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V Zgornjesavcu smo že poročali, da je Društvo upokojencev Dovje-
Mojstrana začelo s projektom medsebojne pomoči starejšim z name-
nom, da bi ti čim dlje lahko ostali v domači oskrbi. Članice društva so
tako kot prostovoljke že začele obiskovati vse prebivalce krajevne
skupnosti, starejše od 69 let, ne glede na to, ali živijo v svojih lastnih
gospodinjstvih ali skupaj s sorodniki in ne glede na to, ali so člani druš-
tva upokojencev ali ne. Devet prostovoljk - Rosanda Brezavšček, Nada

Grah, Melita Djurič, Erika Krznarič, Božena Pečar, Slavica Potočnik,
Frančiška Zima, Neža Langus in Olga Očko - je konec leta potrkalo na
vrata številnih upokojencev in jih poprosilo za odgovore na vprašanja
v anketi, s pomočjo katere bodo ugotovili, koliko in kakšno pomoč
ljudje potrebujejo. ”Izkušnje so večinoma prijetne,” sta povedali koor-
dinatorici projekta Neža Langus in Olga Očko. ”Res pa je, da so ljud-
je do vseh, ki trkajo na vrata in sprašujejo ter zapisujejo podatke, po-
gosto nezaupljivi. Zato bi radi poudarili, da starejše, ki jih obiščemo,
sicer povprašamo po imenu, a njihovih imen nato, ko podatke vnaša-
mo v računalnik, ne vpisujemo, kar pomeni, da so ankete popolnoma
anonimne,” sta poudarili.

Prostovoljke so do sedaj obiskale in anketirale približno tretjino vseh
upokojencev, starejših od 69 let. V anketi jih povprašajo o njihovi ka-
kovosti bivanja, o morebitni potrebi po pomoči, o osebnem počutju,
druženju in prostem času ter njihovih predlogih in željah. ”Vse prosto-
voljke, ki sodelujejo v projektu, so se za to delo izobraževale in tudi
podpisale izjavo o zaupnosti, kar pomeni, da bodo informacije, ki so
jih dobile na obisku pri upokojencih, obdržale zase,” sta še povedali
koordinatorici. Ko bodo zbrani in ovrednoteni vsi pridobljeni podatki,
se bo začel drugi del projekta, katerega osnovni namen je omogočiti
čim večjemu številu starejših upokojencev starost preživeti doma, če-
prav sami ne morejo v celoti skrbeti zase. ”Vemo, da je kar nekaj lju-
di, do katerih nihče ne pride. Morda jih bomo našli prav na ta način.
Verjetno ne potrebujejo veliko - mnogi le kratek obisk kdaj pa kdaj,
pomoč pri odhodu v trgovino ali podobno. A se je vredno potruditi
prav zanje,” sta še poudarili koordinatorici. M. A.

Neža Langus in Olga Očko vpisujeta pridobljene podatke v računalnik. Imena 
ostanejo zunaj, tako da ni nobenih računalniških evidenc o sodelujočih v anketi.
Prostovoljke so se s podpisom izjave o zaupnosti zavezale molčečnosti o 
pridobljenih informacijah.
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LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE BLEDA, BOHINJA, 
KRANJSKE GORE, RADOVLJICE IN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED

vabijo na tečaj 

za usposabljanje

LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
Bleda, Bohinja, Kranjske Gore in Radovljice z licenco.

Pogoji za prijavo:
- končana V. stopnja izobrazbe;
- znanje najmanj enega tujega jezika;
- veselje do vodenja in dela z ljudmi.

Vlogo ter kopijo dokazila o končani V. stopnji izobrazbe pošljite na enega
izmed naslovov:

LTO KRANJSKA GORA, Kolodvorska ul. 1 b, 4280 Kranjska Gora.
TURIZEM BLED, Cesta svobode 11, 4260 Bled;
TURIZEM BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica;

Prijave sprejemamo do 18. februarja 2011 

Prosimo, da vlogi pripišete, v katerem tujem jeziku boste opravljali izpit.

Predavanja bodo potekala na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem na
Bledu, z začetkom predvidoma konec februarja. Praktični del pouka bodo
kandidati opravili z ogledi krajev Bleda, Bohinja, Kranjske Gore in
Radovljice in njihovih znamenitosti. Predavanja bodo trajala približno 60 ur. 
Zaključni izpit je planiran sredi aprila.
Več o programu na spletni strani www.vgs-bled.si pod naslovom lokalni
vodniki. 
Cena tečaja je 170 EUR (DDV vključen) ob pogoju, da bo prijavljenih vsaj
15 tečajnikov.

Dodatne informacije:  LTO KRANJSKA GORA, tel.: 04/5885 020
TURIZEM BLED, tel.: 04/5780 500; 
TURIZEM BOHINJ, tel.: 04/5747 590;

Starejši za starejše na Dovjem in v Mojstrani
Prostovoljke obiskujejo in anketirajo starejše, ki živijo doma. 

www.gorenjskiglas.si
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Ljubljana, Kranjska Gora - ”Vrednostne
cone in ravni cene bomo za turistične kraje,
predvsem pa Kranjsko Goro spremenili. Vse
nepremičnine, razen v središču občine, bodo v
drugi vrednostni coni,” je pred dnevi pojasnil
Dušan Mitrovič, direktor množičnega vredno-
tenja nepremičnin pri Geodetski upravi Repu-
blike Slovenija. Geodeti bodo sicer pripombe,
ki so jih lastniki nepremičnin lahko posredova-
li do 25. januarja, analizirali in vrednotenje za-
ključili šele do konca tega leta. 

Takrat bo začel (po potrditvi vlade) delovati
tudi register nepremičnin, ki bo javno dostopen
na svetovnem spletu, po mnenju geodetov pa ga
bodo uporabljali tako kupci kot prodajalci ne-
premičnin kot orientacijsko vrednost, pa tudi v
javni upravi (na primer pri projektu e-sociala
oziroma pri podeljevanju socialnih pomoči), le
o uporabi banki pri dodeljevanju posojil so ne-
hali govoriti. Na geodete je bil v minulih mese-
cih jezen marsikateri lastnik nepremičnine, ki je
po njihovem obvestilu izvedel, da na njegovem
travniku stoji velika hiša ali pa je traktor postal
lopa. ”Prejeli smo 200 tisoč pripomb na izračun
vrednosti in tudi o spremembi lastništva. Priča-
kovali smo jih več,” je pojasnil Aleš Seliškar,
direktor Gursa, in dodal, da je bilo skupaj na-
pak zgolj za tri odstotke vseh nepremičnin.

Župan Jure Žerjav pravi, da je z doseženim
”polovično zadovoljen”: ”Zadovoljen sem, da
je geodetska uprava spoznala, da je treba pri
kmetijskih in gozdnih zemljiščih upoštevati
tudi nadmorsko višino in naklon. Manj zado-
voljen sem z odzivi na vrednotenje. Še vedno

se namreč na lokacijo gleda z očimi vikenda-
šev iz Ljubljane, kar je za stalne prebivalce ne-
dopustno. Ljudje, ki v Kranjski Gori živijo,
imajo 30 kilometrov do prve srednje šole, do
optika, do trgovine s slušnimi aparati ... in ne-
nazadnje je prvi urad Geodetske uprave v Ra-
dovljici, ki je od Rateč oddaljena 50 kilome-
trov! Dokler se kot merilo pri določanju vred-
nosti nepremičnin ne bo upoštevala tudi do-
stopnost do določenih storitev, model ne bo
pravičen. Zato menim, da bo potrebno poseči v
bistvo modela, ki zdaj upošteva tržno vrednost
nepremičnin, v našem primeru torej viken-
dov,” je kritičen župan, ki pravi, da bo občina
v prihodnje vsekakor poskušala vplivat na pri-
pravo zakona o obdavčenju in v njem zagotovi-
ti vpliv občine na določanje višine samega
davka. ”Tako, da bodo objekti za stalno biva-
nje obdavčeni z nižjo, objekti za luksuz - vi-
kendi torej - pa s pomembno višjo stopnjo.
Tako, kot to poznajo v tujini.”

Boštjan Bogataj, Marjana Ahačič

Pritožbe delno zalegle
Množične pritožbe na poskusni izračun vrednosti nepremičnin 

Kranjskogorcev so očitno zalegle - geodeti bodo znižali ocenjeno 
vrednost nepremičnin po vsej občini, razen v središču Kranjske Gore.

Odlični rezultati zbiranja 
plastike in kovine

V pol leta smo tako zbrali
64.100 kilogramov plastične 

embalaže in pločevink.

V zvezi s pripombami na modele vred-
notenja je občina Kranjska Gora pretek-
li petek na Geodetsko upravo RS poslala
990 izpolnjenih in podpisanih obrazcev
E, 2 pritožbi na nepredpisanem obrazcu,
43 pritožb pa so na modele vrednotenja
na podlagi pooblastila vnesli v spletno
aplikacijo ob prisotnosti lastnika. Gre
torej za 1035 pripomb, kar predstavlja
več kot polovico vseh objektov v občini.

Poškodovano ulično pohištvo
Tudi letos so objestni posamezniki, v času

novoletnih praznikov, z metanjem tako ime-
novanih petard uničili sedem košev za smeti
in s tem povzročili za več kot tri tisoč evrov
neposredne škode celotni lokalni skupnosti.
”Koše bo treba nadomestiti z novimi, takšna
objestnost pa ne povzroča le velike materi-
alne škode; sproži tudi vznemirjenje in jezo
pri občanih, ki jim ni vseeno, kako ravnamo
z lastnino, ki jo preko proračuna občine fi-
nancirajo sami,” opozarja direktor občinske
uprave Rajko Puš. Občina Kranjska Gora je
s projektom zamenjave uličnega pohištva za-
čela leta 2008, ko so se sistematično lotili
postavljanja novih, estetsko oblikovanih
košev za odpadke, klopi in cvetličnih korit.
Za izvedbo je samo v letu 2010 iz občinskega
proračuna namenila 65 tisoč evrov, ob tem
pa pridobila še dodatnih 25 tisoč evrov od
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano iz projekta Obnova in razvoj vasi.
”Novo ulično pohištvo je bilo pri prebivalcih
in obiskovalcih lepo sprejeto, žal pa ne pri

vseh,” pravi Rajko Puš in ob tem opozarja,
da je uporaba pirotehničnih sredstev, katerih
glavni učinek je pok, z Zakonom o ek-
splozivih in pirotehničnih izdelkih pre-
povedana (za kršitev je predpisana globa od
400 do 1.200 evrov). ”Metanje tako imeno-
vanih petard prepoveduje tudi Odlok o
javnem redu in miru v občini Kranjska Gora
- za kršitev je predpisana globa v višini 130
evrov. V omenjenem primeru pa gre tudi za
poškodovanje tuje stvari, ki se na podlagi
Kazenskega zakonika kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do dveh let. Občina je
zato podala kazensko ovadbo, več aktivnosti
pri nadzoru pa v prihodnje pričakujemo tudi
od pristojnih služb.” Občina je od leta 2008
do danes na novo postavila: 94 košev za
odpadke (20 odstotkov jih je opremljenih
z vrečkami za pasje iztrebke), 70 klopi za
obiskovalce, 17 stojal za kolesa ob javnih
objektih in 38 cvetličnih korit. Ob občin-
skih objektih je postavila tudi nova stojala
za zastave. M. A.

