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Na podlagi 325. in 241. člena Zakona o prekrških (UL SRS štev. 36/83), 2. odstavka
21. člena, 2. odstavka 29. člena in 1. odstavka 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(UL RS štev. 72/93) in 2. odstavka 17. člena ter 2. odstavka 83. člena Statuta občine
Kranjska gora je Svet občine Kranjska gora na svoji 26. seji dne 23.10.1996 sprejel

ODLOK
o redu na smučarskih tekaških progah v občini Kranjska gora

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javne tekaške smučarske proge (v nadaljevanju tekaške proge) so po tem Odloku
posebej urejene smučarske površine za športni in predvsem rekreativni tek na smučeh,
ki so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur.
2. člen
Občinski svet Kranjska Gora s tem Odlokom določa :
- upravljavca tekaških prog v občini Kranjska gora,
- dolžnosti upravljavca tekaških prog,
- red na tekaških progah,
- vrste označb o redu na tekaških progah,
- opravljanje rediteljske službe,
- zaračunavanje in pobiranje pristojbine za uporabo tekaških prog in
- dolžnosti uporabnikov tekaških prog, kazenske sankcije za kršitve in izvrševanje
kazenskih sankcij.

II. UPRAVLJAVEC TEKAŠKIH PROG
3. člen
Občinski svet Kranjska gora kot upravljavca tekaških prog določa športne organizacije,
zavode ali društva .
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III. DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCA TEKAŠKIH PROG
4. člen
Upravljavec tekaških prog mora pred izdelavo prog zagotoviti pisna soglasja lastnikov
zemljišč, preko katerih potekajo tekaške proge. Proge mora trasirati in spoštovati
dogovorjene obveznosti med upravljavcem in lastniki zemljišč.
5. člen
Upravljavec mora zlasti zagotoviti:
- pravočasno izdelavo tekaških prog na trasiranih površinah,
- redno vzdrževanje in obnavljanje tekaških prog,
- tehnično urediti tekaške proge v smislu tega Odloka,
- zaščito nevarnih mest na in ob progah,
- namestiti ustrezne opozorilne in obvestilne table ter oznake za nevarnosti,
- rediteljsko službo na tekaških progah in
- urejena parkirišča.
6. člen
Upravljavec tekaških prog mora pri trasiranju in izdelavi proge zlasti paziti na to, da so
proge dovolj široke, čimbolj pregledne, še posebej pa mora biti pozoren na nevarnosti
snežnih plazov.
Upravljavec vsakodnevno ali po potrebi preverja stanje prog in odpravlja nevarnosti na
njih.
7. člen
Športna tekmovanja na tekaških progah se smejo prirejati le z dovoljenjem
upravljavca, ki organizatorju tudi določi traso za izvedbo prireditve.
Organizator športne prireditve na tekaški progi mora zagotoviti, da so tekmovalne
proge v času prireditve zaprte za ostale uporabnike.
Po končani prireditvi mora organizator odstraniti vse naprave in označbe, ki jih je
namestil zaradi prireditve.
Organizatorji šole na smučeh smejo izvajati dejavnost na tekaških progah, ki so
predmet tega Odloka, samo z dovoljenjem upravljavca tekaških prog. Pri izvajanju šole
teka na smučeh udeleženci ne smejo ovirati drugih uporabnikov tekaških prog.
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8. člen
Upravljavec tekaških prog mora po končani zimski turistični sezoni pregledati celotno
traso tekaških prog ter se z lastniki zemljišč dogovoriti o morebitni odškodnini za
uporabo zemljišč oziroma poškodb, ki so nastale na zemljišču zaradi izdelave in
vzdrževanja tekaških prog.

IV. RED NA TEKAŠKIH PROGAH
9. člen
Upravljavec mora zagotovit na tekaških progah tak red, da je omogočen tek čim
večjemu številu uporabnikov tekaških prog.
10. člen
Upravljavec mora na tekaških progah zagotoviti ustrezno število rediteljev, ki so
usposobljeni po določilih Pravilnika republiškega sekretarja za notranje zadeve o
znakih in redu na smučiščih in rediteljski službi štev. 01/1-S-010/12-77 od 4/1-1978 za
opravljanje rediteljske službe in imajo opravljen izpit za reditelja.
11. člen
Poglavitne točke reda na tekaških progah in obvestila, ki so pomembna za posamezno
tekaško progo, morajo biti objavljene na posebnih tablah ob vstopu na progo,
posamezne pa ob tekaški progi, kjer so potrebne.

