu; pre-
delavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;

-  drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, 
če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis po-
moči iz šestega odstavka 22. člena tega pravilnika.

Višina pomoči:  1.000,00 EUR.

UKREP 11: Nove investicije za delo v gozdu

Namen ukrepa je zmanjšanje nesreč v gozdu ter boljša strojna in 
tehnična oprema kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne 
površine.

Pomoči bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za 
kvalitetnejše delo v gozdu.

Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti 
gozdne površine.

Splošni pogoji upravičenosti:
-  upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel in 

predložitev oddane zbirne vloge (subvencijsko vlogo);
-  kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev 

gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu;
-  po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, 

za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po iz-
plačilu sredstev.

Upravičeni stroški so stroški gozdarskih strojev in oprema za delo 
v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija; motorne žage, ce-
pilci in zaščitna oprema za delo v gozdu …).

Intenzivnost pomoči je omejena na:
-  do 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem go-
spodarstvu lahko znaša do 1.500 EUR. 

Višina pomoči:  5.000,00 EUR.

UKREP 12: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetijskih  
gospodarstev

Namen ukrepa: 
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in štu-
dentov kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike 
kmetijskih gospodarstev. 

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
-  izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetijskega gospodarstva;
-  kopijo zadnjega šolskega spričevala;
-  potrdilo o katastrskem dohodku prosilca;
-  potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).



13ZGORNJESAV'C 

RAZPISI

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir do-
hodka izhaja iz kmetijske dejavnosti, in prosilci z manjšimi dohod-
ki na družinskega člana.

Upravičenci do pomoči:
-  udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvide-

ni za naslednike kmetijskih gospodarstev.

Finančna določbe:
-  do 1.000,00 EUR/dijaka ali študenta v tekočem letu.

Višina sredstev: 1.000,00 EUR

UKREP 13: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva 
in razvoja podeželja 

Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med 
prebivalstvom, ki živi na podeželju. Z ukrepom se spodbuja delo-
vanje društev, s tem pa se dolgoročno dvigne tudi kvaliteta življe-
nja na podeželju.

Pomoči bodo dodeljene za sofinanciranje delovanja različnih ne-
profitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih zdru-
ženj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem pode-
želja. 

Upravičenci so društva in njihova združenja, ki so registrirana ali 
delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva 
in prehrane. 

Splošni pogoji upravičenosti:
-  društva, registrirana za delovanje na območju občine oz. deluje-

jo na območju občine;
-  sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev;
-  izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so 

nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.

Posebni pogoji upravičenosti:
-  odločba o vpisu v register društev;
-  seznam članov društva z območja občine.

Upravičeni stroški so materialni stroški za delovanje društva.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov.

Višina sredstev: 5.000,00 EUR

IV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:

Vlogo s prijavnim obrazcem:
-  osnovni podatki o vlagatelju, podatki o naložbi/storitvi, časovni 

potek in predvidene stroške,
-  dokazila vlagatelja,
-  vzorec pogodbe.

Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu s 
to razpisno dokumentacijo.  Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne 
prilagajo.

V. KJE DOBITE RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN KONTAKTNA 
OSEBA ZA POJASNILA GLEDE VSEBIN RAZPISA 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva ve-
ljavnosti javnega razpisa, to je od 3. 2. 2017, v sprejemni pisar-
ni občine ali na spletni strani občine: http://obcina.kranjska-
-gora.  Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom do-
bijo zainteresirani vsak delovni dan od 9. do 12. ure po tel. št. 
58 09 820 (Vesna Kunšič) ali 58 09 800 (informativno-spreje-
mna pisarna).

VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlogo je treba poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti 
na naslov Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska 
Gora. Če upravičenec vlogo odda osebno, to lahko stori v sobi št. 
1 (informativno-sprejemna pisarna). Roki za oddajo vlog so 
nasled nji:

Prvi rok za oddajo vlog za vse ukrepe                              20. 3. 2017.
Okvirni datum prvega odpiranja vlog za dodelitev  
sredstev za vse ukrepe                                                      23. 3. 2017.

Drugi rok za oddajo vlog za vse ukrepe                            1. 9. 2017.
Okvirni datum drugega odpiranja vlog za dodelitev  
sredstev za vse ukrepe                                                         7. 9. 2017.

V primeru, da v okviru postavljenih rokov sredstva pri posame-
znem ukrepu ne bodo v celoti izkoriščena, bo občina sprejemala 
popolne vloge tudi po tem roku in jih obravnavala po vrstnem 
redu prejema, vendar najpozneje do 16. 10. 2017.

V primeru, da bo skupni znesek vlog presegel razpisana sredstva, 
se vsem prosilcem zniža zaprošeni znesek za enak sorazmerni del.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti, opremljeni z ime-
nom, priimkom in naslovom vlagatelja (če gre za fizično osebo), v 
primeru pravne oseba pa z nazivom in naslovom pravne osebe na 
hrbtni strani kuverte. Na sprednji strani kuverte mora biti napisan 
naslednji tekst: 
 »Ne odpiraj – Javni razpis – KMETIJSTVO 2017, ukrep št. ___«.

VII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane na-
mene bo obravnavala Komisija za kmetijstvo, ki jo imenuje župan. 
O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal župan.

Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno 
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja 
vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni 
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopol-
nili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo. 
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje 
v roku 45 dni od odpiranja vlog oziroma v 15 dneh od dneva 
obravnave vloge na Komisiji za kmetijstvo. Po oddanem zahtevku 
za izplačilo, ki mu je priložen račun in dokazilo o plačanem računu, 
bo upravičenec pozvan k podpisu pogodbe.  

VIII. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV

V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpo-
ložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj 
okvira javnega razpisa.

IX. NADZOR IN SANKCIJE

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Komisija, ki jo 
imenuje župan. 

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem raz-
pisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi za-
konskimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila. Prejemnik 
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku za 
naslednje dve leti. 

V primeru odstopa od vloge vlagatelj ne more oddati prijave na 
javni razpis naslednji dve leti.

Datum: 4. 1. 2017                                                 
Številka: 330-1/2017-2 Župan
  Janez Hrovat   
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list RS št. 82/2016) in Pravilnika  o dodeljevanju nepovratnih 
finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2014), objavlja Občina Kranjska Gora naslednji

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje  

nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju  
občine Kranjska Gora za leto 2017

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in 
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 popu-
lacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju MKČN)  za čiščenje komu-
nalne odpadne vode iz:
-  stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih občine Kranjska 

Gora, na katerih ni predvidena izgradnja javne kanalizacije;
-  stanovanjskih stavb znotraj poselitvenih območij, kjer je zgraje-

na javna kanalizacija, vendar priključitev na javno kanalizacijo, 
na podlagi izjave izvajalca lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja  komunalne in padavinske odpadne vode 
v občini Kranjska Gora, tehnično ni izvedljiva ali ekonomsko ni 
upravičena.

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so v višini 10.000 € zagotovljena v pro-
računu Občine Kranjska Gora za leto 2017, na proračunski postav-
ki »150221 Fekalna kanalizacija investicije«.