Komunala Kranjska Gora je julija lani za-
čela z zbiranjem plastične in kovinske em-
balaže v posebnih vrečah. ”V pol leta smo
tako zbrali 64.100 kilogramov plastične em-
balaže in pločevink, kar je 51.620 kilogra-
mov več, kot smo teh frakcij zbrali v celem
letu 2009, ko smo ločeno zbrali le 12.480
kilogramov plastike in kovine,” je zadovolj-
na direktorica javnega podjetja Komunala
Kranjska Gora Henrika Zupan. ”Količina
zbrane embalaže je zelo velika tudi zato,
ker smo začeli z zbiranjem embalaže po si-
stemu od vrat do vrat. Opazili pa smo, da se
je posledično povečala tudi količina zbrane-
ga stekla in papirja iz zbiralnic, kar pome-
ni, da občani sočasno razdelijo frakcije. Po-
datki kažejo, da smo glede ločevanja od-
padkov na izvoru na dobri poti,” je še pojas-
nila Zupanova. V omenjenem obdobju so
tako zbrali tudi 66.336 kilogramov stekla
(16.138 kg več kot v vsem letu 2009) in
74.840 kilogramov papirja (7.140 kg več kot
v letu 2009). M. A.
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Janja Dolhar je v občinskem
svetu Kranjske Gore ena od dveh
predstavnikov stranke Socialnih
demokratov. Mama dveh odraslih
sinov, Aljoša in Aleša, je po pokli-
cu gostinski tehnik, sicer pa last-
nica gostilne s stoletno tradicijo v
Ratečah. 40 let je delala v domači
gostilni Žerjav. Zdaj se je upokoji-
la in vajeti prepušča sinu Alešu.

Kateri mandat ste članica ob-
činskega sveta in zakaj ste se od-
ločili potegovati za to mesto?

”Delo v občinskem svetu me
zelo veseli. Svetnica sem bila že v
prvem mandatu, ko je bila usta-
novljena občina Kranjska Gora. A
ker delo v gostilni zahteva celega
človeka in prisotnost 24 ur na dan,
sem se takrat iz politike umaknila.
Zdaj sem upokojena in imam več
časa, prepričana pa sem tudi, da
bom s svojimi podjetniškimi iz-
kušnjami lahko pripomogla k do-

brim odločitvam za boljše življe-
nje domačinov.”

Katere cilje boste kot občinska
svetnica skušali uresničiti v pri-
hodnjih štirih letih?

”Želim si, da bi se vsi zavedali,
da lahko v naši občini lepo živijo
od turizma, povezanega z obrtjo.
Samo delati je treba. Sprejela sem
tudi predsednikovanje LTO Kranj-
ska Gora. Ker sem dolgoletna go-
stinska delavka, sem prepričana,
da nam bo v Kranjski Gori uspelo
narediti tudi za turiste tako prijet-
no vzdušje, da se bodo v našo do-
movino radi vračali.”

Kateri je po vašem mnenju ta
čas največji problem v občini?

”Izboljšati moramo nekaj infra-
strukture, predvsem pa obnoviti
sprehajalne poti, narediti parkiriš-
ča in poskrbeti za zabavo. Ker so
turisti postali bolj zahtevni in jim
ni več dovolj le čista narava.”

Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
”V prostem času se zabavam s

štirimesečnim vnučkom Lukom,
pozimi pa rada tečem na smučeh.
Sem tudi podpredsednica Obrtno
podjetniške zbornice Jesenice.”

Kaj je vaše življenjsko vodilo?
”Če že ne moreš narediti nič do-

brega, tudi slabega ne delaj. Pa:
vzemite si čas zase in za tiste, ki
jih imate radi!”

Marjana Ahačič

Pogovori z občinskimi svetniki

Svetnica Janja Dolhar
Za svetnico z liste Socialnih demokratov se je jeseni začel drugi mandat v kranjskogorskem občinskem 

svetu. Dejavna je predvsem na področju turizma.

Janja Dolhar / foto: Gorazd Kavčič

Po parkirno karto na upravno enoto
Posebej pozimi se na Društvo invalidov zgrne množica zahtev in prošenj za izdajo potrdila o 

nujnosti imetja parkirne karte za invalide, je pred kratkim opozoril predsednik društva in občinski svetnik
Jože Zupančič.

”Opažam, da se na zimo in med samim zimskim časom povečajo kli-
ci in zahteve za izdajo potrdila, verjetno zato, ker je sedaj res težko
parkirati pri nas. Z izdajo parkirne karte pa naše Društvo invalidov
občine Kranjska Gora nima nič. Mi ne izdajamo nikakršnih potrdil o
članstvu v društvu, še manj o potrebi posameznika po imetju take
karte,” še pove Jože Zupančič. Za izdajo potrdil je namreč pristojna
Upravna enota na Jesenicah.

”Do leta 1998 so se potrdila za invalide in nalepke za parkiranje na
mestu za invalida izdajala na podlagi potrdil invalidskih organizacij,
od leta 1998 naprej pa parkirno karto izda upravna enota, kjer ima up-
ravičenec stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež,” pojasnjuje
Alenka Burnik, načelnica Upravne enote Jesenice. 

Parkirno karto lahko pridobijo naslednji upravičenci: zdravstvene
službe, socialne službe in invalidske organizacije, katerih delavci
obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih
storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, osebe, ki imajo
zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih

okončin ali medenice priznano najmanj 60-odstotno telesno okvaro,
osebe z multiplo sklerozo, osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi
obolenji z ocenjeno najmanj 30-odstotno telesno okvaro, hudo
telesno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po
predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, hudo
duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost
po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, slepi ter
mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma
so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali
medenice ovirane pri gibanju.

Kot pojasnjujejo na Upravni enoti, je zahtevi za izdajo parkirne karte
potrebno priložiti odločbo o invalidnosti, iz katere je nedvoumno
razvidna upravičenost, oziroma potrdilo izbranega osebnega zdravni-
ka o izpolnjevanju pogojev, dve fotografiji in dokazilo o plačilu obraz-
ca parkirne karte. Upravičenec praviloma poda zahtevo osebno, saj se
na parkirno karto tudi podpiše.

Marjana Ahačič
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Pošta Slovenije. Tiskarna Littera picta, d. o. o.. Telefon uredništva: 04/201-42-00, telefax: 04/201-42-13, e-pošta: info@g-glas.si. Naslednja številka izide 25. februarja 2011. Fotografija na naslovnici: Smučišče v Kranjski
Gori, foto: Gorazd Kavčič
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Državna cesta v Zgornjesavsko dolino je že desetletja potrebna teme-
ljite rekonstrukcije. Potem ko so lani vendarle preplastili najbolj pro-
blematičen, 1,5-kilometrski odsek na delu, kjer se na regionalko na
Hrušici naveže izvoz z avtoceste, sta naslednji dve črni točki križišči v
Mojstrani, ki nimata pasu za levo zavijanje, kar predstavlja veliko ne-
varnost za udeležence v prometu. V slabem stanju je tudi nekaj drugih
odsekov državne ceste skozi dolino, med najbolj kritičnimi je prav go-
tovo odsek skozi Gozd-Martuljek, kjer še vedno ni zgrajen most za ko-
lesarje. Ti tako Savo Dolinko prečkajo na najnevarnejšem odseku čez
stari most skupaj z avtomobili. Prav tako še vedno niso urejeni pločni-
ki v tri in pol kilometre dolgi vasi, kjer domačini s hojo po cestišču
dnevno tvegajo svoja življenja. 

Dolina je s prometom še posebej obremenjena ob koncih tedna in v
času velikih prireditev v Kranjski Gori in Planici, ko je cesta na robu
svoje zmogljivosti, dodatno pa jo obremenjujejo še tovornjaki, ki se te
cestne povezave poslužujejo kljub prepovedi, saj se tako izognejo plače-
vanju cestnine za karavanški predor. In medtem ko so na italijanski stra-
ni na hitro na novo preplastili cesto med Trbižem in Ratečami, delom na
območju nekdanjega mejnega prehoda pri nas kar ni videti konca. 

Župan Jure Žerjav je prepričan, da smo Gorenjci na področju ureja-
nja državnih cest v primerjavi z drugimi regijami v zapostavljenem
položaju, saj je, kot pravi, zadnja štiri desetletja država ceste v alpske
doline predvsem krpala. Projekt rekonstrukcije ceste v Zgornjesavsko
dolino se sicer pripravlja, so Kranjskogorcem zagotovili na Direkciji RS
za ceste, a izkušnje kažejo, pravi Žerjav, da so obljube eno, pri rebalan-
sih proračuna pa vsako leto izpade največ prav sredstev za ceste.

Na področju vzdrževanja cestne infrastrukture ima na svojih, občin-
skih cestah, veliko dela tudi občina. ”Leta 2007 smo sprejeli štiriletni
plan obnove in vzdrževanja lokalnih cest, po katerem smo za obnovo
namenili 2,8 milijona evrov in večino načrtovanih sredstev tudi porabi-
li. Seveda so se v teh letih pokazale prioritete tudi na drugih območjih,
nekaj investicij je bilo nujnih, nekaj sofinanciranih, nekaj pa so jih iz-
peljale tudi krajevne skupnosti,” pojasnjuje župan. ”Prav zdaj pa pri-
pravljamo načrt obnove občinskih cest za obdobje 2011 do 2014; že se-
daj lahko povem, da bomo najmanj na tem področju naredili prav letos,
ko občino čaka zares velika investicija v drugi del obnove osnovne šole
Josipa Vandota v Kranjski Gori,” je še povedal Jure Žerjav. M. A.

