POGOJI POSLOVANJA TEKAŠKIH PROG V SMUČARSKO TEKAŠKEM CENTRU

RATEČE – PLANICA
V SEZONI 2019 / 2020
I. OBISKOVALCEM / UPORABNIKOM PRIPOROČAMO
(1) Da se pred nakupom vozovnic za tek na smučeh prepričajo o vremenskih in obratovalnih
razmerah na tekaških progah.
(2) Da dnevno sveže informacije o stanju na tekaških progah preverijo na spletni strani
www.kranjska-gora.si. Informacija vsebuje podatke o snežnih pogojih, obratovalnem času,
stanju dostopnih cest in dodatni ponudbi. Informacije: Turistično Informacijski Center
Kranjska Gora, tel.: (04) 580 94 40, internetna stran: www.kranjska-gora.si. Informacije o
stanju prog si lahko zagotovite tudi na ostalih uradnih prodajnih mestih.
(3) Da se na tekaške proge podajo primerno opremljeni, z brezhibno opremo za tek na smučeh
in primernimi oblačili.
II. NAKUP IN VELJAVNOST VOZOVNIC
(4) Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko pooblaščenih prodajnih mest.
(5) Vozovnice se lahko po veljavnem ceniku kupijo osebno oz. pravne osebe z naročilnico na
naslednjih prodajnih mestih samo v obratovalnem času: Turistično Informacijski Center
Kranjska Gora; bar Confine, Rateče; Ponca d.o.o., Rateče; Nordijski Center Planica.
(6) Vozovnice veljajo na območju tekaških prog v upravljanju Zavoda za turizem Kranjska
Gora. Z nakupom vozovnice kupci soglašajo s Pogoji poslovanja smučarsko tekaškega centra
Rateče – Planica. Vozovnice niso prenosljive. Nadzor vozovnic po naročilu upravljavca
Zavoda za turizem Kranjska Gora izvaja podjetje Infrasport, d.o.o.
(7) Cena za otroke in upokojence velja ob predložitvi osebnega dokumenta. Cena za dijake in
študente velja ob predložitvi veljavne dijaške ali študentske izkaznice.
(8) Obiskovalci so dolžni pooblaščeni osebi na tekaških progah kadarkoli in kjerkoli na njegovo
zahtevo pokazati vozovnico.
(9) Pri že kupljenih vozovnicah ni mogoče spreminjati veljavnosti.
(10) Dnevne vozovnice omogočajo večkratni dostop in sestop s tekaških prog. Dnevne
vozovnice veljajo od dneva nakupa. Vozovnice imajo dnevno veljavnost od 8.00 do 17.00.
(11) Vozovnice veljajo eno zimsko sezono. Še veljavnih vozovnice ni mogoče podaljšati.
(12) Zamenjati je mogoče samo tisto poškodovano vozovnico, na kateri se lahko preveri
veljavnost oz. neizkoriščenost vozovnice. Za izgubljene vozovnice je odgovoren uporabnik
sam in se ne izdajajo ponovno.
(13) Registrirani tekmovalci športnih društev in klubov SZS in njihovi trenerji – spremljevalci
, ki so člani Smučarske zveze Slovenije, vozovnice prevzemajo v Nordijskem centru Planica.
(14) Pravna oseba, ki zakupi večje število vozovnic preko naročilnice, mora imeti poravnane
vse pretekle obveznosti, v nasprotnem primeru se vozovnic ne izda.
(15) Direktor Turizma Kranjska Gora lahko določi upravičence za brezplačne vozovnice.
(16) V primeru pripravljene krajše proge, zapore prog zaradi slabših snežnih razmer na tekaških
progah se lahko za posamezno vozovnico ponudi do 50 % popust.
(17) Dnevno vozovnico je treba pripeti na vidno mesto (nad gležnjem noge, na podlaket, na
palico), sezonsko pa na nadlaket.

III. POVRAČILO KUPNINE IN IZGUBA VOZOVNICE
(18) Poslabšanje vremena, megla, veter ali zapora dela prog ni razlog za povrnitev kupnine ali
podaljšanje veljavnosti vozovnic.
(19) Kupljenih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine. Upravitelj ne povrne
kupnine za vozovnice v primeru bolezni uporabnika.
(20) Upravitelj ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice.
IV. ZLORABA VOZOVNIC
(21) Uporaba vozovnice, ki je kupljena po nižji ceni na osnovi ustreznega dokazila o starosti
ali statusu, brez ustreznega dokazila ob uporabi te vozovnice, se šteje za zlorabo vozovnice.
(22) Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega teka na smučeh so razlog za
takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem vozovnice je pristojna pooblaščena oseba s strani
upravljavca.
V. VARNOST OBRATOVANJA
(23) Upravljavec oz. pooblaščena oseba si pridružujeta pravico, da posameznikom in skupini
zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja in varnega teka na smučeh, prepove vstop na
tekaške proge. Upravljavec oz. pooblaščena oseba prepove vstop na tekaške proge vinjenim
osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo
ravnanje upravljavec oz. pooblaščena oseba ne odgovarjata.
VI. SPLOŠNE DOLOČBE O OBRATOVANJU
(24) Delovni čas prog se prilagaja dnevnemu stanju snežnih in vremenskih razmer.
(25) V sezoni lahko upravljavec zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih
razlogov izključi iz obratovanja del tekaških prog. Manjša ponudba storitev je lahko razlog za
znižanje cen vozovnic.
(26) Upravljavec si zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov
pridružuje pravico do spremembe urnika obratovanja tekaških prog.
VII. TRAJANJE SEZONE IN OBRATOVALNI ČAS
(27) Sezona poteka v zimskem času, predvidoma od začetka decembra (oziroma ugodnih
snežnih razmer) do konca marca.
(28) Delovni oz. obratovalni čas je: - od ponedeljka do nedelje: 8.00 – 17.00. Obratovalni čas
se lahko med sezono prilagaja glede na obisk oz. glede na število obiskovalcev ter glede na
vremenske in snežne razmere oz. pogoje.
VIII. VARNOST, ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST
(29) Vrtci, osnovne in srednje šole, ki organizirajo športni dan, morajo predhodno upravitelju
najaviti prihod in pooblaščeni osebi na tekaških progah oddati številčni seznam otrok in
vadbenih skupin.
(30) Vodje skupin in trenerji so odgovorni za varnost tekačev na smučeh v skupini.

