
          
 

RAZPIS 
za nagrajevanje tradicionalnega sušenja krme ali žita v kozolcih  

na območju občine Kranjska Gora 
 

UVOD 
 

1. S temi dokumentom se podrobneje določajo nameni, pogoji, merila in postopki za 
dodeljevanje nagrad za sofinanciranje tradicionalnega sušenja krme ali žita v kozolcih kot 
kulturne dediščine na območju občine Kranjska Gora. 

 
2. Namen razpisa je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na območju občine Kranjska Gora, 

ki jo predstavlja tradicionalni način sušenja krme ali žita v obliki obdevanja v kozolec, po 
domače »stog«. S tem se zmanjšuje delež balirane sveže krme, ki v preteklosti ni bil značilen 
za gorenjsko živinorejo, hkrati pa se ohranja kozolec kot tipičen element kulturne krajine in 
znanja pri obdevanju kozolca kot dela nesnovne kulturne dediščine. 

 
3. Za tradicionalno sušenje se v okviru tega razpisa šteje sušenje krme za živino ali žita v 

kozolcih oziroma »stogovih«. Za ohranjanje kulturne dediščine se šteje, da od časa prve 
košnje do zaključka zadnje košnje okna, v nadaljevanju brane, napolnimo z neposušeno krmo 
ali v času žetve s snopi žita in jih izpraznimo najkasneje do konca septembra. Kot del te 
tradicije se v kozolcih posušena krma mora porabiti za krmljenje domačih živali. 

 
UPRAVIČENCI 

 
4. Upravičenci za prijavo na razpis so:  

• nosilci kmetijskega gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev – RKG),  

• imajo v lasti kozolec ali obdelujejo tuje zemljišče s kozolcem na območju občine Kranjska 
Gora. 

 
5. Na podlagi objave razpisa upravičenci do določenega roka oddajo predhodno prijavo, s 

katero potrdijo sodelovanje na razpisu. Potrjeni upravičenci med sezono košnje beležijo 
lokacijo, termin in število obdevanih bran. Te podatke v obliki pisnega poročila do konca 
septembra tekočega leta posredujejo na RAGOR. K poročilu je treba priložiti tudi fotografije 
obdevanih kozolcev. Fotografije se v elektronski obliki posredujejo predsedniku komisije. 
Predhodna prijava upravičenca ne zavezuje k obdevanju kozolca v tekoči sezoni. Po drugi 
strani pa nekdo, ki kozolec obdeva, pa ni oddal predhodne prijave, do sodelovanja na razpisu 
ni upravičen. 
V primeru, da upravičenec prijavlja sušenje v kozolcu, ki stoji na nelastniškem zemljišču, z 
izjavo, ki je del predhodne prijave, zagotovi, da je lastnik zemljišča, na katerem stoji kozolec, 
seznanjen s prijavo upravičenca na razpis in njej ne nasprotuje. 
 

KOMISIJA 
 

6. Postopek podeljevanja nagrad razpisa opravlja tričlanska komisija, ki jo sestavljajo 
predstavnik RAGOR-ja, predstavnik Občine Kranjska Gora, in predstavnik nevladne 



organizacije na področju kmetijstva, kulturne dediščine, varstva okolja ali turizma. Komisijo 
vsako leto ob soglasju Občine Kranjska Gora imenuje direktor RAGOR-ja. Predsednik komisije 
je predstavnik RAGOR-ja. 

 
7. Naloge komisije:  

• pregled predhodnih prijav in ugotovitev popolnosti ter pravočasnosti vlog,  

• pregled in ocenjevanje prispelih končnih poročil v skladu s tem razpisom,  

• priprava razdelitve sredstev glede na število prijav in višino sredstev,  

• vodenje zapisnikov o delu komisije,  

• naključna terenska kontrola prijavljenih vlog. 
 
 

NAGRADE 
 

8. Višina nagrade za upravičence je odvisna od razpoložljivega nagradnega sklada, števila prijav 
in vsebine končnih poročil (števila vseh obdevanih bran).  
 

9. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:  
a. Šteje celotna obdevana brana posušene krme ali žita – za krmo je financiranje do 24,00 

EUR neto na brano, za žito do 40,00 EUR neto na brano. 
b. Velikost brane je najmanj 3,5 m širine in 3,0 m višine. 
c. Pri izračunu se upošteva število obdevanih bran v eni letni sušilni sezoni in kolikokrat je 

bila posamezna brana uporabljena za sušenje v eni sezoni. 
d. Upoštevajo se le brane, ki so izpraznjene najkasneje do 30. 9. tekočega leta. 

 
10. Upravičenec mora najkasneje do konca septembra tekočega leta poslati končno poročilo s 

fotografijami, ki je podlaga za izplačilo nagrade, s katero se določi višina dodeljenih sredstev.  
 

11. RAGOR na podlagi izračuna višine nagrade najkasneje do 30. 11. tekočega leta upravičencem 
izplača nagrado. Pri izplačilu RAGOR zagotovi plačilo akontacije dohodnine, ki znaša 25 % 
izplačane neto vrednosti. 

 
SANKCIJE 

 
12. Nadzor nad izvajanjem razpisa izvaja komisija. V primeru, da komisija ugotovi, da upravičenec 

sušenja ne izvaja v skladu z vlogo oziroma izvaja kakršnekoli oblike izigravanja pravil razpisa, 
se upravičencu ne izplača nagrade za tekoče leto in prepove prijavo na razpis naslednji 2 leti. 

 
PODATKI ZA TEKOČE LETO (2022) 

 
Skupna neto višina nagradnega sklada: 1.600,00 EUR 
 
Rok za oddajo predhodnih prijav: 23. 6 2022 
 
Oddaja predhodnih prijav: vlagatelji oddajo predhodno prijavo na predpisanem obrazcu, ki je priloga 
k razpisu. Izpolnjen in podpisan obrazec pošljejo po elektronski pošti na e-naslov 
klemen.klinar@ragor.si, po pošti na naslov RAGOR, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice ali ga osebno 
oddajo na sedežu RAGOR-ja (delovniki med 8. in 14. uro).  
 
Rok za oddajo končnega poročila: 30. 9. 2022 
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Oddaja končnih poročil: upravičenci bodo ob potrditvi sprejetja na razpis prejeli obrazce za končno 
poročilo. Oddaja je mogoča na načine, opisane v prejšnjem odstavku (oddaja predhodnih prijav). 
Obvezna priloga končnemu poročilu so tudi fotografije obdevanega kozolca, ki jih upravičenci 
posredujejo izključno v elektronski obliki na e-naslov klemen.klinar@ragor.si.  
 
Komisija za leto 2022: predsednik Klemen Klinar (RAGOR), članica Vesna Kunšič (Občina Kranjska 
Gora), članica Melita Djurić (Dovje – Mojstrana: Zelena prihodnost v okviru Turističnega društva 
Dovje – Mojstrana) 
 
Kontaktni podatki za več informacij: Klemen Klinar, telefon 04 581 34 16 ali 031 337 202, e-pošta: 
klemen.klinar@ragor.si 
 
Jesenice, 1. 6. 2022      Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 

Eva Štravs Podlogar, direktorica 
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