Državna cesta potrebna prenove
Posebej problematični sta križišči v Mojstrani, ki nimata pasu za zavijanje v levo, in odsek skozi 

Gozd-Martuljek.

Kot je povedala Klavdija Gomboc iz podjet-
ja Žičnice Kranjska Gora, se tudi na kranjsko-
gorskih smučiščih pozna splošna gospodarska
kriza: ”Glede na lansko realizacijo v tem času
opažamo kar približno 25-odstoten izpad pro-
meta. Kaže, da se je kriza v celoti pokazala
prav zdaj. Razumem, da se ljudje, ki pogosto
nimajo niti za osnovne potrebe, v teh časih tež-
ko odločijo za smučanje,” je povedala.

Med božično-novoletnimi prazniki je bilo sicer
smučarjev veliko; do sredine januarja, ko se kon-
čajo tudi počitnice na Hrvaškem, so bila smučiš-
ča polna. ”Zadovoljni smo, ker se odpira bosan-
ski trg: gostje iz Bosne in Hercegovine so tokrat
prvič lahko prišli k nam brez vizumov.” Druga
polovica januarja je bila sicer vedno slabši del
sezone, a je Gomboceva vseeno prepričana, da
bo letošnje leto eno najbolj kriznih doslej. 

Kot pravi, so sicer napovedi za februar obe-
tavne; na kranjskogorskih strminah bodo orga-
nizirali številna tekmovanja, 12. se začnejo ev-
ropske, 19. februarja tudi domače počitnice.
Letos na veliko razočaranje turističnih delav-
cev v enem tednu za vse slovenske šolarje.

Marca bosta goste v destinacijo privabljali dve
veliki prireditvi: Pokal Vitranc in Planica. Žič-
ničarji pa upajo, da bo vreme dovoljevalo, da
bodo vsaj do konca marca obratovale vse na-
prave na smučiščih. 

Marjana Ahačič, foto: Gorazd Kavčič

Snega veliko, smučarjev manj
Na kranjskogorskih smučiščih je ta čas okoli pol metra naravnega in kompaktnega snega. Vse naprave 

delujejo, smučarjev pa je nekaj manj kot lani.

Na kranjskogorskih smučiščih je trenutno okoli pol metra naravnega in kompaktnega snega. 

V Gozd-Martuljku že težko čakajo na hodnik za pešce ob državni cesti skozi
naselje. / Foto: Gorazd Kavčič

Vse naprave v Kranjski Gori in Podko-
renu obratujejo od 9. do 16. ure, v Kranj-
ski Gori vsak večer od 19. do 22. ure
razen ob ponedeljkih obratuje tudi noč-
na smuka. Snežni park je odprt vsak dan
od 9. do 16. ure in od torka do sobote
tudi od 19. do 22. ure.
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Občinske novice

Hišna imena bodo zbirali
tudi v Podkorenu in Ratečah

Kranjska Gora - Kot so sporočili z
Razvojne agencije zgornje Gorenjske RA-
GOR, bodo tudi letos nadaljevali z lani za-
četim projektom zbiranja hišnih imen. Po-
tem ko so ga lani uspešno izvedli v Gozd-
Martuljku in Srednjem Vrhu, jih bodo le-
tos še v Podkorenu in Ratečah. 

”Stara hišna imena so odraz zgodovine
določene rodbine, domačije ali kraja. Obli-
kovala so se na osnovi imena, priimka, zna-
čilnosti prednikov posamezne hiše ali iz
značilnosti kraja, kjer domačija stoji. Več-
krat je zaradi starosti hišnega imena njegov
izvor celo neznan. Imena so pomemben del
naše žive kulturne dediščine. To se odraža
v narečni izgovorjavi hišnih imen in v nji-
hovi rabi v vsakdanjih pogovorih med do-
mačini. S hišnimi imeni se ohranja tudi po-
nos in pripadnost ljudi določenemu kraju.
V manjših kmečkih vaseh se imena še upo-
rabljajo predvsem na kmetih, medtem ko v
naseljih, ki izgubljajo kmečki značaj, ta
imena zamirajo in izginjajo v pozabo,”
opozarja Klemen Klinar z razvojne agenci-
je, in poziva krajane, naj jim sporočijo sta-
ra hišna imena, če jih le poznajo. ”Dobro-
došle so tudi stare fotografije ali razgledni-
ce teh krajev, ki so nam jih krajani priprav-
ljeni posoditi za preslikavo. Pokličete nas
lahko na telefonsko številko 04/581 34 16
ali nam pišete na klemen.klinar@ragor.si.”.

Projekt ”Spoznajmo stara hišna imena”
poteka v okviru Lokalne akcijske skupine
Gorenjska košarica in je sofinanciran s stra-
ni Evropske unije, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano preko programa Lea-
der ter občin Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska
Gora, Preddvor in Žirovnica. M. A.

Komunala Kranjska Gora, d. o. o., kot upravljavec javnega vodovodnega
sistema (vodovoda) v občini, na podlagi določil Pravilnika o pitni vodi, Ur.
list RS št. 19/04 in 35/04 - 9., 21., 22., 31. in 34. člen, uporabnikom
- občanom sporočamo, da bodo informacije o načinu obveščanja oz.
posredovanja podatkov o stanju (kvaliteti) pitne vode v občini, morebitnih
prekinitvah oz. motnjah v oskrbi z vodo, ter vsa navodila in priporočila, ki
smo jih dolžni posredovati v zvezi z zagotavljanjem zdravstvene ustreznos-

ti pitne vode, objavljene preko Radia Triglav Jesenice, lokalne televizije
ATM TV in na spletnih straneh www.komunala-kg.si.
To obvestilo predstavlja samo način in mesta, kjer se bodo občani
lahko seznanili z vsemi informacijami v zvezi z oskrbo s pitno vodo.
Izvleček oz. krajše poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti
oskrbe z vodo za leto 2010 bo objavljen v eni izmed prihodnjih številk glasi-
la Zgornjesavc.

w w w . o p t i k a - b e r c e . s i

Oku l i s t i čna  ambulant a  Ber ce

J E S E N I C E

OBVESTILO O OBVEŠČANJU O KVALITETI PITNE VODE 
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Na podlagi 10.člena Zakona o športu (Ul. RS, št. 22/98 z vsemi spre-
membami) in 6. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov
v Občini Kranjska Gora - uradno prečiščeno besedilo (UVG št. 27/2004
s spremembami) Občina Kranjska Gora objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2011 
V OBČINI KRANJSKA GORA

I. Na razpisu lahko sodelujejo nosilci in izvajalci športne dejavno-
sti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini in
v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost v skladu z Zakonom o
športu in Nacionalnim programom,

- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske organizacijske in prostor-
ske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 

- da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, naj-
manj 35 tednov v letu. 
Izvajalci športnih programov so:

- športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani čla-
narini,

- javni zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavno-
sti na področju športa, 

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju naci-
onalnega programa.

II. Iz sredstev proračuna Občine Kranjska Gora se bodo sofinanci-
rali naslednji programi:

1. Šport otrok in mladine:
- športna vzgoja predšolskih otrok,
- športna vzgoja osnovno šolske mladine
- športna vzgoja mladine
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- športna vzgoja študentov
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski

šport
2. Vrhunski in kakovostni šport 
3. Športna rekreacija 
4. Šport invalidov 
5. Drugi programi iz področja športa:
- športne prireditve 
- šolanje strokovnih kadrov 
- strokovni kadri
- športni objekti 
- informatika v športu
- propagandna dejavnost 
- delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni

III. Vsebina vloge: 
- opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja

programa in urnikom v skladu s priloženim vprašalnikom, ki ga dobijo
na sedežu Občine ali na spletnih straneh www.kranjska-gora.si/.

- Dokazilo o usposobljenosti (fotokopija odločbe o registraciji od pristoj-
nega upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega urada RS o
razvrstitvi po dejavnosti)- samo izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis.

- Program dela in finančni načrt za leto 2011 z viri financiranja.
- Bilanco uspeha in bilanca stanja za leto 2010 oz. statistične podatke

iz bilance stanja in bilance uspeha ter izkaz poslovnih rezultatov stanja
za leto 2010. 

Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih:

EUR namen EUR

148.828,00 Osnovna dejavnost športnih društev
Šport otrok in mladine:
- športna vzgoja predšolskih otrok 1.049,00
- športna vzgoja osnovno šolske mladine 1.788,00
- športna vzgoja mladine 2.745,00
- športna vzgoja otrok in mladine 

s posebnimi potrebami 0
- športna vzgoja študentov 0
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport 7.187,00
Kakovostni šport 70.790,00
Vrhunski šport

5.353,00 - športni dodatek kategoriziram športnikom
- sredstva za študente 450,00
Športna rekreacija 10.028,00
Šport invalidov 608,00
Drugi programi iz področja športa:
- športne prireditve 500,00
- šolanje strokovnih kadrov 700,00
- strokovni kadri 50.192,00
- informatika v športu 500,00
- propagandna dejavnost 500,00
- delovanje društev, občinskih in drugih 

zvez ter zavodov na lokalni ravni 1.791,00
8.890,00 Športni objekti - vzdrževanje
2.115,00 Športni objekti- vzdrževanje planinskih poti 

in postojank 
165.186,00 SKUPAJ

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
V kolikor v javnem razpisu za posamezne programe ne bo ustreznih prijav,
se bodo sredstva razporedila drugim izvajalcem športnih programov. Pri-
stojna Komisija za izvedbo javnega razpisa predlog za prerazporeditev
sredstev predlaga županu. 

V. Rok za prijavo na razpis je 28. 2. 2011. Vloge, ki bodo oddane po
roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

VI. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o
načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora. Iz-
vajalcem bo izdan sklep o številu točk za vrednotenje športnih pro-
gramov. Odpiranje vlog ne bo javno.