3. POGOJI SOFINANCIRANJA
Upravičenec do pridobitve sredstev sofinanciranja je lahko izključ-
no fizična oseba s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini 
Kranjska Gora na dan 1.1.2017, ki je lastnik ali solastnik legalno 
zgrajene eno ali večstanovanjske stavbe, ki stoji:
-  na poselitvenem območju občine Kranjska Gora, na katerem ni 

predvidena izgradnja javne kanalizacije;
-  znotraj poselitvenega območja v občini Kranjska Gora, kjer je 

zgrajena javna kanalizacija, vendar priključitev na javno kanali-
zacijo, na podlagi izjave izvajalca lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja  komunalne in padavinske odpa-
dne vode v občini Kranjska Gora, tehnično ni izvedljiva ali eko-
nomsko ni upravičena.

V primeru priključitve dveh ali več stanovanjskih objektov na eno 
MKČN, morajo vsi lastniki posameznih stanovanjskih objektov po-
dati skupno vlogo za sofinanciranje.

3.1. Tehnične zahteve za MKČN :
Mala čistilna naprava je lahko: 
  Rastlinska MKČN, lagunska MKČN, ipd., ki dosega mejne vre-

dnosti KPK<200 mg/l,
  tipska MKČN, ki glede na izjavo o lastnostih dosega učinek či-

ščenja najmanj 80%,
  kot MKČN se lahko uporablja tudi naprava, sestavljena iz enote 

za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod  po standardu 
SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica) oziroma 
SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna gre-
znica) in enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo in infiltracijo  po 
standardih: SIST EN 12566-6 (predizdelana enota za čiščenje 
komunalne odpadne vode), če gre za neposredno odvajanje v 
vodotok ali posredno v podzemne vode, SIST –TP CEN/TR 
12566-5 (filtrna naprava za predčiščene hišne odpadne vode), 
če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali SIST-TP CEN/TR 
12566-2 (sistemi za infiltracijo v tla), če gre za posredno odvaja-
nje v podzemno vodo ali drugim enakovrednim in mednarodno 
priznanim standardom,

  MKČN mora imeti certifíkat oziroma listino o skladnosti izdelka 
z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti 

kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode  (Uradni list RS, št. 98/2015),

  MKČN mora imeti izjavo o lastnostih male komunalne čistilne 
naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če 
gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo, 

  za MKČN mora biti izdelano poročilo o prvih meritvah v skladu 
s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring 
odpadnih voda.

3.2. Pogoji za dodelitev sredstev sofinanciranja:
  stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967,  iz katerega se odvaja 

komunalna odpadna voda na MKČN, mora imeti veljavno grad-
beno dovoljenje;

  v kolikor se je gradnja MKČN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti 
vlagatelja (upravičenca ali njegovega pooblaščenca), mora biti 
vlogi priložena overjena služnostna pogodba; 

  pred zasutjem mora biti vgradnja MKČN pregledana s strani Ko-
munale Kranjska Gora d.o.o.

  lastnik MKČN, ki je hkrati tudi upravljalec MKČN mora najpozne-
je 15 dni po začetku njenega obratovanja o tem pisno obvestiti 
Komunalo Kranjska Gora d.o.o.

4. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški za pridobitev nepovratnih sredstev sofinancira-
nja po tem razpisu so stroški nakupa in vgradnje MKČN.  Upravičeni 
stroški se dokazujejo s plačanimi računi, ki se glasijo na vlagatelja.  
 
Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja je odvisna od velikosti 
MKČN in znaša 50 % nabavne vrednosti z DDV, vendar največ do:
- 1.000,00 €  za MKČN velikosti do 6 PE;
- 1.500,00 €  za MKČN velikosti od 6 do 9 PE;
- 2.000,00 €  za MKČN velikosti nad 9 PE.  

V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih 
stavb z eno MKČN je do nepovratnih sredstev sofinanciranja upra-
vičena vsaka posamezna stanovanjska stavba v višini 50 % nabav-
ne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ do 1.000,00 EUR za posa-
mezno stanovanjsko stavbo. Skupna višina nepovratnih sredstev  v 
tem primeru ne sme presegati nabavne vrednosti MKČN z DDV. 

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih 
popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za 
ta namen.

Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi 
porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, imajo ob 
ponovni prijavi na razpis prednost pri vrstnem redu obravnave vlog.

5. VLOGA, ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obraz-
cu »VLOGA za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup 
in vgradnjo samostojne MKČN« in podpisana s strani vlagatelja.  
V primeru nakupa in vgradnje MKČN za več stanovanjskih objek-
tov skupaj, mora biti vloga za sofinanciranje podana na predpisa-
nem obrazcu »VLOGA za dodelitev nepovratnih finančnih sred-
stev za nakup in vgradnjo skupne MKČN« in podpisana s strani 
vlagateljev.  
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JAVNI RAZPIS
Sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev  

v občini Kranjska Gora v letu 2017

I. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih programov 
in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora (UVG št. 
11/2006) objavlja Občina Kranjska Gora Javni razpis za sofinanciranje 
turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranj-
ska Gora v letu 2017.

II. POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov 
turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2017 se lahko prijavi-
jo izvajalci programov in projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
  imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora;
  so registrirani za izvajanje dejavnosti turističnih društev in s svojim 

dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organiza-

cijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju 
(delovanja turističnih društev);

  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo doku-
mentacijo, kot to določa zakon o društvih;

  dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
  poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
  občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji 

programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih 
in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za 
prihodnje leto.

Prijava mora vsebovati:
- prijavo

-  predpisane priloge (statut društva, Program dela s finančnim pla-
nom za leto 2017)

III. PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov tu-
rističnih društev v letu 2017. 
Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2017 in bodo 
izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. 

Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj 
navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja 
(npr. : šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost, 
malo gospodarstvo, ipd). Na podlagi tega razpisa tudi ne bodo sofi-
nancirani programi, ki so izrazito komercialne narave. 

IV. POGOJI IN MERILA

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na podro-
čju turizma v letu 2017, so naslednji: administrativna pravilnost, pre-
veritev izločitvenih pogojev ter ocenjevanje programov na podlagi 
meril bo izvedla razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Merila so po-
drobneje opisana v delu Merila za izbor in so sestavni del razpisne 
dokumentacije.
Izbrane prireditve in programi morajo biti izvedeni v letu 2017. Dode-
ljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna. Obdobje upravičenih stroškov je 
od 1.1.2017 do 30.10.2017. Upravičeni stroški so le tisti, za katere bo 
izvajalec predložil račun, pogodbo ali drugo finančno listino, ki doka-

Kandidati lahko vlogo dobijo na sedežu Občine Kranjska Gora, 
Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, v delovnem času  
občinske uprave, na sedežih krajevnih skupnosti v času uradnih  
ur, oziroma na spletni strani Občine Kranjska Gora http://obcina.
kranjska-gora.si.
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina Kranjska Gora, 
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, do vključno 15.11.2017, ozi-
roma mora biti najpozneje na ta dan oddana na pošti kot priporo-
čena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj — 
prijava na javni razpis — MKČN 2017«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vloga se šteje za popolno, če so k vlogi priložene vse obvezne 
priloge in podatki, določeni v dokumentaciji, ki je sestavni del 
tega razpisa. K vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
- kopija Izjave o lastnostih MKČN v skladu s predpisi;
-  poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki 

ureja prva meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;
-  dokazilo o poravnanih stroških nakupa in vgradnje MKČN (kopi-

je računov in potrdil o plačilu);
-    kopijo gradbenega dovoljenja za objekte. zgrajene po letu 1967;
-  kopija obrazca Komunale Kranjska Gora, da je MKČN pred vgra-

dnjo pregledana;
-  če se je gradnja MKČN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti upravi-

čenca, je potrebno priložiti overjeno služnostno pogodbo.
-  v primeru nakupa in vgradnje skupne MKČN za več stanovanj-

skih objektov je potrebno priložiti podpisan in overjen medse-
bojni dogovor vseh uporabnikov MKČN o uporabi skupne 
MKČN, ki nima časovne omejitve in navesti osebo, ki bo zadol-
žena za upravljanje MKČN. 