V. OZNAČBE O REDU NA TEKAŠKIH PROGAH
12. člen
Upravljavec tekaških prog mora zagotoviti, da je tekaška proga opremljena z :
- obvestilnimi znaki,
- znaki za prepovedi in
- opozorilnimi znaki.
13. člen
1. Obvestilni znaki
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Obvestilni znaki imajo namen, da smučarja tekača obvestijo o smeri in dolžini ter
težavnostni stopnji tekaške proge oz. njenih posameznih delov in jim dajejo druga
pomembna obvestila.
Obvestilni znaki so :
1. Kažipot (A-1)
2. Znak za dolžino proge (A-2)
3. Znak za težavnost proge (A-3)
4. Številčna označba proge (A-4)
5. Reševalna postaja (A-5)
6. Proga za klasičen tek ( A-6)
7. Proga za drsalno tehniko (A-7)
8. Proga za obe tehniki teka (A-8)
Obvestilni znaki so lahko postavljeni kot splošna obvestila pred vstopi na posamezne
tekaške proge ali ob tekaški progi.
2. Znaki za prepovedi
Znaki za prepovedi imajo namen smučarje tekače in ostale opozoriti na ravnanja, ki
niso dovoljena.
Znaki za prepovedi so:
1. Prepoved hoje po tekaških progah (B-1)
2. Prepoved vodenja živali in vprege po tekaški progi (B-2)
3. Prepoved smučanja z alpskimi smučmi in sankanja po tekaški progi (B-3)
Znaki za prepovedi morajo biti postavljeni pri vstopu na tekaško progo in po potrebi in
oceni upravljavca na mestih, kjer je možen dostop na tekaško progo.
3. Opozorilni znaki
Opozorilni znaki imajo namen opozarjati smučarje tekače na nevarnosti na in ob
tekaški progi.
Opozorilni znaki so :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ovinek (C-1)
Križišče prog (C-2)
Zoženje proge (C-3)
Splošna nevarnost (C-4)
Delo s teptalnim strojem (C-5)
Nevarnost snežnih plazov (C-6)
Zapora tekaške proge (C-7)

5
Opozorilni znaki morajo biti postavljeni najmanj 30 do 40 m pred oviro, na katero se
nanašajo.

14. člen
Oblika, velikost in napisi znakov so v posebni prilogi, ki predstavlja sestavni del
Odloka.

VI. REDITELJSKA SLUŽBA NA TEKAŠKIH PROGAH
15. člen
Upravljavec tekaških prog mora zagotoviti ustrezno število rediteljev, ki morajo
izpolnjevati pogoje iz 10. člena tega Odloka.
Reditelj ima pravico in dolžnost:
- nadzirati spoštovanje predpisanih odredb o redu na tekaških progah in preprečevati
kršitve,
- pomagati pri reševanju ponesrečenih in jim nuditi prvo pomoč,
- legitimirati, kaznovati in prijavljati pristojnim organom kršilce predpisanega reda,
- opozarjati na red in čistočo na tekaški progi in
- opozarjati na nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi lahkomiselnega ravnanja
uporabnikov in ostalih oseb na in ob progi.

VII. ZARAČUNAVANJE IN POBIRANJE PRISTOJBINE ZA UPORABO
TEKAŠKIH PROG
16. člen
Upravljavec tekaških prog ima pravico uporabnikom zaračunati pristojbino za uporabo
tekaške proge v obliki tekaške karte.
Za organizirane dejavnosti (tekmovanja, šole teka na smučeh) upravljavec izda
posebno dovoljenje.
Upravljavec sam sprejema predpise in določila o načinu pobiranja pristojbine, njeni
višini ter veljavnosti, vsebini in obliki tekaške karte in dovoljenja.
Izkupiček od prodaje tekaških kart in dovoljenj je prihodek upravljavca.
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VIII. DOLŽNOSTI UPORABNIKOV TEKAŠKIH PROG
17. člen
Uporabniki tekaških prog morajo:
- ravnati se po določilih o redu na tekaških progah, izraženimi z znaki ter navodilih
rediteljev,
- dati osebne podatke na zahtevo pooblaščene osebe, reditelja in
- pomagati pri nesrečah.
18. člen
Uporabnik tekaških prog ne sme:
- s tekom ali kako drugače ovirati ostale uporabnike tekaških prog,
- onesnaževati tekaške proge in njene okolice in
- zadrževati se na tekaški progi pod vplivom alkohola.
19. člen
Prepovedano je hoditi po tekaški progi, voditi po njej živali ali vprego, smučati se z
alpskimi smučmi ter se sankati.

IX. KAZENSKE DOLOČBE IN IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
20. člen
Svet občine Kranjska gora lahko zaradi opustitve obveznosti upravljavca iz 5. člena
tega Odloka odvzame pravico upravljavcu nad upravljanjem tekaških prog in jo dodeli
drugemu.
21. člen
Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 15.000,00 SIT se kaznuje za prekršek:
1. Organizator oz. vodja prireditve ali šole na smučeh, ki ravna v nasprotju z 7. členom
tega Odloka.
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2. Kdor namerno uničuje tekaško progo z vprego, motornimi vozili ali delovnimi
stroji.