VII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

VIII. Prijave je potrebno poslati po pošti ali oddati v zapečateni ovojnici
na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska
Gora, s pripisom: ”javni razpis-sofinanciranje programov športa za
leto 2011”.

IX. Podrobnejše informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc Rabič, tel.
štev.: 04/5 809 809, vprašanja pa lahko naslovite tudi na el. naslov:
skumavc@kranjska-gora.si

Jure Žerjav, Župan
Številka: 671/1-4/2011-VS
Datum: 20. 1. 2011

Izvajanje dežurne zobozdravstvene službe 
v nedeljah in praznikih na Gorenjskem

Obveščamo vas, da se bo od 6. februarja 2011 v posebni ambu-
lanti za nujno zobozdravstveno pomoč Zobne poliklinike Kranj za-
čela izvajati dežurna zobozdravstvena služba. Dežurna zoboz-
dravstvena ambulanta bo obratovala v nedeljah in praznikih med
8. in 13. uro. Tako prebivalcem Gorenjske v nedeljah in praznikih
ne bo več potrebno po nujno zobozdravstveno pomoč v Ljubljano
(kot je bilo to doslej). 
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Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS,
št. 79/99 s spremembami) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih pro-
gramov 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 2011

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 registri-

rano 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 programe;
● 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; 
- medobčinsko sodelovanje (samo za OI SLKD Jesenice): 2.854,00 EUR;
- materialni stroški kulturnih društev: 3.546,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
4. Pogoji sofinanciranja: 
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje
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;
● 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, regi-
onalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt
aktivnosti za prihodnje leto.

Omejitev iz prve alinee ne velja za Območno izpostavo Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti. 
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 prosilci
poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov Občina Kranj-
ska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora, najkasneje do 28. 2. 2011.
Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov prosilca in pripis ” ”ne
odpiraj- Vloga na javni razpis za sofinanciranju kulturnih programov in
projektov v občini Kranjska Gora za leto 2011”.
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 Pravil-
niku o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kranjska
Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi 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: 19. 1. 2011
Številka: 610/1-4/2011-VS           

Jure Žerjav, Župan

Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS,
št. 79/99 s spremembami) in Pravilnika za vrednotenje preventivnih pro-
jektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinan-
cirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora (UVG, štev. 11/01) objavlja 

JAVNI RAZPIS 
zbiranja predlogov preventivnih projektov in projektov

ter programov humanitarnih organizacij, ki jih bo 
v letu 2011 sofinancirala Občina Kranjska Gora

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

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v

svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost 
- izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih

organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje
socialnih potreb posameznikov 

- izvajanje preventivnih projektov za predšolske otroke, ter preventiv-
nih programov za učence, dijake in mladostnike 

- drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost. 

3. Vrednost sredstev razpisa:
- 5.000,00 EUR za preventivne projekte na področju dela z mladimi in
- 9.000,00 EUR za projekte ter programe humanitarnih organizacij 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
4. Pogoji sofinanciranja: Predlagatelj mora za izvajanje projekta oz. pro-
grama zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov. Na jav-
ni razpis se lahko prijavijo humanitarna in invalidska društva ter organiza-
cije, društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje humanitarnih dejavnosti oz. dejavnosti predlaganih preventivnih pro-
gramov in posamezni samostojni izvajalci, ki s svojim dosedanjim delom
izkazujejo pričakovano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Kranjska Gora, 
- da so registrirani za opravljanje predlagane preventivne oz. humani-

tarne dejavnosti ter da s svojim dosedanjim delom izkazujejo priča-
kovano kakovost (reference), 

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organi-
zacijske možnosti za uresničitev načrtovani aktivnosti, 

- društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registri-
rana vsaj eno leto, 

- društva, ki ponovno kandidirajo, da občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za
preteklo leto, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, 

- humanitarna društva, ki nimajo sedeža v občini Kranjska Gora in de-
lujejo na področju več občin, regije ali države, da imajo članstvo oz.
uporabnike tudi iz občine Kranjska Gora

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

6. Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci
poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora, najkasneje do 28.
2. 2011. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov prosilca in
pripis ”Javni razpis - socialno varstvo 2011”. Vloge, ki bodo oddane
po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

7. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vred-
notene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje preventivnih pro-
jektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se so-
financirajo iz proračuna občine Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo
javno. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po
sprejeti odločitvi. Z izvajalci preventivnih projektov in projektov ter
programov humanitarnih organizacij 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: 19. 1. 2011             
Številka: 122/5-4/2011-VS

Jure Žerjav, župan
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Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur. l. RS, št.
61/07) in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011 (Ur.l.
RS, št. 106/10) objavlja občina Kranjska Gora (v nadaljevanju občina),
Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini 

Kranjska Gora v letu 2011

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna
občine v višini 53.200,00 EUR za subvencije v kmetijstvo, 7.000,00
EUR za delovanje društev, 1.200,00 EUR za obnovo kozolcev in
2.000,00 EUR za blagovno znamko - Moje naravno iz doline. Vsi name-
ni prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanje ter ustvar-
janje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohranitvi kulturne in bivanj-
ske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in
strokovnosti kmetijstva in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetij-
skih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja posevkov, plodov in 
živali. 

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

viru posameznega ukrepa,
● upravičenec mora predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške in

za isti namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sred-
stev iz kateregakoli drugega javnega vira,

● pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o
upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek 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 naročilih
šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire
dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih,

● po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za
katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,

● upravičenec, ki pridobi proračunska sredstva občine, mora voditi
predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in po-
godbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po za-
dnjem izplačilu sredstev,

● upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v naspro-
tju z namenom dodelitve sredstev,

● upravičenec, ki je pridobil pomoč iz proračunskih sredstev občine,
za enako naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati na-
slednjih 5 let.

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

Ukrep št. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proiz-
vodnjo 

Predmet: 
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in ras-

tlinsko proizvodnjo 
● naložbe v posodobitev nepremičnin - hlevov s pripadajočo notranjo

opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in
mesa;

● naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo;
● nakup kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme

za namene kmetijstva; 
● prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasa-

dov; 
● nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajo-

čo opremo;

● naložbe v prvo postavitev pašnikov;
● naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodar-

stvih, ki niso javne poti ter zemljišča (dovozne poti do kmetijskega
gospodarstva v zasebne namene, poljske poti,...). 

2. Naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali v 
živinorejski proizvodnji: skladno s predpisi EU:

● naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo;
● naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred ne-

ugodnimi vremenskimi pogoji na kmetijskih gospodarstvih;
● naložbe v električno in vodovodno infrastrukturo;
● naložbe v prezračevalni sistem; 
● naložbe v napajališča za živino.
Upravičenci: Kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
● Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID šte-

vilko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primer-
ljivih površin, se po podatkih GERK, štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov
oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sa-
dovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi pros-
tori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha
barjanskih travnikov ali drugih površin.

● Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitar-
nim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s
strani upravičenca o ustreznosti naložbe).

● Za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za iz-
vedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje,...) -
kjer je to potrebno.

● Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji ob-
jektov, urejanju prostora in varstvu okolja.

● Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali
opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnja-
kov ali nasadov v register, ki ga vodi MKGP.

Specifični pogoji upravičenosti za: 1 in 2: Posodabljanje kmetij-
skih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
● lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje

Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso,
med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice,
semena in ostali semenski material,

● reja govedi,
● rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le ta na paši

vsaj 5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva, 
● rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj.
Upravičenec mora poleg vloge zahtevane v razpisu predložiti načrte
ureditve ali mnenje kmetijske svetovalne službe. 

Specifični pogoji upravičenosti za 2: Naložbe v prilagajanje novo
uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji
● Podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po 

naložbi morajo biti standardi doseženi.
● Po zaključku naložbe v prilaganje dobrega počutja živali, upraviče-

nec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in
podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti).

Upravičeni stroški: Splošni za 1 in 2:
● Gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena,

zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska,
keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev
zunanje infrastrukture in dodatna dela).

● Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in
stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in oprav-
ljenih del).

● Splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetoval-
cev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup
patentov in licenc.

Specifični stroški za 1: 
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlin-
sko proizvodnjo:
● nakup in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo,

....),
● informacijska oprema vključno z računalniškimi programi,
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● nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorej-
skih objektov, 

● pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč
zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoča, 

● nakup nove kmetijske mehanizacije,
● zemeljska in betonska dela, priprave poti, nakup in postavitev mrež

in opore za napravo trajnih nasadov,
● nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo:

oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema za zračenje oziroma
ogrevanje, oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in
sajenje),

● pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ogra-
ditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne
čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,

● pri naložbah na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti,
zemljišča): stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča,
nasipanja,...; razen drenažnih del.

Specifični stroški za 2: 
Naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali v živi-
norejski proizvodnji:

● oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov,
● električna oprema (svetila, električna instalacija, ...),
● prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za

prezračevalne sisteme, ...),
● dostopi do napajališč (napajalni sistemi, ...).

Višina pomoči: 
● za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
● za druga območja za kmetijsko dejavnost: do 40 %.
● Za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji znesek posa-

meznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli ob-
dobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na
območjih z omejenimi dejavniki.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR, najvišji pa
5.000,00 EUR za gradnje in 4.000,00 EUR za nakup kmetijske meha-
nizacije na kmetijsko gospodarstvo.

Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva v primarno
proizvodnje je 28.500,00 EUR.

Ukrep št. 2: Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

Predmet:
Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov - kozolci.

Pogoj za pridobitev sredstev: 
● Upravičenec mora imeti stalno bivališče v občini ali v lasti ali zakupu

kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
● upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID šte-

vilko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin,
● kozolec mora biti namenjen samo za potrebe osnovne kmetijske de-

javnosti, drugi nameni se ne sofinancirajo.

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

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

-  ustrezno dovoljenje (Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost
(Ur.l. RS, št. 37/2008).

Višina sredstev znaša največ do 60 % vrednosti investicije in sicer:

a) lesena izvedba (kritina macesnove deske)
● za novogradnje 200,00 EUR / okno
● zamenjava lat in strehe 150,00 EUR / okno
● zamenjava lesene strehe 100,00 EUR / okno

b) betonski stebri
● za novogradnje z leseno streho 150,00 EUR / okno
● zamenjava lat in strehe 100,00 EUR / okno
● zamenjava lesene strehe 80,00 EUR / okno

Višina pomoči: 1.200,00 EUR.