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. 11. 2017.

6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG
Vse prejete vloge bo po vrstnem redu prispetja obravnavala stro-
kovna tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Kranjska 
Gora. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali 
katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo s skle-
pom zavržene. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani k dopol-
nitvi. Če vloga ne bo pravočasno dopolnjena ali bo vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena. 
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po vrstnem redu prispe-
lih popolnih vlog, vendar najdlje do porabe proračunskih sredstev 
za ta namen. Upravičenec lahko prejme nepovratna sredstva ob-
čine za namen nakupa in vgradnje MKČN samo enkrat.
Če je vlagatelj oddal popolno vlogo, sredstev pa je zmanjkalo, ima 
ob prijavi na naslednji razpis za dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora prednost v vr-
stnem redu. 
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva pre-
jema popolne vloge. Odločbo o dodelitvi nepovratnih finančnih 
sredstev za nakup in vgradnjo MKČN izda občinska uprava Občine 
Kranjska Gora. Z vsakim upravičencem bo sklenjena pogodba o 
dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih pravicah in obvezno-
stih. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca 
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.

7. DODATNE INFORMACIJE 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini 
Kranjska Gora pri Moniki Lihteneger,  na tel. št. (04) 5809 822 ali po 
elektronski pošti: lihteneger@kranjska-gora.si 

št.: 354-1/2017-2
datum: 9. 1. 2017                                                  Župan Janez Hrovat
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zuje plačilo storitve oz. materiala. Prostovoljno delo ni upravičen stro-
šek in se šteje kot lastni delež.

V. VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje turističnih progra-
mov in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora v letu 2017 
je 78.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih oz. območjih 
delovanja:
Prireditve na območju občine   € 31.400
Olepševanje in urejanje okolice  € 11.000
Promocijska dejavnost, materialni stroški € 23.400
Izobraževanje, predavanja   €   7.200
Enotna novoletna osvetlitev   €   5.000

V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog, kot je 
razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug 
ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.

VI. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV  
TURISTIČNIH DRUŠTEV

Programi se bodo sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinancira-
nju turističnih programov in projektov Turističnih društev  
v občini Kranjska Gora in sprejetimi merili, ki so priloga tega razpisa.

VII. VSEBINA VLOGE

Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumen-
tacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v sprejemni pisarni 

Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora in na sple-
tni strani http://obcina.kranjska-gora.si

VIII. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Pisne prijave na obrazcih morate poslati najkasneje do 28.02.2017 na 
naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora v 
zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis TURI-
ZEM 2017 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, 
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporo-
čeno pošiljko ali 28.02.2017 oddana do 12.00 ure v sprejemni pisarni 
Občine Kranjska Gora. Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne 
bodo obravnavane.

IX. OBRAVNAVA VLOG

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi 
meril in kriterijev za razdelitev sredstev sofinanciranja turističnih progra-
mov in projektov Turističnih društev v Občini Kranjska Gora. Odpiranje 
vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni 
po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo 
župan Občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju.

X. INFORMACIJE IN NAVODILA

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na 
Občini Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
Kontaktna oseba: Vida Černe, telefon 04 580 98 12.

Številka: 322-7/2017-3/0232
Datum: 30. 1. 2017 

ŽUPAN
  Janez Hrovat

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil   Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4), Odloka o proračunu Občine 
Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list RS št. 82/2016 z dne 20.12.2016), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v 
občini Kranjska Gora (potrjen na 5. seji občinskega sveta Občine Kranjska Gora, dne 23.4.2015) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spre-
mljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M001-5874327-2015, 441-50/2015 z dne 20.4.2015) objavlja

JAVNI RAZPIS  
za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2017

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbuja-
nje razvoja gospodarstva na območju občine Kranjska Gora. 

V letu 2017 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:
Ukrep 2:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejav-

nosti in razvoj 
Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja 
Ukrep 4:  Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju  

podjetništva
Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise
Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva 
Ukrep 9: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov

Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispe-
vale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti 
podjetništva na območju občine Kranjska Gora. 

2. VIŠINA SREDSTEV 
Okvirna skupna višina sredstev:  35.000 €
Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:
Ukrep 2:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje  

dejavnosti in razvoj – 10.500 €
Ukrep 3:  Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in  

samozaposlovanja – 10.500 €
Ukrep 4:  Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na  

področju podjetništva – 1.000 €
Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise – 1.000 €

Ukrep 7:   Spodbujanje sobodajalstva – 10.000 €
Ukrep 9:  Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in  

obratov – 2.000€

V proračunu Občine Kranjska Gora so v okviru državnih pomoči, ki se bodo 
dodeljevale po pravilu »de minimis«, za navedene ukrepe zagotovljena   
sredstva na proračunski postavki 140210 v skupni vrednosti 35.000 €.

Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo po pravilu »de minimis«.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na podlagi pravila »de 
minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki 
delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja po-
moči 100.000,00 EUR).

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od re-
zultatov ocenjevanja vseh prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sred-
stev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Maksimalna viši-
na sofinanciranja je opredeljena v okviru posameznih ukrepov.

3. UPRAVIČENCI

Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki ter mikro, 
male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o go-
spodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem v občini Kranjska Gora. 

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi 
drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe, društva…), 
če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.
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Velikost  posamezne gospodarske družbe se določa  na podlagi enotnih meril za 
določanje velikosti podjetij, ki so bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008.
–  Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letne 

vrednosti aktive, ki ne presega 2 milijonov evrov.
–  Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letne 

vrednosti aktive, ki ne presega 10 milijonov evrov.
–  Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne 

presega 50 milijonov evrov in/ali letne vrednosti aktive, ki ne presega 43 
milijonov evrov.

4. SPLOŠNA DOLOČILA OZIROMA POGOJI UPRAVIČENOSTI
Splošna določila oziroma pogoji, ki veljajo ne glede na ukrep opredeljen v 
tem javnem razpisu so sledeča:
–  do pomoči so upravičeni le udeleženci opredeljeni v okviru posamezne-

ga ukrepa
–  upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe, upravičene po tem 

javnem razpisu, katero lahko izvede v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi
–  pomoč se dodeli na podlagi vloge opredeljene v razpisni dokumentaciji
–  naložba, za katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati ali ostati v lasti 

upravičenca (na območju občine) vsaj 2 leti od dokončanja naložbe, če ni 
v okviru posameznega ukrepa določeno drugače 

–  naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati  v nasprotju z 
namenom dodelitve sredstev

–  upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega javnega razpisa, mora vodi-
ti predpisano dokumentacijo, določeno z javnim razpisom in sklenjeno 
pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo hraniti vsaj še 2 leti po izvedenem za-
dnjem izplačilu

–  upravičenec mora imeti sedež v občini Kranjska Gora, pri naložbah pa 
mora biti lokacija naložbe v občini Kranjska Gora. V kolikor je upravičenec 
fizična oseba, mora le-ta imeti prijavljeno stalno bivališče na območju ob-
čine Kranjska Gora.