22. člen
Z denarno kaznijo 2.000.00 SIT se za prekršek kaznuje:
1. Kdor s svojim ravnanjem očitno ogroža druge udeležence - uporabnike tekaških
prog.
2. Kdor onesnažuje tekaško progo in njeno okolico.
3. Kdor se zadržuje na tekaški progi pod vplivom alkohola.
4. Kdor hodi po tekaški progi in jo s tem uničuje ali ovira tekače.
5. Kdor vodi živali po tekaški progi.
6. Kdor smuča z alpskimi smučmi ali sanka po tekaški progi.
23. člen
Denarne kazni iz 21. in 22. člena tega Odloka pooblaščena oseba, reditelj izterja takoj
na kraju samem po določilih in v skladu z 241. členom Zakona o prekrških ( Ur.list
SRS štev. 36/83).
24. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Štev.: 621/4-4/95-JJ
Kranjska gora, dne 26.10.1996

Župan:
Jože Kotnik

Predsednik Sveta:
Jože Zupančič
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Odlok o redu na smučarskih tekaških progah

PRILOGA ODLOKA O REDU NA SMUČARSKIH TEKAŠKIH PROGAH

ZNAKI NA TEKAŠKIH PROGAH

Znaki na tekaških progah so dopolnilo Odloka o redu na smučarskih tekaških progah v
občini Kranjska Gora.
Tekaške proge potekajo na območju Rateč, Planice in Tamarja, na območju
Podkorena, Kr.Gore, Gozd Martuljka ter Mojstrane.
Ob vstopih na proge na posameznih območjih stoji informativna tabla v izmeri
150x100 cm, na kateri je označeno:
• ime proge - skica proge
• težavnost in dolžina proge

Obvestilni znaki A-1, A-2, A-3 in A-4 že obstajajo in se že uporabljajo na tekaških
progah na območju občine Kranjska Gora. Obsegajo funkcije vseh navedenih znakov.
Znaki so velikosti 45x20 cm.
Znak reševalna postaja (A-5) je velik 60x40 cm, štirioglate oblike, v modrem okviru je
na beli podlagi rdeč križ.
Znaki pod točko A-6, A-7, A-8 se združijo v en znak velikosti 60x40 cm, štirioglate
oblike, znak ima modro podlago, na polovici znaka je vrisana silhueta tekača - klasična
tehnika, druga polovica silhueta tekača - drsalna tehnika.
Na vseh območjih, kjer so urejene tekaške proge, so proge urejene za obe tehniki teka
na eni površini, saj konfiguracija terena v Zg.Savski dolini ne dopušča možnosti
izvedbe dveh različnih tekaških prog. V primeru organizacije teka ali prireditve, kjer se
uporablja samo ena tehnika, pa se lahko polovica znaka prekrije.

Znaki za prepoved so okrogle oblike, premera 40 cm, na rumeni podlagi je krog rdeče
barve (obroba) ter z rdečo črto prečrtana silhueta:
• pešca (B-1)
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• vprege ter psa (B-2)
• sankača in smučarja (B-3)
kar prepoveduje hojo, vodenje živali, vpreg, smučanje z alpskimi smučmi in sankanje
po tekaških progah.

Opozorilni znaki (C-1, C-2, C-3, C-4 in C-5) so okrogle oblike premera 40 cm. Na
rumeni podlagi je v črnem trikotniku simbol, ki napoveduje ovire ali spremembe na
progi ali aktivnosti upravljalca pri vzdrževanju proge.
ovinek (C-1)
križišče prog (C-2)
zoženje proge (C-3)
splošna nevarnost (C-4)
delo s teptalnim strojem (C-5)
nevarnost snežnih plazov (C-6) je pravokotne oblike velikosti 50x70 cm, na rdečem
polju, zgornji.del znaka je bela dlan, pod njo pa na črnem polju napis Nevarnost
snežnih plazov
• pravilo desne smeri (C-7) je pravokotne oblike velikosti 60x40 cm, na modri
podlagi je vrisana sihueta dveh tekačev, s tem da je levi prečrtan
• zapora tekaške proge (C-8) pa je znak okrogle oblike s premerom 40 cm, ki ima na
rumeni podlagi vrisan rdeč krog širine 5 cm
•
•
•
•
•
•

Znaki so podobni ali identični znakom, ki se uporabljajo na smučiščih in so narejeni po
mednarodnih standardih glede oblike, barve in simbolov.
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