Ukrep št. 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Predmet podpore:
Predmet podpore je doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje po-
sevkov, nasadov in plodov ter za zavarovanje živali v skladu z nacional-
nimi predpisi, Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarova-
nje kmetijske proizvodnje in ribištva (Ur.l. RS, št. 102/2010). 

Upravičenci: Kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno pogodbo z
zavarovalnico za zavarovanje posevkov, nasadov, plodov in živali.

Splošni pogoji upravičenosti:
Kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno zavarovanje za posevke,
nasade in plodove ter živali za primer bolezni.
Upošteva se določila, ki so določena v predpisu o sofinanciranju zava-
rovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. 

Specifični pogoji upravičenosti:
Zavarovalne pogodbe sklenjene po roku, ki jih kot upravičene za sofi-
nanciranje določi predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zava-
rovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, niso upravičene do sofi-
nanciranja.

Upravičeni stroški:
● Sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali (pred nevarnost-

jo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma
usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za
eno zavarovalno leto.

Višina pomoči: 
Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavaro-
valne premije in nacionalnega proračuna do 50 % opravičljivih stroškov
zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov, plodov in živali
za primer bolezni.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20,00 EUR, najvišji pa
150,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij je
300,00 EUR.

Ukrep št. 4: Pomoč za zaokrožitev zemljišč

Predmet:
Sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo) kmetijskih
zemljišč. 

Upravičenci: Kmetijska gospodarstva, ki izvedejo medsebojno menja-
vo kmetijskih zemljišč.

Splošni pogoji upravičenosti:
Predloži dokumentacijo iz katere je razvidno, da je bila izvedena menja-
va zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč).

Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokro-
žitvi) kmetijskih zemljišč. 

Višina pomoči:
Do 50 % dejansko nastalih pravnih in upravnih stroškov.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 100,00 EUR, najvišji pa
200,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev za pomoč pri zaokrožitvi zemljišč je 500,00
EUR.

Ukrep št. 5: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Predmet podpore: 
● izobraževanje in usposabljanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi,



Razpisi

ZGORNJESAV'C - 11

● svetovalne storitve, 
● organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-

vanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
● publikacije, kot so katalogi in spletišča.

Upravičenci: So izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz
predmetov te podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.

Splošni pogoji upravičenosti:
● Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičen-

cem. 
● Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska orga-

nizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna
tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške
za zagotavljanje storitev. 

● Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku - občini
predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in uspo-
sabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udele-
ženci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali mora-
jo biti njihovi družinski člani.

Specifični pogoji upravičenosti:
● Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v

denarju končnim prejemnikom.
● Za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora iz-

vajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejan-
ske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske po-
datke o proizvajalcih danega proizvoda ter da so informacije in pred-
stavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da
se predstavijo.

Upravičeni stroški:
● usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom v primarni

kmetijski pridelavi: 
● stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izob-

raževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
● stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo

med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi
operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetova-
nje, redne pravne storitve ali oglaševanje, 

● organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-
vanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih stroški udeležbe in po-
tnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade,
podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zma-
govalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov,

● publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški
oblikovanja in priprave spletnih strani.

Višina pomoči: 
● do 100 % upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in

ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20,00 EUR, najvišji pa
500,00 EUR na udeleženca izobraževanja.

Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev za ukrep zagotavljanje tehnične podpore v pri-
marnem kmetijstvu je 1.200,00 EUR.

Ukrep št. 7: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah

Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravlja-
nja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe 
dopolnilne dejavnosti: 
● predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih

in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravlje-
nih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov,
zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov, 

● prodaja kmetijskih pridelkov - kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in
izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnil-
nih dejavnostih na kmetiji,

● turizem na kmetiji:(gostinska in negostinska dejavnost),

● dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve ozi-
roma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodla-
mi in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih iz-
delkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicio-
nalni izdelki iz zelišč in dišavnic),

● storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in ži-
valmi ter oddaja le-teh v najem,

● izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in do-
polnilno dejavnostjo na kmetiji;

● zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
● druge dopolnilne dejavnosti.

Upravičenci: Kmetijska gospodarstva. 

Splošni pogoji upravičenosti:
● Upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost. 
● Upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če le

tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi po-
moči.

● Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v upo-
rabi najmanj 1 ha primerljivih površin. 

● Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitar-
nim in okoljevarstvenim zahtevam.

● Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije
(lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje - kjer je to potrebno).

● Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji ob-
jektov, urejanju prostora in varstvu okolja.

● Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev kmetij-
ske mehanizacije ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne de-
javnosti.

● Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za
katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.

● Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil proračunska
sredstva, mora opravljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.

Specifični pogoji upravičenosti:
● Za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo

lastne surovine predstavljati najmanj 50% količine potrebnih surovin,
ostale pa izhajati od drugih kmetij.

● Za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri
neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstav-
ljati 100 % potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50 % ko-
ličine. Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij
mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znaša-
ti najmanj 30% celotne vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno
dejavnost turizem na kmetiji-gostinska dejavnost se mora zagotoviti
takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30% vred-
nosti lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30% vrednosti suro-
vin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.

● Za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik
imeti ob času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.

● Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopol-
nilno dejavnost pridobivanje energije iz biomase morajo lastne suro-
vine predstavljati najmanj 20% količine potrebnih surovin. Pri dopol-
nilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti
vodno zemljišče sestavni del kmetije.

Upravičeni stroški:
● Gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena,

zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, klepar-
ska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavni-
čarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga in-
štalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela).
Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in
stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del).

● Splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetoval-
cev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup
patentov in licenc.

● Računalniška oprema - osebni računalniki in računalniški programi.
● Oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnolo-

škim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
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Višina pomoči:
● za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko de-

javnost: do 40 %,
● za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
● pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati

200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR, najvišji pa
5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev za pomoč pri naložbah za opravljanje dopolnil-
ne dejavnosti na kmetijah je 10.000,00 EUR.

Ukrep št. 8: Nove investicije za delo v gozdu

Predmet: Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opre-
mo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine.

Splošni pogoji upravičenosti:
● Upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (zemlji-

škoknjižni izpisek).
● Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdar-

ske mehanizacije v proces dela v gozdu.
● S pomočjo pridobljen stroj mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let

po zaključeni investiciji.

Upravičeni stroški:
Gozdarski stroji za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija;
motorne žage, cepilci,...).

Višina pomoči:
● za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko de-

javnost: do 40 %,
● za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
● pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati

200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 100,00 EUR, najvišji pa
3.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev za nove investicije za delo v gozdu je
10.000,00 EUR.

Ukrep št. 9: Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in
gozdarstva

Predmet podpore: 
● izobraževanje in usposabljanje kmetov s področij dopolnilnih dejav-

nosti in gozdarstva,
● svetovalne storitve,
● organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-

vanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, 
● publikacije, kot so katalogi in spletišča.

Upravičenci: Izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejav-
nosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.

Splošni pogoji upravičenosti:
● Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičen-

cem. 
● Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska

organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč do-
stopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na
stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec je dolžan po zaključenem
usposabljanju naročniku - občini predložiti seznam upravičenih ude-
ležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi za-
konsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo
biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi
družinski člani.

Specifični pogoji upravičenosti:
● Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v

denarju končnim prejemnikom. Pri promociji mora izvajalec zagoto-
viti, da promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske
podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke
o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so informacije in predstavit-
ve nevtralne in imajo vsizadevni proizvajalci enake možnosti, da se
predstavijo.

Upravičeni stroški:
● usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom iz področja

dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
● stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraže-

vanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
● stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med

trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativni-
mi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pra-
vne storitve ali oglaševanje, 

● Predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave,....):
stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdel-
kov,

● širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, de-
lavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevo-
zov, najemnine, materialni stroški priprave,

● promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški
oblikovanja in priprave spletnih strani.

Višina pomoči: 
● do 100 % upravičenih stroškov,
● pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati

200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Iz-
jema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skup-
na pomoč de minimis ne sme presegati 100.000 EUR v kateremko-
li obdobju treh proračunskih let.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20,00 EUR, najvišji pa
500,00 EUR na posameznega udeleženca izobraževanja.

Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev za pomoč pri ukrepu nova znanja na področju
dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva je 1.500,00 EUR.

Ukrep št. 11: Šolanje srednješolskih kmetijskih in gozdarskih pro-
gramov

Upravičenci:
Dijaki poklicnih in srednješolskih programov iz področja kmetijstva in
gozdarstva.

Splošni pogoji upravičenosti:
Dijak ima stalno prebivališče na kmetijskem gospodarstvu v občini.

Specifični pogoji upravičenosti:
Potrdilo o vpisu. Konec šolskega leta pa dokazilo o uspešno opravlje-
nem letniku. 

Višina pomoči.
Do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.

Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev za pomoč pri ukrepu šolanje na poklicnih in
srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih je 1.200,00 EUR.

Ukrep št. 12: Delovanje društev

Predmet: Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelova-
nja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, goz-
darstvom in razvojem podeželja.

Upravičenci: Društva in njihova združenja. 
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Splošni pogoji upravičenosti:
● Društva registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na

območju občine.
● Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev. 
● Izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci

kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.

Specifični pogoji upravičenosti:
● odločba o vpisu v register društev, 
● seznam članov društva iz območja občine.

Upravičeni stroški:
Materialni stroški za delovanje društev.

Višina pomoči: 
Višina sofinanciranja do 100 % upravičenih stroškov.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50,00 EUR, najvišji pa
1.500,00 EUR na društvo.

Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev za pomoč delovanja društev in njihovih združenj
je 7.000,00 EUR.

Ukrep št. 13: Blagovna znamka - Moje naravno iz doline

Predmet: Sofinanciranje izdelave in tiska blagovne znamke (oblikova-
nje in tisk samolepilnih nalepk, vrečk ter obešank).

Upravičenci: Nosilci registriranih dejavnosti povezanih s kmetijstvom in
kmetijska gospodarstva z registrirano dopolnilno dejavnostjo.