Do prejema pomoči po tem javnem razpisu niso upravičena podjetja oziroma 
fizične osebe:
–  ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
–  ki so opredeljena kot podjetja v težavah in dobivajo pomoč po posebnem 

programu za reševanje in prestrukturiranje;
–  ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe oziroma  

storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo;
–  ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo 

posamezna pravila državnih pomoči;
–  ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do  

Občine Kranjska Gora iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali;
–  ki imajo neplačane prispevke ter neporavnane obveznosti do delavcev;
–  podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) 

št. 104/2000;
–  podjetja s sektorja premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 

1407/2002;
–  podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvo-

dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
–  podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvo-

dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
   če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih  

proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna 
podjetja dajo na trg,

   če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 
proizvajalce. 

Državna pomoč ne sme biti:
–  namenjena izvozu oz. z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali 

države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količina-
mi, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

–  pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega; 
–  dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen 

nabave vozil za cestni prevoz tovora. 

5. UKREPI
Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje  
dejavnosti in razvoj  
Predmet pomoči: sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
in razvoj

Vrsta finančne spodbude: 
–  dotacije

Upravičenci:
–  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske druž-

be registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Pogoji: 
–  naložba se mora izvesti na območju občine Kranjska Gora in se ohraniti 

vsaj 5 let po njenem zaključku,
–  za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in 

oprema, nakup zemljišč,  stroški gradnje in/ali nakupa objekta), 
–  za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva kot so nakup 

programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega tehničnega 
znanja,

–  naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev 
oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvo-
da ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-ra-
zvojni dejavnosti. Povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih prijavitelj 
že opravlja,  se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno,

–  v primeru, da predlagatelj v okviru tega javnega razpisa želi povrnitev sred-
stev za nakup rabljene opreme/strojev, le-ta ne sme biti starejša od letnika 
2011 ter mora brezhibno služiti svoji namembnosti.

Upravičeni stroški:
–  strošek nakupa strojev ali opreme (IT oprema kot so pametni telefoni in 

tablice so upravičeni stroški le za podjetnike, katerih osnovna dejavnost je 
iz področja računalništva ali grafične dejavnosti),

–  strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije, 
–  strošek licence,
–  strošek programske opreme,
–  strošek nakupa patenta.

Višina sofinanciranja:
Pomoč se glede na posamezno obliko dodeljevanja pomoči omeji:
–  dotacije  - do 30% upravičenih stroškov posamezne investicije
Sofinanciranje upravičenih stroškov ne sme presegati 30% upravičenih stro-
škov posamezne investicije oziroma lahko znaša največ  2.000 € na upravičen-
ca. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).  
Minimalni znesek sofinanciranja je 100 EUR.

Okvirna višina sredstev: 10.500 €

Realizacija projekta:
–  upravičeni so stroški, ki nastanejo v obdobju 26.11.2016 do 01.09.2017.

Omejitve: 
–  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ  1 vlogo. 

Dokazila:
–  dokumentacija, ki dokazuje posamezno investicijo (gradbeno dovoljenje, 

kupoprodajne pogodbe, specifikacije nabavljenih investicijskih sredstev,…);
–  računi in dokazila o plačilu računov.

Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Predmet pomoči:
–  sofinanciranje samozaposlovanja, 
–  sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev.

Vrsta finančne spodbude:
–  dotacije.

Upravičenci:
–  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske druž-

be registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1),
–  potencialni podjetniki.

Pogoji: 
–  delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč se mora ohraniti 

vsaj 18 mesecev,
–  nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila zaposlenih 

nad najvišje stanje v zadnjih 12 mesecih,
–  prijavitelj mora z novim zaposlenim delavcem podpisati pogodbo o zapo-

slitvi za nedoločen čas oziroma za določen čas vsaj 18 mesecev,
–  realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta 

mora biti izvedeno na območju občine Kranjska Gora,
–  do finančne pomoči je upravičena oseba, ki se samozaposli in ima prijavlje-

no stalno bivališče na območju občine Kranjska Gora. Oseba mora ostati 
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samozaposlena vsaj 18 mesecev. Samozaposlitev se dokazuje s potrdilom 
o registraciji podjetja ter kopijo M1/M2 obrazca,

–  za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivali-
ščem na območju občine Kranjska Gora, ki še ni bila zaposlena oziroma je 
ostala brez zaposlitve.  Zaposlitev se dokazuje s kopijo podpisane Pogodbe 
o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem,

–  v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln, iz kateregakoli 
razloga pred potekom 18 mesecev, mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni 
od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v Pravilniku 
opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih 
sredstev le-ta vrniti.  

–  za vsakega na novo zaposlenega je potrebno predložiti svojo vlogo.

Upravičeni stroški:
–  stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 minimalnih mesečnih plač
–  stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 3 minimalnih me-

sečnih plač 

Višina sofinanciranja:
–  upravičeni stroški se sofinancirajo do višine 3 minimalnih mesečnih plač na 

vlogo. 
–  okvirna višina sredstev: 10.500 €
–  Minimalni znesek sofinanciranja je 100 EUR.

Realizacija projekta 
–  upravičeni so stroški nastali v obdobju 26.11.2016 do 01.09.2017

Omejitve: 
–  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog
–  prijavitelj, ki je za prijavljene upravičene stroške že dobil sofinanciranje z dru-

gega vira (npr. ZRSZ) po tem javnem razpisu ni upravičen do sofinanciranja

Dokazila:
–  Samozaposlitev: - dokazilo o registraciji podjetja, kopija M1/M2 obrazca, 

potrdilo ZRSZ, da prijavitelj ni vključen v aktivno politiko zaposlovanja. 
–  Odpiranje novega delovnega mesta: - kopija Pogodbe o zaposlitvi, kopija 

obrazca M1/M2.

Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja kadrov za nove 
dejavnosti

Predmet:
–  sofinanciranje stroškov izobraževanja;
–  sofinanciranje stroškov usposabljanj (razen varstva pri delu).

Upravičenci:
–  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske druž-

be, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.

Upravičeni stroški, nastali od 26. 11. 2016 do 1. 9. 2017:
–  stroški izobraževanja za dosego prekvalifikacije oz. dokvalifikacije.
–  Stroški usposabljanja.

Pogoji:
–  Predložitev ustreznih dokazil za izvedbo posamezne aktivnosti (prijavnice, 

potrdila o udeležbi).
–  Za vsakega zaposlenega/sodelujočega je potrebno predložiti svojo vlogo.

Neupravičeni stroški: 
–  stroški dnevnic,
–  potni stroški, stroški kilometrin,
–  stroški nočitev in prehrane.

Višina:
–  sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 % vrednosti, vendar največ do 

500 € na upravičenca na leto.
–  Minimalni znesek sofinanciranja je 50 EUR.

Omejitve: 
–  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ  vloge. 

Dokazila: 
–  računi in dokazila o plačilu računov 
–  potrdilo o udeležbi na seminarju oz. o opravljenem izobraževanju
Okvirna višina sredstev: 1.000,00 €

Ukrep 5: Spodbujanje prijav podjetij na razpise 

Predmet pomoči:
–  sofinanciranje prijave na mednarodni razpis ali razpis na državni ravni
Upravičenci:

–  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe 
registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter društva

Vrsta finančne spodbude:
–  dotacije.

