Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. List RS št.32/93) ter
17. in 86. člena Statuta občine Kranjska Gora (Uradni vestni Gorenjske št.4/95) je
Občinski svet občine Kranjska Gora na 21. seji dne 29.5.1996 sprejel
ODLOK
O DODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE REŽIMA PARKIRANJA NA
PARKIRIŠČIH NA POSAMEZNIH OBMOČJIH V OBČINI KRANJSKA
GORA
1. člen
S tem odlokom se določa predmet, območje, pogoje in druge elemente, pomembne za
podelitev koncesije za izvajanje parkiranja na parkiriščih na posameznih območjih v
občini Kranjska Gora.
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje parkirnega režima na parkiriščih na posameznih
območjih v občini Kranjska Gora.
3. člen
Koncesionar mora za pridobitev in opravljanje izpolnjevati naslednje pogoje:
• da ima sedež v Republiki Sloveniji in je državljan Republike Slovenije,
• da je ustrezno usposobljen za izvajanje koncesije,
• da pripravi in predloži program
4. člen
Koncesionarjem bo koncident podelil naslednja pooblastila za.
• izdajo parkirnih listkov in pobiranje parkirnine,
• nadzor reda in discipline na parkirišču.
5. člen
Koncesija se podeli za dobo do 5 let in prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.
6. člen
Opravljanje koncesije financira koncesionar.
7. člen
Za nadzor izvajanja koncesije imenuje župan posebni nadzorni organ, ki spremlja in
nadzira izvajanje koncesije ter ga obvešča o svojih ugotovitvah.
8. člen
Koncesija preneha:
• s pretekom časa, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba,
• na drug način, ki ga določa zakon.

9. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, razen če Občina koncesijo podeli
direktno na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.list Rs št.
32/93). O izbiri kokncesionarja odloči koncident z upravno odločbo. Z izbranim
koncesionarjem župan sklene koncesijsko pogodbo.
10. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in vsebuje naslednje pogoje:
• točno določen predmet koncesije,
• pogoje, pod katerimi se podeli koncesija ter pogoje za izvajanje koncesije,
• obveznost koncesionarja, da sklene ustrezne zavarovalne pogodbe za primere
odgovornosti,
• čas, za katerega se daje koncesija,
• navedbo razpisne dokumentacije, ki jo zagotovi koncident,
• navedbo zahtevanih strokovnih podlag, ki jih mora zagotoviti prijavitelj,
• elemente, ki jih mora vsebovati prijava,
• rok za predložitev prijav,
• rok za izbor koncesionarja,
• rok, v katerem se sklene koncesijska pogodba,
• odgovorno osebo za dajanje informacij v času razpisa.
11. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z
izvajanjem koncesijske dejavnosti drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo
določila Zakona o obligacijskih razmerjih.
12. člen
Za dodeljeno koncesijo mora koncesionar plačevati koncesijsko dajatev.
Koncesionar mora odvajati na žiro račun Občine Kranjska Gora koncesijsko dajatev v
višini in v rokih, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe.
13. člen
Koncesionar je oproščen izvrševanja pogodbenih obveznosti samo v primeru višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko
razmerje preneha na podlagi ugotovljenih posledic višje sile, ki jih ugotovi nadzorni
organ in potrdi občinski svet.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske,
uporablja pa se od 1.6.1996 dalje.
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