Splošni pogoji upravičenosti:
● Upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost (za kme-

tijska gospodarstva). 
● Upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. 
● Izdelek, kateremu se podeli blagovna znamka mora ustrezati veteri-

narsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahte-
vam.

● Dolgoletno značilni in tradicionalni izdelki domače obrti v Zgornje-
savski dolini ter doma pridelana hrana.

● Blagovna znamka mora biti v uporabi vsaj še 5 let po izplačilu sred-
stev.

Specifični pogoji upravičenosti:
● Analiza živila. za katerega se podeljuje blagovna znamka, 
● vzorec živila oz. izdelka,
● deklaracija živila oz. izdelka.

Upravičeni stroški:
Stroški oblikovanja ter tiska blagovne znamke.

Višina pomoči: 
Višina sofinanciranja do 100 % upravičenih stroškov.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50,00 EUR, najvišji pa
800,00 EUR na posameznika, kateremu je podeljena blagovna znamka.

Višina pomoči: 2.000,00 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 raz-
pisno 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 objave javne-
ga razpisa v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani občine:
http://obcina.kranjska-gora. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure
na tel. št. 5809820 ali 5809800, pri kontaktni osebi Vesni Kunšič.

VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlogo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na
naslov občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 b, Kranjska Gora.
Če upravičenec vlogo odda osebno, le-to lahko stori v sobi št. 1 (spre-
jemna pisarna). Roki za oddajo vlog so naslednji:

Prvi rok za oddajo vlog za vse ukrepe 22.3.2011.
Okvirni datum prvega odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev za vse ukrepe 24.3.2011.

Drugi rok za oddajo vlog za vse ukrepe 20.9.2011.
Okvirni datum drugega odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev za vse ukrepe 22.9.2011.

V primeru, da v okviru postavljenih rokov sredstva pri posameznem
ukrepu ne bodo v celoti izkoriščena, bo občina prejemala popolne vlo-
ge tudi po tem roku in jih obravnavala po vrstnem redu prejema, vendar
najpozneje do 14.10.2011. 

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 imenom,
priimkom in naslovom vlagatelja (če gre za fizično osebo), v primeru pra-
vne osebe pa z nazivom in naslovom pravne osebe na hrbtni strani ku-
verte. Na sprednji strani kuverte mora biti napisan naslednji tekst: 
”Ne odpiraj - Javni razpis - KMETIJSTVO 2011, ukrep št. _______

.

VI. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene
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 opre-
mljene 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 dopolnili, se zavrže, ne-
ustrezno dopolnjene vloge pa zavrne. 
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, ka-
teremu je priložen račun in dokazilo o plačanem računu, bo upraviče-
nec pozvan k podpisu pogodbe. 

VII. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva
sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega
razpisa.

VIII. NADZOR IN SANKCIJE
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Komisija, ki jo imenuje
župan. 

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu,
mora prejemnik sredstev le-ta vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi
obrestmi od dneva prejema do dneva vračila. Prejemnik izgubi tudi pra-
vico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku za naslednji dve leti.

Župan
Jure Žerjav, prof. 

Datum: 10. 01. 2011 
Številka: 330/7-1/2011-VK
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Šolstvo

Koliko učenk in učencev v letošnjem šol-
skem letu obiskuje šolo? 

”Letos imamo 202 učenca. V prvem razredu
jih je 19. Ena učenka je šla te dni na dru-
go šolo, dobili pa smo fanta, ki se je k nam pre-
šolal iz Ljubljane. Tako da številka 202 ostaja.”

Koliko krožkov in dejavnosti jim ponujate,
katerih se najraje udeležujejo?

”Najbolj popularne so športne dejavnosti.
Večina jih je vpisanih na nogomet in košarko,
pozimi pa sta dobro obiskana tudi alpsko smu-

čanje in tek na smučeh. Učenke in učenci so
dobro sprejeli tudi ročna dela ter ure pravljic.
Sicer pa vse te dejavnosti začnemo spodbujati
že v vrtcu. Letos že za najmlajše organiziramo
ure nogometa, prek Alpskega smučarskega
kluba Kranjska Gora pa imajo popoldne na vo-
ljo telovadbo in ob sobotah smučanje.” 

Septembra ste pouk začeli v delno prenov-
ljeni šoli. Kaj to pomeni za vas?

”V novih se vsi skupaj zelo dobro počutimo,
delo je prav gotovo lažje. V razredih so računal-
niki in interaktivne table. Imamo tudi 25 novih
računalnikov za računalniško učilnico, ki jih je
delno financiralo Ministrstvo za šolstvo in
šport, delno pa sami. Tudi barve, v katere je šola
po novem odeta, so bolj tople in prijazne.” 

Med poletnimi počitnicami pa sledi še
druga faza obnove. 

”Ja, zdaj se pridobiva vsa dokumentacija za
nadaljevanje obnove. Drugi del šole bomo poru-
šili in na novo zgradili kuhinjo, jedilnico, multi-
medijsko učilnico, knjižnico, učilnico za kemijo
in dve učilnici za razredni pouk. Novi bosta tudi
učilnici likovnega in tehničnega pouka.” 

Pred vrati so zimske počitnice. Verjetno
jih tako učenci kot učitelji težko čakate? 

”Te dni vsi delajo na učenju, da bodo ocene
čim boljše in potem zimske počitnice, ki so le-
tos konec februarja, čim lepše. Vsi pa seveda
upamo tudi na lepo vreme.” Karmen Sluga

Prvo polletje skoraj mimo 
V ponedeljek, 31. januarja, bo konec prvega polletja po slovenskih šolah, konec februarja pa šolarje in
učitelje čakajo zimske počitnice. Na polovici šolskega leta smo se pogovarjali z ravnateljico Osnovne 

šole Josipa Vandota Kranjska Gora Cvetko Pavlovčič.

Zanimivo po knjižnicah v Dolini 
Po knjižnicah v Zgornjesavski dolini (Mojstrana, Gozd-Martuljek,

Kranjska Gora in Rateče) se v zimskih mesecih vedno kaj dogaja. Za
najmlajše vsak teden pripravljajo ustvarjalne delavnice, za kranjskogor-
ske osnovnošolce razne prireditve, za odrasle pa poučne večere. Kot je
povedala vodja knjižnic v Zgornjesavski dolini Petra Divjak, so šolar-
je v okviru Vandotovega dne razveselili s prireditvijo ”Z glasbo srca”,
na kateri so spoznavali ljudske inštrumente. Nekaj dni zatem pa so jih
povabili še na delavnico hieroglifov. Z osnovnošolci ter profesorjem
Benjaminom Gracerjem so se lotili tudi izdaje knjige, zbirke haikujev
učencev, ki so nastali pod mentorstvom prof. Gracerja. Učitelj je vsake-
mu od učencev namenil en haiku, na naslednji strani pa so objavljene
tudi literarne stvaritve, haikuji, otrok. Tako je nastala razgibana in zani-
miva zbirka, ki si jo lahko izposodite tudi po knjižnicah v Dolini. Pred
odraslimi pa je tja do maja v Kranjski Gori še kar nekaj predavanj: 16.
februarja bo ob 18. uri domoznanski večer Pozdrav z Gorenjske, 24.
marca ob 19.30 predavanje Prva svetovna vojna (gost dr. Vasja Klavo-
ra), 21. aprila ob 19.30 predavanje Camino s kolesom (gost Uroš 
Močnik), 11. maja pa bo ob 18. uri Marija Merljak predavala o zdravi
prehrani. V Gozd-Martuljku bo 23. marca predavanje o prehrani po 
petdesetem letu. V goste prihaja Marija Merljak. Karmen Sluga 

Koledniki prepevali in voščili 
Dovje - V krajih pod Triglavom so člani Vokalne skupine Triglavski

zvonovi pred petimi leti spet obudili lep ljudski običaj koledovanje. Ko
so pri znanem domačem zapisovalcu zgodovinskih dogodkov Francetu
Vogi preverjali, koliko časa ga ni bilo, so prišli do kar realne ugotovitve,
da je od takrat minilo vsaj pol stoletja. To je bil še dodatni razlog, da so
koledovanje spet obudili, številni domačini pa so to pozdravili. Letos se
je 9. januarja razlegala lepa pesem v vseh krajih, kjer so se ustavili. Po
stari ljudski navadi so voščili s pesmijo za zdravo in uspešno novo leto.
Od začetka poti v Radovni, v Mojstrani, na Belci, na Dovjem in ob za-
ključku v Kamnah pri Vogu so jih povsod lepo in prijazno sprejeli.
Prepevali so predvsem koledniške pesmi, božične in kakšno za zraven.
Ker so srečali tudi dva krajana, ki sta imela rojstni dan, so jima z vesel-

jem zapeli še za to priložnost. Je bilo pa tudi letošnje koledovanje z do-
brotno noto. Zbrali so 650 evrov, ki so jih izročili Župnijski karitas
Dovje. Namenila jih bo pomoči potrebnim. Nekaj so ljudje darovali tudi
za delovanje pevske skupine in vsem so se lepo zahvalili. J. R. 

Arhitektura gorskih bivakov
Mojstrana - V Slovenskem planinskem muzeju bo v petek, 18. feb-

ruarja, ob 17. uri prva v seriji arhitekturnih delavnic, ki jih v okviru
projekta Igriva arhitektura za otroke, stare od 6 do 12 let, organizira
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. ”Namen delavnic je se-
znanjanje otrok o prostoru in vlogi arhitekture. Na delavnicah ne vz-
gajamo novih arhitektov. Predstavljamo jim temeljna znanja, na osnovi
katerih bodo znali kot odrasli dejavno vstopati v odločanje o prostoru,”
je povedala arhitektka Barbara Šubic, ki skupaj z možem Igorjem
pripravlja tovrstne delavnice po vsej Gorenjski. Druga v sklopu
delavnic bo v Slovenskem planinskem muzeju v petek, 1. aprila - takrat
se bodo otroci seznanili s tem, kako so se gradila naselja v pokrajinah,
kjer je ravnine malo. V petek, 20. maja, pa bo delavnica za naslovom
Dom nekoč in danes še v Liznjekovi hiši v Kranjski Gori. M. A.
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Rekordna udeležba na maratonu Tamar 
Na 21 kilometrov dolgi progi je letos nastopilo rekordno število tekmovalcev in tekmovalk in sicer 190 iz 

različnih slovenskih krajev in iz sosednje Avstrije in Italije.

