Na podlagi 6.člena Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih in na ostalih kategoriziranih
občinskih cestah Občine Kranjska Gora in 7. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UVG št. 17/99), je
Občinski svet Občine Kranjska Gora na .8...seji, dne..28.6.1999.sprejel

ODLOK
prometni ureditvi občinske kategorizirane ceste javne poti Skakalnice - Planinski dom Tamar, številka
ceste 689101

Vsebina odloka
1.člen
S tem odlokom se urejajo pravila urejanja javnega cestnega prometa v dolini Planice, na občinski
kategorizirani cesti javni poti Skakalnice - Planinski dom Tamar, številka ceste 689101, z začetkom
ceste RT 901 in koncem ceste Planinski dom Tamar.
Omejitev prometa
2.člen
1. Na javni poti iz 1. člena tega odloka je prepovedan promet za vsa vozila na motorni pogon, v času
in obdobjih kot jih določa ta odlok, razen izjem navedenih v 5. členu tega odloka.
2. Na celotnem območju doline Planice je prepovedana vožnja z motornimi sanmi, razen izjem
navedenih v 5.členu tega odloka.
Razlogi za omejitev
3.člen
1. Dolina Planice proti Tamarju leži v najvrednejšem in hkrati najbolj občutljivem območju TNP.
Prometna obremenitev je vsako leto večja, negativni vplivi prometa v naravi pa so vse hujši.
2. Ohranitev naravne lepote bomo ohranili samo z zmanjšanjem prometa na tem območju.
3. Zapora ceste pomeni tudi uveljavljanje hoje in alternetivnih oblik (kolesarjenje, tek na smučeh....)
obiskovanja in spoznavanja naravnih lepot parka, ki bo tako služil pravemu namenu, oddihu in
miru.
Čas zapore
4.člen
1. V zimskem času od 1.11. do 30.4. naslednjega leta velja na tem odseku popolna zapora vsak dan
od 00:00 ure do 24:00 ure, razen za izjeme navedene v 5. členu tega odloka.
2. V letnem času od 1.5. do 31.10. velja popolna zapora vsak dan od 8:00 ure do 18:00 ure, razen za
izjeme navedene v 5. in 6. členu tega odloka.
Izjeme pri zapori
5.člen
V času zapore so izjemoma upravičeni do vožnje na zaprtem območju:
1. Vsa intervencijska vozila;
2. Inšpekcijske službe in osebe, ki opravljajo nadzor nad tem odlokom;
3. Lastniki zemljišč;
4. Oskrbnik Planinskega doma Tamar:
5. Duhovnik v dneh verskih obredov v Tamarju;
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6.
7.
8.
9.

Oskrbnik Doma RTV in gostje v tem Domu (na odseku RT 901 do Doma RTV);
Upravljavci tekaških prog
Vzdrževalci ceste
Delavci javne gozdarske službe

6.člen
V času zapore je dovoljen prevoz od Doma v Tamarju proti Skakalnicam:
1. Planincem in drugim obiskovalcem Tamarja, ki se vračajo iz Tamarja v času med 12:00 uro in
14:00 uro.
2. Vsi , ki se vračajo v času zapore plačajo ob vrnitvi dvojno ceno parkiranja v Planici.
Javni prevoz
7.člen
V času zapore se lahko organizira javni prevoz na zaprtem območju. Za opravljanje javnega prevoza
se sklene koncesijska pogodba na podlagi razpisa. Čas voženj mora biti objavljen v sredstvih javnega
obveščanja.
Parkiranje v času zapore
8.člen
Na območju Planice je zadostno število parkirnih mest, s katerimi upravlja Zavod Planica in v skladu
s sklepom Občinskega sveta pobira parkirnino.
Prometna signalizacija
9.člen
Prometno signalizacijo na zaprtem območju predpiše pristojni organ za promet v Občini Kranjska
Gora.
Izvajanje nadzora
10.člen
1. Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinski redarji, občinski inšpektor in nadzorniki
TNP v skladu s svojimi pooblastili ter redarji ob zapornici in na parkiriščih.
2. Za izvajanje redarske službe ob zapornici se sklene koncesijska pogodba na podlagi razpisa.
Prehodne in končne določbe
11.člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v UVG.

Štev. 002//14-1/99-AM
Kranjska Gora, dne 17.6.1999
Župan
Občine Kr. Gora
Jože Kotnik
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