Na podlagi določbe 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l.RS 32/93) in
določb Statuta občine Kranjska Gora (UVG 4/95), je Občinski svet občine Kranjska
Gora na svoji 38. seji dne 22.10.1997 sprejel

ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V
OKVIRU ZIMSKE TURISTIČNE PONUDBE - SANKANJE Z VRŠIČA

1. člen
S tem aktom občina Kranjska Gora, kot koncedent, določa predmet in pogoje za oddajo
koncesije za opravljanje dejavnosti v okviru zimske turistične ponudbe - sankanje na
Vršiški cesti - regionalni cesti R 302, odsek 1027 - Kranjska Gora - Vršič, v turistične
namene v zimskem času, ko je na njej izvedena popolna zapora.
PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje dejavnosti turistično - rekreativne ponudbe - sankanje
z Vršiča - v okviru celotne zimske turistične ponudbe Kranjske Gore, ki je teritorialno,
funkcionalno in prostorsko zaokrožen sistem.
OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI
3. člen
Dejavnost »Sankanje z Vršiča« se opravlja v zimskem času, ko je regionalna cesta R
302, odsek 1027, Kranjska Gora - Vršič, zaprta za ves promet. Upravljavec ceste Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, je s
Sporazumom o začasni uporabi regionalne ceste R 302, odsek 1027, Kranjska GoraVršič, št. 2415-97-000633/0, prenesel dovoljenje za začasno uporabo v turistične
namene v zimskem času, na začasnega uporabnika - občino Kranjska Gora (v
nadaljevanju : koncedent).
KONCESIONAR
4. člen
Na podlagi vloge o zainteresiranosti (iz 34. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah Ur.l.RS 32/93 - v nadaljevanju Zakon) podjetja »Sednjek« d.o.o., Podkoren 5,
Kranjska Gora, št. 343/23-1/97-JB, z dne 16.9.1997, ki je lastnik agencije Julijana in v
skladu s 3. in 35. členom Zakona, se koncesija za opravljanje dejavnosti »Sankanje z
Vršiča« v zimskem času podeli podjetju »Sednjek« d.o.o., Podkoren 5, Kranjska Gora.
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POGOJI ZA OPRAVLJANJE KONCESIJE
5. člen
Občina Kranjska Gora (kot koncedent) in podjetje »Sednjek« d.o.o. (kot koncesionar) s
tem aktom določata pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti. Stranki v skladu s
35. členom Zakona ugotavljata, da je podjetje »Sednjek« d.o.o. do sedaj imelo v svoji
ponudbi v okviru turistične dejavnosti sankanje z Vršiča in je to dejavnost opravljalo v
skladu s predpisanimi tehničnimi in drugimi standardi in normativi.
6. člen
Občina Kranjska Gora (koncedent) s tem aktom prenese v začasno uporabo cesto R
302, na odseku 1027 Kranjska Gora -Vršič, koncesionarju pod naslednjimi pogoji :
1. Koncesionar prevzame cesto v začasno uporabo in sicer v zimskem času, ko je
cesta zasnežena in zaprta za promet. S tem prevzame tudi vso odgovornost za
življenje in zdravje ljudi, kakor tudi odgovornost za škodo, ki bi nastala na
predmetih in opremi, ki so povezani s turistično dejavnostjo in odgovornost za
škodo na opremi ceste, ki bi nastala zaradi opravljanja dejavnosti.
2. Koncesionar je dolžan zagotoviti stalno obveščanje o stanju in nevarnosti pred
snežnimi plazovi
3. .Koncesionar se obvezuje, da bo vzdrževal cesto tako, da bo primerna za
opravljanje dejavnosti (za sankanje) ter skrbel za režim uporabe drugih
uporabnikov ceste v zimskem času.
4. Koncesionar se je dolžan dogovoriti za režim oskrbe planinskih domov na Vršiču v
zimskem času in jim omogočiti nemoteno dobavo. Z lastniki (najemniki) planinskih
postojank je koncesionar dolžan skleniti dogovor, ki bo urejal razmerja in
odgovornosti.
5. Koncesionar je dolžan obvestiti javnost o režimu uporabe Vršiške ceste za sankanje
podnevi na lastno odgovornost z obvestilnimi tablami, določiti lastno odgovornost
