Na podlagi Odloka o režimu parkiranja na posameznih območjih v občini Kranjska Gora (UVG
23/96), je Občinski svet Občine Kranjska Gora, na svoji 19. seji, dne 22.5.2000, sprejel

SKLEP
o določitvi območij urejanja prometa in višini prispevka za urejanje visokogorskega prelaza
Vršič

I. Namen
Na podlagi določb Odloka o režimu parkiranja na posameznih območjih v Občini Kranjska Gora
(UVG 23/96), Občinski svet Občine Kranjska Gora s tem sklepom določa območja urejanja prometa
in višino prispevka za urejanje visokogorskega prelaza Vršič v času poletne turistične sezone.
II. Območja
Za območje urejanja prometa se smatra območje visokogorskega prelaza Vršič, od katastrske meje,
označene s tablama občin Bovec in Kranjska Gora, v smeri proti Kranjski Gori in ki je označeno s
posebnimi informativnimi tablami, ter območja začasnih avtobusnih postajališč ob cesti čez Vršič.
Za sodelovanje in skupen pristop k urejanju prometa na visokogorskem prelazu Vršič sta občini Bovec
in Kranjska Gora, ki sta članici Omrežja Alpskih občin in Turistične regije Julijske Alpe, podpisali
1.7.1996 Dogovor o sodelovanju.
III. Prispevek za urejanje Vršiča
Uporabniki parkirišč na območju visokogorskega prelaza Vršič dnevno plačujejo prispevek za urejanje
Vršiča, ki se za leto 2000 določi v višini :
1. osebni avtomobil
600,00 Sit
2. motorno kolo
300,00 Sit
3. avtobus
1.600,00 Sit
Plačila prispevka so oproščeni invalidi, intervencijske službe, kmetje, ki opravljajo delo na tem
območju.
IV. Potrdilo o plačilu
Izvajalec režima (oz.koncesionar) izda potrdilo o plačilu prispevka, iz katerega je razvidno :
- namen plačila,
- območje urejanja,
- zaporedna številka in vrsta vozila,
- cena z vključenim DDV
V. Namenska poraba
Prispevek za urejanje prometa na območju visokogorskega prelaza Vršič se namenja za izvajanje
rediteljske službe, čiščenje parkirišč, postavitev in vzdrževanje sanitarnih kabin, tiskanje
informativnega materiala in potrdil o plačilu, ter za subvencioniranje javnega avtobusnega prometa.
Za subvencioniranje javnega avtobusnega prometa se od vsakega plačanega prispevka iz III.točke
nameni 100,00 Sit.
VI. Veljavnost
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Vestniku Gorenjske.
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