Pogoji:
–  prijava mora biti podana na razpis na državni ali mednarodni ravni;
–  prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in biti administrativno 

ustrezen, kar se dokazuje s potrdilom razpisovalca;

Upravičeni stroški:
–  stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cena-

mi in običajnim poslovanjem podjetja;
–  stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prijavo na razpis. Kot 

upravičeni strošek dela bodo šteli tisti, ki bodo izkazani z izplačilom osebju 
in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu /zaposlitvi oziroma aneksa k 
pogodbi o delu/ zaposlitvi;

–  v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je prijavitelj upravičen do 
subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov soraz-
merni delež v razpisu.

Višina sofinanciranja:
–  sofinanciranje upravičenih stroškov do 30%, pri čemer se maksimalna viši-

na ne more presegati 500 € na posamezno vlogo. Pri dodelitvi sredstev se 
upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV);

–  Minimalni znesek sofinanciranja je 100 EUR.

Okvirna višina sredstev: 1.000 €

Realizacija projekta: 
–  upravičeni so stroški nastali v obdobju 26. 11. 2016 do  1. 9.2017.

Omejitve:
–  prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi. 

Dokazila:
–  potrdilo razpisovalca, da prijava ustreza razpisnim pogojem in je admini-

strativno ustrezna;
–  račun zunanjega izvajalca za opravljeno storitev, pri čemer je jasno razvi-

dno, da je šlo za pomoč pri prijavi na razpis, ter potrdilo o plačilu računa;
–  pogodba o zaposlitvi oziroma aneks, na podlagi katerega je razvidno, da je 

delavec razporejen oziroma zadolžen za specifično prijavo na razpis ter 
obseg dela na prijavi; potrdilo o izplačilu plače; 

–  v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji – finančna razmejitev po 
partnerjih. 

Ukrep 7:  Spodbujanje sobodajalstva

Predmet pomoči:
–  sofinanciranje nakupa notranje opreme - inventarja za ureditev sob pri so-

bodajalcih in drugih upravičencih.

Vrsta finančne spodbude:
–  dotacije.

Upravičenci:
–  samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske družbe registrirane 

po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo priglašeno ustrezno 
dejavnost;

–  fizične osebe, ki imajo oziroma bodo registrirale dejavnost sobodajalstva. 

Pogoji: 
–  dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem razpisu, se mora 

opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji.

Upravičeni stroški:
–  nakup notranje opreme za standardno ureditev sob (nadstandard: vodne 

postelje, prenosniki, tablice,  parne pečice, ipd).

Višina sofinanciranja: 
–  sofinanciranje upravičenih stroškov do 50%, pri čemer maksimalna višina 

sofinanciranja ne more preseči 1.000 € na upravičenca. Pri dodelitvi sred-
stev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

–  Minimalni znesek sofinanciranja je 100 EUR.

Okvirna višina sredstev: 10.000 €

Realizacija projekta 
–  upravičeni so stroški nastali v obdobju 26. 11. 2016 do 1. 9.2017.

Omejitve:
–  prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo. 
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Dokazila:
–  Računi o upravičenih stroških ter dokazila o plačilu stroškov, ki se glasijo na 

upravičenca (sobodajalca ali podjetje).
–  Dokazila o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasitev sobodajalstva za 

fizične osebe, izpisek AJPES).
–  Dokazilo, da sobodajalec oddaja sobe preko TIC-a oz. fotokopijo pogodbe 

o sodelovanju s Turizmom Kranjska Gora.

Ukrep 9:  Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov  
in obratov
Predmet pomoči:
–  Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov za upra-

vičence, ki opravljajo dejavnosti.

Vrsta finančne spodbude:
–  dotacije.

Upravičenci:
–  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske druž-

be registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo prigla-
šeno ustrezno dejavnost.

Pogoji: 
–  Strošek najemnine mora biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in obi-

čajnim poslovanjem podjetja.
–  Za prostore, ki jih daje v najem Občina Kranjska Gora, se NE dodeljuje  

subvencije.
–  Strošek najemnine se v primeru, da je prostor v lasti zakonca, izven  

zakonskega partnerja ali sorodnika do vštetega 2. dednega reda, NE  
SUBVENCIONIRA.

Upravičeni stroški:
–  Strošek najema poslovnih prostorov ali obratov, ki se nahajajo na območju 

občine Kranjska Gora.

Višina sofinanciranja: 
–  sofinanciranje upravičenih stroškov do 50%, pri čemer maksimalna višina 

sofinanciranja ne more preseči 1.000 € na upravičenca. Pri dodelitvi sred-
stev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Okvirna višina sredstev: 2.000 €

Realizacija projekta 
–  upravičeni so stroški nastali v obdobju 26. 11. 2016 do 1. 9. 2017.

Omejitve:
–  prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo.

Dokazila:
–  najemna pogodba;
–  računi o upravičenih stroških ter dokazila o plačilu stroškov. 

6. MERILA
Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati 
mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so del razpisne doku-
mentacije. Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za 
posamezne ukrepe javnega razpisa, izjave, merila za vrednotenje posame-
znih ukrepov, vzorce pogodb in pravilnik, je vlagateljem na voljo od dneva 
objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ter na 
spletni strani Občine Kranjska Gora – http://obcina.kranjska-gora.si. 
Dokazila, ki jih mora prosilec predložiti prijavnemu obrazcu so opredeljena 
v okviru vsakega ukrepa posebej.
Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa predložiti izjavo o točnosti nave-
denih podatkov ter izjavo, da za iste upravičene stroške niso pridobili ali 
niso v postopku pridobivanja dodatnih sredstev, iz kateregakoli drugega 
javnega vira.
Dokazila predložena v okviru prijave na javni razpis se predlagateljem vloge 
ne vračajo. 

8. ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG
Prosilci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj s predpisano 
dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ali pošljejo po pošti 
na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. 

Rok za oddajo vlog je 1. 9. 2017.  

Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter 
ustrezno označena. V kolikor oddajate več vlog v okviru enega ukrepa, so le-
-te lahko posredovane v 1 ovojnici, vendar morajo biti vloge spete. Če odda-
jate več vlog v okviru več ukrepov, morajo biti vloge predložene v različnih 
ovojnicah (1 ovojnica – 1 ukrep). Na sprednji strani posamezne ovojnice mora 
biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2017 -  ______ (številka 
ukrepa)«.

Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo 
biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično 
osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo).

Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom zavržene.

9. OBRAVNAVA VLOG
Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega 
razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora v letu 
2017 (v nadaljevanju Komisija), ki jo imenuje župan. 

Komisija bo obravnavala le pravočasne in pravilno označene vloge za razpi-
sne namene.  

Odpiranje vlog bo izvedeno v roku deset dni od roka za oddajo vlog. Odpira-
nje vlog ni javno.

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne 
(oddane po 1. 9. 2017), bodo s sklepom zavržene. 

Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih ocenila na podlagi pogo-
jev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Prijavitelji, katerih vloge na 
razpis ne bodo popolne, bodo s strani občine v roku petih delovnih dni od 
dneva odpiranja vlog pisno pozvani, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev 
vloge ne sme biti daljši od 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prosilci do nakna-
dnega roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene, neustrezno dopol-
njene pa zavrnjene. 