Zmagoviti pohod košarkaric HIT Kranjska Gora
Košarkarice HIT Kranjska Gora nadaljujejo zmagoviti pohod v prvi

slovenski ženski košarkarski ligi. Po štirinajstih tekmah ostajajo nepo-
ražene in so zanesljivo na vrhu prvenstvene lestvice. Posebej odmev-
na je bila januarska zmaga nad najhujšimi tekmicami iz preteklih le-
tih. Igralke Celja so na domačem parketu premagale prepričljivo s 85
: 60. Trener Goran Jovanovič je dejal: ”Niti v sanjah nismo pričakova-
le takšne zmage. Pred začetkom tekme je bila to misija nemogoče. Še
posebej zato, ker smo imeli težave z boleznimi in poškodbami. To je
bila najbolj izdatna zmaga nad Celjankami in igralkam res vse čestit-
ke. Ta pomembna zmaga je zagotovo dobra popotnica za nadaljevanje
prvenstva.” Učinkovitost igralk na tekmah se odraža tudi pri statistiki
slovenske ženske košarkarske lige po doseženih koših. Po točkah je na
prvem mestu Tea Oblak, vse bolj pa se prosti vrhu najbolj učinkovitih
strelk prebija tudi Eva Komplet. Košarkarice imajo v prvem rednem
delu državnega prvenstva še šest krogov, potem pa bo šest najboljših
ekip igralo za naslov prvakinj. Kranjskogorske igralke so osvojile že
dva naslova, glede na letošnjo igro in zavzetost na treningih in igriščih
pa imajo realne možnosti, da posežejo še po tretjem naslovu. V letoš-
nji sezoni jih čaka tudi tekmovanje v Pokalu Slovenije. Uvrstile so se
v nadaljnje tekmovanje, 25. in 26. februarja jih v polfinalu čaka 
Ilirija. Pokalne lovorike v svojih vitrinah še nimajo, imajo pa veliko
željo, da jo osvojijo. Janko Rabič

Martina Čufar, najuspešnejša alpinistka 
Mojstrančanka Martina Čufar je bila sredi meseca razglašena za naj-

boljšo alpinistko lanskega leta. Prireditev sta v Domžalah organizirali
Komisija za alpinizem in Komisija za športno plezanje Planinske zve-
ze Slovenije. 

Čufarjeva, članica Alpinističnega odseka Mojstrana, ki je po šport-
nem plezanju nove izzive našla v skalnem plezanju, je zlatega cepina
prejela za številne preplezane vzpone s težkimi ocenami. Kot je pove-
dala bodoča mamica, je bila nad izborom presenečena, saj uradno
sploh še ni alpinistka, pač pa alpinistična pripravnica. A člani komisi-
je, ki je izbirala najboljše, so v njej očitno prepoznali pravi talent, saj
so v obrazložitvi zapisali: ”Martina formalno še ni alpinistka, vsekakor
pa lahko z veseljem zatrdimo, da so vzponi, ki jih opravlja v zadnjih 

letih, še kako alpinistični. Zgodba Martine Čufar v športnem plezanju
je poznana. Svojo visoko športno plezalno raven je v zadnjih letih 
prenesla v alpske stene ter v stene nad dolino Yosemitov. Njeni skalni
vzponi, način in predvsem visok nivo postajajo nov standard v sloven-
skem ženskem alpinističnem skalnem plezanju. To je dejstvo, ki se ga
moramo zavedati in ga ne smemo prezreti. Pristopi v alpinizmu so 
različni in edinstveni, prav tak je tudi pristop Martine Čufar. Specifičen
zaradi športno plezalne poti, pošten in vsega spoštovanja vreden.” 

Strokovno skupino za izbor najuspešnejših alpinistov so sestavljali
Tone Škarja (Komisija za odprave v tuja gorstva), Miha Habjan (Ko-
misija za alpinizem), Tina Di Batista, Tadej Debevec, Milan Romih,
Urban Golob in Peter Mežnar.

Pomembni vzponi Martine Čufar v letu 2010: 
• Les dents de l’amer, Balme/Cluses, 7c+, 800 m 
• Axe du mal, Tadrarat/Taghia, 7c, 500 m 
• Babybel, Paroi de Cascade/Taghia, 8a, 300 m 
• Super Dupont, Face Sude de L’aiguille du Midi, 7b, 160 m 
• Ligne blanche, La Chandelle, 7a+, 200 m 
• L’echo des alpeges, Gran Capucin, 7a+, 400 m 
• Duel, Balme/Cluses, 8a, 170 m 
• Le Corazon, El Capitan, 8a (C2), 1000 m Karmen Sluga 

Lepa januarska sobota je zagotovo veliko pri-
pomogla, da so člani Planinskega društva
Rateče-Planica uspešno organizirali 6. mara-
ton Tamar v smučarskih tekih. Na 21 kilome-
trov dolgi progi je letos nastopilo rekordno šte-
vilo tekmovalcev in tekmovalk in sicer 190 iz
različnih slovenskih krajev in iz sosednje Av-

strije in Italije. Poleg rekreativcev se jim je na
progi pridružilo tudi 50 registriranih tekačev,
ki so tekli za točke Pokala Geoplin. Proga je
potekala iz Planice proti Podkorenu, naprej do
nekdanjega mejnega prehoda v Ratečah, do
Tamarja in nazaj v Planico, kjer je bil cilj. Naj-
boljši čas je pri moških rekreativcih dosegel

Marko Rupnik pred Joštom Zakrajškom in Ju-
retom Čebaškom. Pri ženskah je najhitreje na
cilj pritekla Jerneja Mihevc pred Sando Miller
in Ano Zupan. 

V smučino se je junaško podalo tudi več re-
kreativnih tekačev iz občine Kranjska Gora. V
posameznih kategorijah je najboljše mesto do-
segel Izidor Kofler iz Mojstrane. V skupini
moških do 59 let je za tretje mesto prejel pokal
organizatorjev. Pri moških do 59 let je bil Mar-
ko Lebar iz Kranjske Gore 6., Marko Hlebanja
iz Gozd-Martuljka 8., in Martin Kramar iz
Kranjske Gore 10. Pri moških do 39 let je To-
maž Petrovič iz Rateč zasedel 24. mesto. 

Organizacijska ekipa Planinskega društva
Rateče-Planica je bila po razglasitvi rezultatov
zelo dobre volje, da je vse potekalo po načrtih.
Predsednica Mojca Brudar in vodja tekmova-
nja Dean Mezek sta povedala, da sta vesela, da
so na pomoč priskočili starejši domačini z Ra-
teč z bogatimi izkušnjami, pa tudi mladi. Ne-
pogrešljivi pri izvedbi so bili člani društva
GRS Rateče. Janko Rabič 

Martina Čufar skupaj z Andrejem Grmovškom in Maticem Obidom / Foto: Jernej Arčon



Prireditve

Do 7. marca 2011
RAZSTAVA ”POKAL VITRANC SLAVI”
Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija
Informacije: tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

29. januarja 2011
DRUŽINSKI SMUČARSKI DAN V MOJSTRANI
Ob 10. uri
DRUŽINSKA SMUČARSKA TEKMA V VELESLALOMU
Ob 13. uri
POSAMIČNA TEKAŠKA TEKMA NA 6 KM
Od 10. - 15. ure
DELAVNICA LEDNEGA PLEZANJA
IN DRUGE SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI
Kje: MOJSTRANA
Prijave in Informacije: www.mojstrana.com

30. januarja
1. MEDNARODNI ZIMSKI NOGOMETNI TURNIR Z MEDNARODNO UDELEŽBO, 
KRANJSKA GORA 2011
Kategorije: 8 let, 10 let in 12 let
Kdaj: od 8. - 20. ure
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc in telovadnica OŠ Kranjska Gora
Informacije: nogomet@sd-krg.si

12. februarja
KOMEDIJA Ray Cooney: ”POKVARJENO”
Kdaj: 20.00
Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Informacije: KPD Josip Lavtižar

22. februarja 
THE BEATLES REVIVAL
Najuspešnejša evropska skupina, posvečena Beatlom, ki deluje že 15 let, 
ima vsako leto preko 150 nastopov po vsej Evropi.
Cena: 13 EUR; na dan koncerta 17 EUR
Kdaj: 20.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc
Informacije: www.kranjska-gora.si

Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Do 28. februarja 2011
RAZSTAVA ”ŽIVLJENJE POD TRIGLAVOM”

4. februarja
MESEC PLANINSKE LITERATURE, Uvodna prireditev

14. februarja
PREDSTAVITEV KNJIGE MATEVŽA LENARČIČA IN JANEZA BIZJAKA 
”ALPE KOT JIH VIDIJO PTICE”

17. februarja
PREDAVANJE Z OKROGLO MIZO ”ALPE IN UNESCOVA DEDIŠČINA”

18. februarja
USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE ”ARHITEKTURA GORSKIH BIVAKOV”

28. februarja
ZAKLJUČNA PRIREDITEV MESECA PLANINSKE LITERATURE S PREDSTAVITVIJO 
NAGRAJENIH ZGODB Z OTROŠKEGA LITERARNEGA NATEČAJA ”MOJE NAJVEČJE
VESELJE JE NA GORAH”
Informacije: info@planinskimuzej.si 

Rateče, Kajžnkova hiša
Do 25. marca 2011 / vsako soboto
Kdaj: od 14. - 16. ure 
BREZPLAČNA DELAVNICA IN OGLED PLETENJA NOGAVIC IN VEZENJA PRTIČKOV V
SODELOVANJU S SEKCIJO ROČNIH DEL RATEČE - PLANICA

22. februarja, 25. februarja
Kdaj: od 10. - 12.30
POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE OD 6. LETA NAPREJ
Informacije: tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Kranjska Gora, dvorana Vitranc
2. februarja
Kdaj: ob 19. uri
Košarkarska tekma Hit Kranjska Gora : Ajm Maribor

4. februarja
Kdaj: ob 19. uri
Košarkarska tekma Hit Kranjska Gora : Odeja Škofja Loka
Informacije: bostjan.tajmer@gmail.com

Kranjska Gora, Casino Larix - Piano Lounge Bar
31. januarja, 7. februarja, 14. februarja, 21. februarja, 28. februarja
Kdaj: ob 21. uri
VEČER OLDIES & GOLDIES