za sprehajalce, ter časovni okvir, ko se vrši oskrba planinskih domov.
V času, ko Vršiško cesto uporabljajo turisti - od 10:00 do 16:30 ure, po cesti ni možna
oskrba planinskih domov. Koncesionar skrbi za vzdrževanje in nemoten potek
dejavnosti, ki se je turisti udeležujejo na lastno odgovornost.
V popoldanskem in nočnem času, ko je dejavnost sankanja organizirana s strani
koncesionarja, pa le-ta nosi popolno odgovornost.
Koncesionar je dolžan na vstopnem mestu (nad hotelom Erika) postaviti zaporo in
zagotoviti nadzor nad uporabo in delovanjem zapore (dostop za lastnike gozdnih
parcel, intervencije).
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OBSEG IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
7. člen
Koncesija za opravljanje dejavnosti »Sankanje z Vršiča« se podeli za zimsko sezono
1997/98 pod pogoji, ki jih določa ta akt, z možnostjo podaljšanja v naslednjo sezono, v
kolikor ni prišlo do kršitev oziroma odpovedi koncesije.
KONCESIJSKA DAJATEV
8. člen
Koncesionar je dolžan redno vzdrževati cesto, da je primerna in varna za sankanje,
določiti režim oskrbovanja planinskih domov, postaviti zaporo in table, ki določajo
stopnje odgovornosti in obveščajo o režimu uporabe. Za izpolnitev teh določb bo
potreben vložek koncesionarja, ki se mu šteje, da je s tem, ko je izpolnil zahteve iz tega
člena, izpolnil vse obveznosti iz naslova koncesijske dajatve.
NADZOR
9. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja :
· občina Kranjska Gora, pristojni organi,
· župan.
JAVNA POOBLASTILA
10. člen
Koncedent daje koncesionarju naslednja javna pooblastila:
· pravico opravljanja dejavnosti v okviru turistične agencije Julijana in v skladu z
usmeritvami turistične ponudbe v zaokroženem turističnem območju,
· pravico oblikovanja cen svojih storitev,
· pravico določiti režim vzdrževanja Vršiške ceste v času trajanja koncesije in določiti
režim oskrbovanja planinskih domov, kar določijo v medsebojnem dogovoru.
ODVZEM KONCESIJE
11. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo brez odškodnine v primeru, če ta
očitno krši določbe Odloka, oziroma:
· če ne uredi pogojev za opravljanje dejavnosti in je zato prizadet interes turističnega
gospodarstva,
· če ne omogoči dostopa v tem aktu določenim uporabnikom in intervencijskim
vozilom, oziroma, če se pravočasno ne dogovori o režimu sodelovanja,
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· če se pri svojem delu ne drži predpisov in standardov določenih za opravljanje
dejavnosti,
ter v primeru, da upravljavec ceste (Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za
ceste), odpove občini Kranjska Gora pravico začasne uporabe ceste.
KONČNE DOLOČBE
12. člen
V primeru, da nastopijo razlogi iz 11. člena tega akta, mora koncesionar takoj
prenehati z opravljanjem turistične dejavnosti in odstraniti s ceste vse predmete in
stvari, ki se nahajajo na cesti zaradi opravljanja turistične dejavnosti ali pa so posledica
opravljanja le teh. To velja tudi v primeru, če koncesionar sam preneha z opravljanjem
dejavnosti in o tem obvesti koncedenta.
13. člen
Na podlagi tega akta bo s koncesionarjem sklenjena koncesijska pogodba, ki bo
natančneje določala pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Morebitne spore bosta koncedent in koncesionar reševala sporazumno in z dogovorom.
V primeru, da spora ne bo mogoče rešiti, bo primer reševalo pristojno sodišče.
14. člen
Ta akt prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Štev.: 012/6-1/97-NK
Kranjska Gora, 23.10.1997

Župan:
Jože Kotnik

Odlok o podelitvi koncesije - sankanje z Vršiča

Predsednik občinskega sveta
Jože Zupančič