Pred ocenjevanjem vlog bo Komisija preverila, če je prijava v skladu s splošni-
mi določili in pogoji tega javnega razpisa. V primeru, da prijava ne bo ustreza-
la splošnim pogojem in določilom, vloga ne bo dana v ocenjevanje in bo s 
sklepom zavrnjena.

Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja, ki ga bo predložila pri-
stojnemu organu občine – direktorici občinske uprave. Direktorica občinske 
uprave bo po sprejeti odločitvi izdala odločbe, s katerimi se določi razporedi-
tev razpisanih sredstev, in sicer najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Pritožbo na sklep oziroma odločbo izdano v okviru tega razpisa lahko preje-
mnik sklepa/odločbe poda v roku 15 dni od prejema sklepa/odločbe na žu-
pana Občine Kranjska Gora.  Župan bo o pritožbi odločil v roku 30 dni. Vlože-
na pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.

Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni 
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Če se prejemnik pozitivne odločbe v 
roku 15 dni ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od 
zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.

V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog, kot je razpisa-
nih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj 
okvira javnega razpisa.

10. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na 
Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, kontaktna oseba ga.Vida Černe 
– telefon: 04 5809 812, elektronski naslov – cerne@kranjska-gora.si.

Dodatne informacije o prijavi in načinu prijave lahko zainteresirani dobijo 
tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice, 
kontaktna oseba ga. Eldina Čosatović – telefon: 04 581 34 19, elektronski  
naslov: dina@ragor.si. 

Za vse prosilce bo organizirana delavnica, na kateri bomo ponudili pomoč pri 
izpolnjevanju prijavnic in posredovali odgovore na morebitna vprašanja. De-
lavnica bo v torek, 15.06.2017 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska  Gora 
in jo bo vodila Eldina Čosatović.

Datum:   30. 1. 2017
Številka: 305-1/2017-4/0232 Župan: 
  Janez Hrovat
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3.–5. 2., 10.–12. 2, 17.–19. 2. 2017
OGLEDI LEDENEGA KRALJESTVA
Kdaj: petek: od 14.00 do 18.00; sobota, nedelja: od 10.00 do 
18.00 (ob ugodnih vremenskih razmerah)
Kje: Mojstrana, soteska Mlačca; www.lednoplezanje.com 

3. 2. 2017 
RATEŠKA NOŠA; ETNOLOŠKA DELAVNICA IN POGOVOR Z DR. 
BOJANOM KNIFICEM O RABI RATEŠKE OBLAČILNE DEDIŠČINE
Kdaj: 17.00 Kje: Rateče, Kajžnkova hiša

TONE ŠKARJA – OBRAZI NA MOJIH HIMALAJSKIH POTEH
Odprtje fotorazstave in projekcija dokumentarnega filma  
Tone, javi se!
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

MAGIC DANCE COMPANY; PLESNI SPEKTAKEL
Kdaj: 21.30 & 24.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

4.–5. 2., 11.–12. 2., 18.–19. 2., 25.–26. 2. 2017
APRÈS SKI PARTY
Kdaj: 11.00–15.00 Kje: Kranjska Gora, Snežna Plaža

4. 2. 2017 
GALA DANCE ORCHESTRA; PLESNI VEČER
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

7. 2. 2017
MITI IN LEGENDE TNP; ODPRTJE RAZSTAVE
KRIVOPETNICA IN ZLATOROG; LUTKOVNA PREDSTAVA
Kdaj:17.00 Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

7., 9., 14., 16., 21., 23., 28. 2. in 2. 3. 2017
ALPSKA JOGA
Kdaj: 17.30 Kje: Gozd - Martuljek, Hotel Špik
Informacije: 04 587 75 80

8. 2. 2017
8. HUMARJEV MEMORIAL
Hitrostna tekma za profesionalce in amaterje. Prijave v soteski  
Mlačca na dan tekme.
Kdaj: 8.00–18.00 (10.00–12.00 kvalifikacije; 12.00 finale;  
14.00 zaključek)
Kje: Mojstrana, soteska Mlačca 
Info: 031 495 275, info@lednoplezanje.com 

PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU
NIČESAR NE OBŽALUJEM 
Avtor: Vinko Moderndorfer, izvedba: Metka Pavšič 
Kdaj: 19.00 Kje: Dovje, Kulturni dom

9., 16., 23. 2. in 2. 3. 2017
KULINARIČNA POT
Ramada Hotel & Suites (hladna predjed in topli koktajli); Lačni  
Kekec (juha); restavracija Lipa (topla predjed); restavracija Kotnik 
(glavna jed); Alpska vasica; hotel Lek (sladica)
Kdaj: 18.00 Kje: Kranjska Gora, zbirno mesto Ramada Hotel &  
Suites
Vstopnice: TIC Kranjska Gora, Hotelske recepcije HIT Alpinea,  
d. d., Slovenski planinski muzej; število mest je omejeno.  

10. 2. 2017
DRUGI GRUBIN MEMORIAL – KRALJ VELESLALOMA
Kdaj: 17.00 start; 20.00: razglasitev rezultatov; 21.00: koncert 
ROCK&ROLL ZA GRUBO!
Kje: Kranjska Gora 

ULTRAMARATON OKOLI HIMALAJE, MUZEJSKI VEČER
Andreja Sterle Podobnik

Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej
LUCIENNE & AL PICONE; VEČER LJUBEZENSKIH PESMI
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

11.–12. 2., 18.–19. 2., 25.–26. 2. 2017
DEŽELA BMW xDRIVE  
Kdaj: 9.00 Kje: Kranjska Gora

11. 2. 2017
4. MENGO POKAL – 2. TEKMA
Kdaj: 11.00 Kje: Kranjska Gora, smučišče Brsnina
Organizator: SD Mengeš, Brunarica Kosobrin
Info: Mojca 031 663 502 Prijave v brunarici Kosobrin, na dan  
tekme do 10.00 ure.
 
MACBETH, PREDSTAVA KUD ZARJA TRNOVLJE - CELJE
Shakespeare - Kranjc - Jezernik
Kdaj: 19.30 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: uro pred predstavo

VALENTINOV PLES in LUCIENNE & AL PICONE
Kdaj: 21.00 & 22.30 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

14. 2. 2017
VALENTINOVO V SKIPASSU
Kdaj: 19.00 Kje: Kranjska Gora, Skipass Restavracija
Obvezne rezervacije na info@skipasstravel.si, 040 727 729 

17.–19. 2. 2017
FIS CELINSKI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH IN NORDIJSKI 
KOMBINACIJI
Sobota, 18. februarja 
NK 8.00 – Uradni trening – skoki HS 139; NK 9.00 – provizorična 
serija – HS 139; NK 10.30 – tekma skoki (HS 139 – 1. serija); SKO 
12.00 uradni trening – HS 139; SKO 13.00 – poskusna serija – HS 
139; SKO 14.30 – prva serija, sledi finalna in podelitev nagrad; NK 
14.00 – uradni trening tek na smučeh; NK 15.00 – tekma tek na 
smučeh, podelitev nagrad 
 