1. februarja, 8. februarja, 15. februarja, 22. februarja
VEČER EUROSONG USPEŠNIC

26. januarja, 2. februarja, 9. februarja, 16. februarja, 23. februarja
LATINO VEČER

27. januarja, 3. februarja, 10. februarja, 17. februarja, 24. februarja
KARAOKE

28. januarja, 4. februarja, 18. februarja, 25. februarja
PLESNI VEČER S HIŠNIM ANSAMBLOM ”ALL INCLUSIVE”

29. januarja, 5. februarja, 19. februarja
ZABAVA Z DUOM ”GREEN EYES”

30. januarja, 6. februarja, 13. februarja, 20. februarja, 27. februarja
GET-TOGETHER PARTY

11. februarja
ZABAVA S HIŠNIM ANSAMBLOM ”ZAHOD BAND”

12. februarja
VALENTINOV VEČER S HIŠNIM ANSAMBLOM ”ZAHOD BAND”

26. februarja
KONCERT ”ADI SMOLAR”
Informacije: kristina.bogataj@casino-larix.com

Kranjska Gora, Casino Korona-teater
Kdaj: ob 21.30 in 24. uri
28. januarja & 29. januarja EROS RAMAZZOTTI COVER BAND
4. februarja & 5. februarja PRODANCE SHOW
Kdaj: ob 21. uri
14. februarja VALENTINOV PLES Z DUOM REGINA

Kdaj: ob 21.30 in 24. uri
18. februarja, 19. februarja PLESNI SPEKTAKEL ASIA BALLET
25. februarja, 26. februarja PLESNI SPEKTAKEL BRAZIL DE MULATAS
Informacije: marketing.korona@hit.si

Prireditve v občini Kranjska Gora
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PE Kranj, Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj

Pridružite se nam: 
■ kot zavarovalni zastopnik, če imate vsaj 

IV. stopnjo strokovno izobrazbe ekonomske,
tehnične ali druge ustrezne smeri in imate 
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja
ali 

■ kot zastopniški kandidat, če imate vsaj 
IV. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske,
tehnične ali druge ustrezne smeri za 
zastopniške kandidate, 

■ ste komunikativni in sposobni učinkovite 
prodajne komunikacije, 

■ znate uporabljati orodja MS Office. 

Cilje boste lahko dosegali 
s predanim delom: 
■ v prijetnem in urejenem delovnem okolju, 
■ z izobraževanjem, 
■ s podporo lastnega telefonskega studia. 

Za dosežene uspehe boste 
stimulativno nagrajeni. 
Če ste dinamični in ste prepoznali svoj 
življenjski izziv, zgrabite priložnost. Z izbranimi
kandidati bomo delovno razmerje sklenili za
določen čas 3 mesecev z možnostjo nadaljne 
sklenitve za nedoločen čas. Za dodatne 
informacije lahko pokličete na telefonsko št.:
04/281 70 15. Pisne prijave z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev nam pošljite v 8 dneh
od objave na naslov: ADRIATIC SLOVENICA,
d. d., Poslovna enota Kranj, Kidričeva 
cesta 2, 4000 Kranj. 

Kandidati bodo o odločitvi obveščeni v 8 dneh
po sklenitvi pogodbe z izbranimi kandidati. 
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Predstavitev mode 19. stoletja
Vožnja s kočijo

Festival lajnarjev

Tradicionalni recitali Prešernovih pesmi

Tisk cenzurirane Zdravljice 
Sejem domače in umetnostne obrti

Nastopi pevskih zborov in folklornih skupin

Bogata gastronomska ponudba

Lutkovna predstava za najmlajše
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Vsako uro se 
bomo zavrteli 
v ritmih valčka 

Bodite tudi Vi 
del 19. stoletja !

Pridite na prireditev 
oblečeni v oblačilih19. st.

Živinoreja na OMD območjih
OMD območja so območja, odmaknjena od

gospodarskih središč, kjer so potrebne dnevne
migracije zaradi pomanjkanja delovnih mest in
je tudi slabša infrastruktura. Poleg teh dejav-
nikov so tudi - vsaj za kmetijstvo pomembnejše
- večje naravne omejitve (nadmorska višina,
strmine, uporaba specialne mehanizacije, pod-
nebje). Upoštevati so začeli tudi druge narav-
ne dejavnike kot npr.: vsota padavin in s tem
pogostnost poplav, vsota nizkih temperatur,
vročinski stres, vlažnost tal, globina tal, bilan-
ca vode v tleh ... Posledično je na teh območ-
jih dražja in manj intenzivna pridelava. Kot
nadomestilo za te dejavnike je priznano plači-
lo za kmetovanje v OMD območjih. To je v 
bistvu plačilo za pokritje večjih stroškov pride-
lave. 

V Sloveniji je 74,2 odstotka ozemlja v OMD
območju. Lahko boste slišali tudi za LFA ob-
močje (less favoured areas), kar pomeni ena-
ko.

Na KIS-u so ugotovili, da se tudi v OMD -
tako kot v nižinskem območju - število kmetij
zmanjšuje, narašča pa število živali na kmeti-
jo. Trenutno imamo povprečno tri krave dojilje
oz. trinajst krav molznic na kmetijo, čeprav
število kmetij pada. - v nižinskem območju celo
bolj kot v OMD.

Glede prehrane trdimo, da je paša najcenej-
ši vir. Na gorskovišinskih kmetijah se več kot
71,3 odstotka goveda pase. Značilno za OMD
območje je, da dajo kravam molznicam v obro-
ku manj močne krme. Tudi število sušilnih na-
prav je večje in tudi več stolpnih silosov je še.

Povprečna mlečnost je v gorskovišinskem ob-
močju za okrog 900 kg mleka na kravo manj-
ša. (V nižinskem območju 6.397 kg/kravo, v
GV 5.493 kg/kravo). Tudi pitanci v OMD ob-
močju imajo v povprečju manjšo težo in gredo
prej v zakol. Rezultati reje npr.: prirast, kon-
formacija in zamaščenost, kar je osnova za
razvrstitev v plačilni razred - odstopajo za 10
odstotkov. Intenzivnost reje je v omejenih de-
javnikih nižja - nizka - prirasti so po 930
g/dan.

Pri ekonomiki prireje na OMD območjih ve-
lja kot tudi v nižinskem območju: prireja se ne
začne z vhlevitvijo živali, ampak s pridelavo
ter nakupom krme. Povečevanje intenzivnosti
reje je smiselno le, dokler stroški naraščajo
počasneje kot vrednost končnega produkta. Na
OMD je veliko dejavnikov, ki vplivajo na stro-
ške amortizacije in ceno prireje.

Dokazano je, da je mleko s travinja - to so v
glavnem kmetije v OMD območju - tudi bolj
zdravo, če rečemo poenostavljeno - vsebuje
tudi dvakrat več konjugirane linolne kisline, še
posebej v poletnem obdobju, kot mleko s kme-
tij s koruzno silažo. Še posebej dobra je paša s
planin. Konjugirana linolna kislina je namreč
protikancerogena kislina, katere edini vir so
prežvekovalci oz. mleko prežvekovalcev. 2 dl
mleka na dan tudi zadosti človekove potrebe
po mineralih.

Poskus pitanja telet v OMD območjih v SLO
je že bil. To je t. i. Pohorje beef. Vendar je pri
upoštevanju sedanjih cen reja upravičena le s
subvencijami pri reji 15 krav dojilj. Pitanje po
odstavitvi ni zanimivo. Sicer pa je finančno za-
nimiva prodaja takega mesa na domu.

Poseben poudarek na OMD območjih je tre-
ba nameniti tudi mehanizaciji. V 26 letih se je
v SLO 800 ljudi ubilo s traktorjem. Tehnološki
razvoj gleda na pnevmatike, kolotek, ustrezen
tlak v kolesih, maso stroja, hitrost dela,... Pri
uporabi stroja na GV kmetijah je pomembna
višina težišča, ki naj bo čim nižje nad tlemi.
Seveda bi pa o mehanizaciji lahko govorili še
več - to naj bo morda tema kdaj drugič!

Kdaj bo slovenska govedoreja lahko konku-
renčna drugim deželam z večjim deležem OMD
območij?

Zemljišča bo potrebno arondirati, graditi
okolju in živalim prijazne zgradbe, krmiti čim
več domače, a kakovostne krme - predpogoj je
kakovostna paša, se odpovedati prestižu in
dragi mehanizaciji, graditi na strategiji pro-
mocije, se izobraziti in usposobiti. 

Slišali smo torej, da je pridelava v OMD ob-
močjih dražja. Zato država daje OMD nado-
mestilo za pokritje teh večjih stroškov pridela-
ve. Sestavljeno je iz fiksnega in variabilnega
dela. Fiksni del predstavlja 55 odstotkov, osta-
lo je variabilni del, ki ga poznate po točkah, ki
so bila vsaki kmetiji dodeljene v letu 2010.
Vendar pa bodo letos to preverjali in poprav-
ljali, saj bo več upoštevana nadmorska višina.
V predtisku letošnje zbirne vloge bo torej dolo-
čeno novo število točk. Novost je tudi ta, da je
odstotek fiksnega dela zamrznjen do 2013 in se
ne bo manjšal, kot je bilo prvotno rečeno. Ven-
dar pa OMD plačilo ne upošteva ekonomike
reje. Za ta dejavnik se odloča vsak sam.

Tilka Klinar,
kmetijska svetovalna služba



Za vidne in trajne rezultate je potreben ~as, zato so hladni meseci
idealni za pri~etek pridobivanja dobre telesne forme in oblikovanje
telesa. Dose`ene rezultate bomo tako tudi obdr`ali, hkrati pa
vzpostavili zadovoljstvo z lastnim telesom ter dobro po~utje telesa
in duha.

Pomembna je odlocitev!

Oglas
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PIANOlounge
SINONIM ZA ZABAVO! 

odprto 18:00 - 03:00

12.2.2011 // 21:00 
Valentinov veèer s hišnim ansamblom Zahod 
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ar26. 2. 2011 // 21:00  

VSTOP JE BREZPLAÈEN!
 Vse kar potrebujete je osebni dokument. 

Info: 04 588 47 18, info@casino-larix.com
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