Na podlagi določil Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št.7/99), 16. člena Statuta
Občine Kranjska Gora (UVG, št. 17/99, 28/2000, 15/2002), je Občinski svet Občine Kranjska
Gora na svoji 39. seji, dne 21.10. 2002 sprejel

Odlok o vzdrževanju in zaščiti kozolcev
v Občini Kranjska Gora

1. Splošne določbe
1. člen
Kozolci so objekti, namenjeni kmetijski rabi, ki izpričujejo način kmečkega dela in življenja.
So tipična ljudska arhitektura, ki predstavlja kulturno dediščino Zgornjesavske doline in
enega glavnih elementov njene kulturne krajine ter del slovenske etnološke dediščine.
Občina Kranjska Gora od leta 1995 vodi projekt obnove kozolcev v Zgornjesavski dolini z
naslovom »Kozolci - naša kulturna dediščina« in za obnovo namenja nepovratna proračunska
sredstva.

2. člen
Ta odlok se sprejema z namenom, da bi se aktivnosti pri obnovi kozolcev zaključile in bi
dosegle osnovni namen obnove - vzdrževati uporabno, etnološko, kulturno in zgodovinsko
vrednost kozolcev, kot obliko izvirne, uporabne ljudske arhitekture v Zgornjesavski dolini.
3. člen
Varstvo naravne in kulturne dediščine (kozolcev) ima naslednji namen:
• ohraniti prvotno funkcijo in namen kozolca (sušenje sena);
• ohranjati naravno skladnost in značilno podobo kulturne pokrajine, neokrnjenost in
izvirnost kulturnih sestavin kmečke arhitekturne dediščine;
• ustvarjati ugodne pogoje za njihov obstoj, namembnost in vzdrževanje;
• preprečevati posege, s katerimi bi se utegnila spremeniti njihova lastnost, oblika in
neposredno okolje in s tem povezanim razvrednotenjem kvalitetne kulturne krajine.
4. člen
Občani in civilne pravne osebe, ki so lastniki kozolcev, morajo z njimi ravnati kot dobri
gospodarji in jih ohranjati.
5. člen
Občina Kranjska Gora v okviru projekta »Kozolci - naša kulturna dediščina« zagotavlja
nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje obnove v višini, ki jo določi Odbor za
kmetijstvo in gozdarstvo. Sredstva se razdelijo z razpisom.
Lastniku, ki želi postaviti ali obnoviti kozolec, so proti plačilu materialnih stroškov na
razpolago dokumenti in slikovno gradivo iz projekta »Kozolci - naša kulturna dediščina«,
izdelanega za občino Kranjska Gora.
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Prehodne določbe
6. člen
Lastniki, ki kozolce ne nameravajo obnoviti in so v zelo slabem stanju, morajo te kozolce v
roku 90 dni, po prejemu pisnega opozorila Občinskega inšpektorja, odstraniti.V primeru, da to
ne storijo, lahko odstranitev odredi pristojni občinski organ (Občinski inšpektor) na stroške
lastnika.
7. člen
Lastniki kozolcev, katerih strehe so pokrite z neustrezno pločevino (starih sodov, dotrajano in
zarjavelo) morajo kritino strehe kozolca zamenjati v skladu s strokovnimi določili veljavnih
Prostorsko ureditvenih pogojev (PUP - ov), ki veljajo za območje Občine Kranjska Gora,
najkasneje v obdobju petih let po veljavnosti tega odloka.
8. člen
Kozolci, ki se bodo gradili po uveljavitvi tega odloka (nadomestni ali povsem novi) morajo
biti narejeni v skladu s pogoji v veljavno sprejetih PUP- ih na območju občine Kranjska
Gora.
9. člen
Za postavitev kozolca na novi lokaciji je lastnik dolžan pridobiti vso z zakonom potrebno
dokumentacijo.
10. člen
Kadar pristojni občinski organ ugotovi, da novi objekt ni v skladu z okoljem in projektom
»Kozolci - naša kulturna dediščina«, mora lastnik kozolec na pisno zahtevo popraviti ali
odstraniti.
11. člen
Občina Kranjska Gora vodi zbirni register vseh kozolcev na njenem območju. Register
obsega vse potrebne podatke o objektu in lastništvu. Register kozolcev je javna listina.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinski inšpektor oziroma druga oseba
Občinske uprave, ki jo za to pooblasti župan.
Kazenske določbe
13. člen
Z denarno kaznijo 20.000,00 tolarjev se kaznuje lastnik kozolca, ki:
• na strehah kozolcev ne zamenja pločevinaste strehe v skladu s prvim odstavkom 7. člena
tega odloka;
• opravi na kozolcu poseg, ki ni v skladu z okoljem in arhitekturo.
14.člen
Odlok prične veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem Vestniku Gorenjske.
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