Nedelja, 19. februarja 
NK 8.00 – poskusna serija – HS 139; NK 9.30 – tekma skoki (HS 
139 – 1. serija); SKO 11.30 – poskusna serija – HS 139; SKO 
12.45 – prva serija, sledi premor, finalna serija in podelitev nagrad; 
NK 14.00 – tekma tek na smučeh, podelitev nagrad 
NK Sledi – podelitev nagrad
Informacije:  www.planica.si

17. 2. 2017
JAMSKI ČLOVEK; MONOKOMEDIJA
Kdaj: 20.00 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: Dvorana Vitranc, Ljudski dom uro pred predstavo

SLOVENSKI VEČER & GORENJSKI KVINTET
Kdaj: 20.00–22.00 – brezplačna pogostitev, 21.00 & 22.30 glasba
Kje: Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel 

18. 2. 2017
15. DOBRODELNI VELESLALOM LIONS SKI OPEN 2017
Kdaj: 8.30 Kje: Kranjska Gora, ob hotelu Ramada Resort

ČUDOVITA ZGODBA ZOBNE MIŠKE 
Predstava Nataše Gros, režija Staša Pavlič
Kdaj: 17.00 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: uro pred predstavo 

AKORDIKA; GLASBENO-PLESNI SPEKTAKEL
Kdaj: 21.00 & 23.00
Kje: Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel 

19. 2. 2017
4. MINI POKAL VITRANC 2017
Kdaj: 10.30 Kje: Kranjska Gora, smučišče ob sedežnici Dolenčev 

PRIREDITVE FEBRUAR
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Rut (Podles) in smučišče ob vlečnici Velika Mojca
Organizator: ASK Kranjska Gora in OK Pokal Vitranc (041 543 697 
in 041 598 837)
Prijave do 17. 2. 2017 do 12. ure: prijave@ask-kg.com

20. 2.–5. 3. 2017
OGLEDI LEDENEGA KRALJESTVA
Kdaj: 10.00–18.00 Kje: Mojstrana, soteska Mlačca
V primeru ugodnih vremenskih razmer
Info: www.lednoplezanje.com 

20.–26. 2. 2017
11. FESTIVAL GORNIŠKEGA FILMA
Ponedeljek, 20. 2.: Divja Albanija – V deželi orla, 44'; Dolomiti –  
V hramu junakov, 52'
Torek, 21. 2.: Čudovita narava – navadni kameleon, 3'; Plošča, 1 
0'; Bazni tabor pod Everestom, 15'; Domovina smučanja, 53'
Sreda, 22. 2.: Vse poti vodijo na Škotsko, 9'; Fanta v Bugabujih, 
18'; Pesem za jutri, 26'; Dodova sreča, 28'
Četrtek, 23. 2.: Sir s sedmimi skorjami, 25'; Nosačeva svoboda, 58'
Petek, 24. 2.: Predavanje Janeza Volkarja: Nošak pred 40 leti
Nedelja, 26. 2.: nagrajeni filmi
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Info: www.gorniski.si 

23. 2. 2017
MOJ KINO
15.00: Zapoj (sinhronizirani animirani film); 17.00: LEGO Batman 
Film (sinhronizirani animirani film); 19.00: Petdeset odtenkov teme 
(drama); 21.00: Pr' Hostar (komedija)
Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora (uro 
pred začetkom)

24. 2. & 1. 3. 2017
PEKARNA MIŠMAŠ; UČNA DELAVNICA
Kdaj: 16.00 Kje: Gozd - Martuljek, Hotel Rute
Informacije: info@dezela-zabave.si ali 041 455 541 

24. 2. 2017
KAR SEM REKEL, SEM REKEL
Uprizoritev drame Franceta Voge in predstavitev knjige TO JE VOJNA
Odlomki iz drame v izvedbi skupine igralcev Dovškega odra
Kdaj: 19.00 Kje: Dovje, Kulturni dom

CARNAVAL & FOLIA TROPICA; TEMATSKI VEČER
Kdaj: 20.00–22.00: pogostitev; 21.00 & 22.30: zabava
Kje: Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel 

25. 2. 2017
PUSTOVANJE, PUSTNI SPREVOD IN HOKEJ V MASKAH
Dovje, trg pred Hišo Pr'Katr': 9.30: zbor vozov in pustnih mask, 
10.00: start pustne povorke (Dovje, trg pred Hišo Pr'Katr'–Mojstra-
na: Veliki Breg, Proda, Pr' Jozlnu, drsališče)
Mojstrana, drsališče: 11.30: prihod pustne povorke in otroška ani-
macija, 12.00: hokej v maskah
Dovje, Gostilna Rožca: 17.00: pustovanje za otroke 
Mojstrana, Bar Pr' Jozlnu: 21.00 zabava v maskah
Informacije: info@mojstrana.com, 08 380 67 30
Vstop prost. Prijave za hokej na drsališču v Mojstrani od 11.30 dalje.

PUSTOVANJE ZA OTROKE
Kdaj: 10.00 Kje: Kranjska Gora, Snežna Plaža

PUSTOVANJE V GOZDU - MARTULJKU
Kdaj: 14.00–16.00  Kje: Gozd - Martuljek, večnamensko igrišče
Info: Cvetka Pavlovčič 031 309 125

FOLIA TROPICAL; BRAZILSKI PLESNI SPEKTAKEL
Kdaj: 21.30 & 24.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

27. 2.–3. 3. 2017
ZIMSKE PLANINSKE USTVARJALNICE

Kdaj: 16.00–18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 380 63 70

28. 2. 2017
14. PUSTNI VELESLALOM 
Zabava s skupino Zahod Band in brezplačna smuka za pustne ma-
ske na vlečnici Velika Mojca 
Kdaj: 18.00 Kje: Kranjska Gora, vlečnica Velika Mojca

1. 3. 2017 
PEKA KRUHA IN IZDELOVANJE MASLA; DELAVNICA
Kdaj: 16.00 Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

2. 3. 2017
LADO BIZOVIČAR: FOTR; MONOKOMEDIJA
Kdaj: 20.00 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: Dvorana Vitranc, Ljudski dom Kranjska Gora (uro  
pred predstavo)

RAZSTAVE
7. 2.–9. 4. 2017
MITI IN LEGENDE TNP
Kranjska Gora, Liznjekova domačija

20. 1.–9. 4. 2017
NAŠI GORSKI STRELCI; GOSTUJOČA RAZSTAVA
Mojstrana, Slovenski planinski muzej 
3. 2.–21. 5. 2017
OBRAZI NA MOJIH HIMALAJSKIH POTEH; FOTORAZSTAVA 
TONETA ŠKARJE
Mojstrana, Slovenski planinski muzej

VZPON NA GORO, STALNA RAZSTAVA
Mojstrana, Slovenski planinski muzej

SLOVENSKE GORE V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV, 
Fotografska razstava na zunanjih panojih
Mojstrana, Slovenski planinski muzej

MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE, FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
Mojstrana, Slovenski planinski muzej

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 
Kranjska Gora, Liznjekova domačija

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA IN JERVAHOVA 
MIZARSKA ZBIRKA
Rateče, Kajžnkova hiša

 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/
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MLADI

Karmen Sluga

Hiška eksperimentov je majhna Hiša ekspe-
rimentov, ki potuje po vsej Sloveniji in za en 
dan eno od slovenskih osnovnih šol spremeni 
v center znanosti. Popotovanje po Sloveniji so 
začeli leta 2014, tik pred novim letom pa so 
obiskali tudi šolarje v Osnovni šoli Josipa 
Vandota Kranjska Gora, ki so eksperimentirali 
na več kot petdesetih mobilnih eksperimentih. 

