Na podlagi sklepa Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo z dne 7.3.1996 objavlja občina
Kranjska Gora
NADALJEVANJE AKCIJE KOZOLCI- NAŠA KULTURNA DEDIŠČINA
in objavlja
pogoje za sodelovanje v akciji in kriterije za pridobitev sredstev za obnovo kozolcev
1. Pogoji :
Za obnovo kozolcev v občini Kranjska Gora se namenja cca 800.000 sredstev iz naslova
subvencij in sponzorskih sredstev),
Na razpis se lahko prijavijo lastniki kozolcev, ki bi jih želeli obnoviti oziroma lastniki
zemljišč, ki bi želeli postaviti nov objekt.
2.Za novogradnjo je potrebna vloga in odločba o priglasitvi del, ki jo prosilci vložijo na
Upravni enoti Jesenice - Odsek za urejanje prostora, za popravilo že obstoječih objektov v
enakem obsegu zadostuje vloga, ki jo prosilci naslovijo na Občino Kranjska Gora, Odbor za
kmetijstvo in gozdarstvo.
3. Krtiteriji za pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo kozolcev:
1. Vloga - z opredelitvijo lokacije objekta, ustrezna dokumentacija (če je predpisana)
2. priporočilo kmetijsko-svetovalne službe
2. pozitiven sklep komisije, ki jo imenuje Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
4. izjava, da bo investitor obnavljal objekt po navodilih strokovne institucije, ki vodi obnovo
in sicer so novogradnje izključno lesene, kozolci z obstoječimi betonskimi oporami pa se
obnovijo po navodilih stroke (lesena sreha, late,itd).
5. prednost bodo imeli tisti prosilci, ki bodo obnavljali objekte ob cesti in v neposredni bližini
turističnih objektov in poti in bodo uvrščeni v prioritetni vrstni red za leto 1996 v skladu z
obsegom sredstev..
4. Za obnovo kozolcev se namenja za leto 1996 naslednji obseg sredstev :
- za novogradnje - 35.000 Sit/ okno
- zamenjava lesene strehe - 12.000 Sit/okno
- zamenjava lat in opor - 18.000 Sit/okno
5. Sredstva se odobrijo po sklepu odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ko ugotovi zaključeno
obnovo po navedenih kriterijih.
6. Prispele vloge, ki ne bodo uvrščene v program za leto 1996 bodo obravnavane in
predlagane za nadlajevanje akcije v letu 1997.

V Kranjski Gori, 15.4.1996
Štev:
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
Občine Kranjska Gora
Predsednik : Jože Pezdirnik