Obisk poteka tako, da hiška »zavzame« dva 
ali tri razrede, kjer postavijo eksperimente in 
povabijo šolarje na brezplačen obisk in eks-
perimentiranje. Za šolarje je to dan sproščene 
znanosti, eksperimentiranja in izobraževanja. 
V Kranjski Gori pa so v popoldanskem času 
medse povabili še starše, stare starše in ostale 
občane, ki so prav tako lahko pogledali, kaj 
so otroci počeli dopoldne. 

»Prijetno smo bili presenečeni, ko smo iz-
vedeli, da nas lahko Hiša eksperimentov obi-
šče kar na naši šoli. Osnovna šola Josipa 
Vandota je razmeroma daleč od Ljubljane, 
zato je zelo dobrodošlo, da eksperimenti pri-
dejo k nam. Ob tem je prednost tudi to, da si 

bodo eksperimente lahko ogledali vsi učenci 
šole, na prilagojen način celo v vrtcu, v po-
poldanskem času pa tudi naši občani. Posebej 
bi se radi zahvalili Občini Kranjska Gora, ki 

je s sredstvi za nadstandardne programe šole 
tudi omogočila realizacijo tega programa,« je 
povedal mag. Milan Rogelj, ravnatelj Osnov-
ne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. 

Hiška eksperimentov v 
kranjskogorski šoli

Alpski smučarski klub Kranjska Gora 
je 28. januarja uspešno izvedel prvi leto-
šnji Mini Pokal Vitranc. V prelepem 
sončnem in ne prehladnem vremenu so 
mladi upi in bodoči šampioni slovenske-
ga smučanja pokazali, kaj znajo. V svo-
jih kategorijah so zmagali Jaka Škrjanc, 
Liza Vraničar, Joža Šmit, Tija Radelj, 
Iztok Tkalec, Aja Radelj, Matej Osolnik 
in Ajda Šparovec. Predsednik kluba Gre-
gor Benedik je bil z izvedbo tekmovanja 
in udeležbo več kot zadovoljen, saj se je 
Mini pokala Vitranc, kot pravi, »udeleži-
lo več kot 300 otrok, mlajših od 12 let, 
kar je odlično, saj je na isti dan podobno 
tekmovanje potekalo tudi v Mariboru«. 
Naslednji Mini pokal Vitranc bo 19. fe-
bruarja. K. S.

Mini pokal Vitranc

Karmen Sluga

Kranjskogorski policisti so s hrvaškim kole-
gom na smučišču v Mojstrani osnovnošolskim 
otrokom predstavili pravila FIS o varnem smu-
čanju in o varnosti na smučiščih. 63 otrok in 
deset učiteljev so poučili tudi o delu policije na 

smučišču, obravnavi in razlogih za nesreče ter o 
pripomočkih, ki zagotavljajo varnost. Vsi otroci 
so vedeli, da je zanje obvezna čelada. Povedali 
so, da jo bodo uporabljali tudi, ko bodo starejši. 
Brez vsakršnih težav pa so znali odgovoriti tudi 
na vprašanje hrvaškega policista-smučarja o 
najboljši slovenski in hrvaški smučarki. 

Za varno smučanje
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj  
– 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 
104 številke Gorenjskega glasa. Cena 
ene številke je 1,85 evra, celoletna  
naročnina brez popusta znaša 192,40 
evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam  
priznamo kar 25-odstotni popust, 
kar pomeni prihranek v višini 48,10 
evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne  
naročnine boste v naši avli lahko spili 
tudi kavico ter izbrali eno od sedmih  
daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 
v  Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, 
nasproti glavne avtobusne postaje)  
vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah do 
16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo 
veljata le za  

fizične osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po  
pošti. Količina 

daril je omejena.

roman
Hči varuha  

spominov

kava  
Barcaffe

250 g

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena  

žlahtna  
štorija

avtomatski  
dežnik

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le
vodnik  

po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

Tjaša Sterle Polak

Alpinist, alpinistični inštruktor, gorski reševalec in pripravnik za 
gorskega vodnika Gregor Kofler je vključno z letos že tretjič plezal 
po zamrznjenem slapu Peričnik. Za »vladarja doline Vrat«, kot ga 
ljubkovalno imenuje, mu ne zmanjka presežnikov. Zanj je zaledeneli 
slap z zavidljivo vertikalo okoli 50 metrov »preprosto prekrasen, bo-
žanski, fantastičen in estetsko dovršen«. »S svojo prečudovito struk-
turo kot celota enostavno vabi v svoja nedrja,« je svojo odločitev za 
ledno plezanje v dolini Vrat pojasnil Kofler.

Peričnik, ki sta ga skupaj z Jernejem Legatom preplezala v dobri uri 
in pol, je zanimiv tudi zato, ker ne zaledeni vsako leto in adrenalinske 
navdušence pogosto pusti čakati na ustrezne razmere. Kljub letošnjim 
idealnim pogojem za led pa sta morala plezalca upoštevati vrsto drugih 
pogojev. »Upoštevati je treba sončno lego, kar pomeni, da v januarju 
sonce vanj posije že nekje ob 11.30 in ga obseva dolgo časa. To pomeni 
nevarnost padajočih sveč in samo topljenje ledu ter odstopanje tega od 
skale,« je pojasnil Gregor Kofler. Za vzpon so potrebne res nizke tem-
perature in čim bolj zgodnja ura – pa še to ne pomeni, da je varnost 
popolnoma zagotovljena.

»Sibirske« temperature so k Peričniku pritegnile vrsto obiskovalcev, 
ki so bili seznanjeni z opozorilom, naj slap raje opazujejo z varne raz-
dalje. Tudi Kofler je bil med fotografiranjem priča, kako se je odtrgala 
gromozanska sveča. »Peričnik ni za neizkušene plezalce. Za take pripo-
ročam obisk alpinistične šole in raznih tečajev lednega ali ostalega ple-
zanja,« je opozoril plezalec, ki ima za seboj že 28 let izkušenj.

Po slapu Peričnik 
navzgor že tretjič

Gregor Kofler je slap Peričnik preplezal že tretjič. Prvič ga je 
preplezal leta 2005 z Borisom Madonom in Vesno Ražman, leta 
2012 z Urbanom Bertoncljem, letos pa z Jernejem Legatom.



Hit Alpinea, Družba za turizem, d.d.
Borovška 99, 4280 Kranjska Gora
info@hit-alpinea.si, www.hit-alpinea.si
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na masaže in ostale storitve iz redne ponudbe
Ponudba velja od ponedeljka do petka in ne velja v terminu 25.2. – 5.3.2017.  

Kupon lahko unovčite najkasneje do 30.4.2017 v vseh wellness centrih verige Hit Alpinea Kranjska Gora. % %%
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% %%Ponudba velja od ponedeljka do petka in ne velja v terminu 25.2. – 5.3.2017.  
Kupon lahko unovčite najkasneje do 30.4.2017 v vseh wellness centrih verige Hit Alpinea Kranjska Gora. 

– 30 % PoPust 
 na vstopnice za bazen in savne

%

Med tednom vas razvajamo ugodneje! 

Ob koriščenju predložite bon na wellness recepciji. 
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