(31) Vodje skupin, ki uporabljajo tekaške proge za treninge in tekmovanja, morajo predhodno
dobiti dovoljenje Turizma Kranjska Gora in plačati vozovnice oziroma uporabo.
(32) Upravljavec ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali poškodovanja
opreme imetnikov vozovnic in drugih oseb, če poškodbe nastanejo kot posledica neupoštevanja
razmer na tekaških progah, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojenega
teka na smučeh, neupoštevanje pravil, navodil in oznak, nezadostne telesne pripravljenosti,
pomanjkljive športne opreme, teka na smučeh pod vplivom alkohola in mamil itd.
IX. PARKIRANJE IN UPORABA PARKIRNIH PROSTOROV
(33) Uporabniki lahko parkirajo samo na označenih parkirnih mestih.
(34) Vozniki so dolžni upoštevati prometno signalizacijo postavljeno s strani upravitelja,
navodila pooblaščene osebe in redarjev.
(35) Prepovedano je parkiranje na vseh dovoznih cestah, zemljiščih izven označenih parkirnih
prostorov in zasebnih zemljiščih. Za parkirana vozila upravitelj ne prevzema nobene
odgovornosti.
X. DEJAVNOST NA TEKAŠKIH PROGAH, ŠOLE TEKA NA SMUČEH, TRENINGI
IN TEKMOVANJA
(36) Za vse dejavnosti na tekaških progah je treba predhodno dobiti soglasje upravljavca.
(37) Za vse komercialne dejavnosti na tekaških progah je potrebno predhodno dobiti pisno
soglasje upravljavca in plačati vozovnico po ceniku.
(38) Organizirano poučevanje na tekaških progah lahko opravljajo le strokovno usposobljeni
delavci, ki pridobijo predhodno pisno soglasje upravljavca ali s strani upravljavca določene
šole teka na smučeh.
(39) Organizator prireditve ali tekmovanja na tekaških progah je dolžan vnaprej le-to priglasiti
na pristojni upravni enoti oz. policijski postaji. Organizator mora z upravljavcem tekaških prog
predhodno skleniti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij pri uporabi tekaških prog za
prireditve ali tekmovanja in obvezno priložiti priglasitev prireditve ali tekmovanja.
XI. POSEBNE DOLOČBE O VARNOSTI IN REDU NA TEKAŠKIH PROGAH
(40) Vstop in izstop na in iz tekaških prog je dovoljen samo na za to označenih mestih (vstopne
točke, označene s tablami).
(41) Tekač na smučeh mora na tekaških progah ravnati samoodgovorno in odgovorno do
drugih, da ne ogroža, ali poškoduje sebe, drugega ali narave. Na tekaških progah je dovoljen
samo tek na smučeh.
(42) Na tekaških progah veljajo temeljna pravila FIS.
(43) Na tekaških progah je treba teči v določeni smeri in tehniki ter upoštevati oznake in signale
(table z napotki).
(44) V primeru dveh ali več smučin je treba teči v skrajno desni smučini. Tekači v skupinah
morajo teči drug za drugim v desni smučini. V prosti tehniki je treba teči v desni smučini
tekaške proge.
(45) Prehitevanje je dovoljeno po levi ali desni strani. Sprednjemu tekaču se ni treba umikati.
Če pa to lahko stori brez nevarnosti, naj se umakne.
(46) Pri srečanju se morata oba tekača umakniti v desno. Prednost ima tisti, ki se spušča.
(47) Kdor se ustavi, mora izstopiti iz smučine/proge. Tudi tekač, ki je padel, se mora kar
najhitreje umakniti iz smučine/proge.

(48) Tekač na smučeh je na tekaških progah dolžan upoštevati navodila pooblaščenih oseb,
nadzornikov in reševalcev, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozoril in obvestilnih
tabel na tekaških progah ter veljavno zakonodajo s področja varnosti na smučišču.
(49) Hoja in sankanje po tekaških progah nista dovoljena.
(50) Vodenje psov na vrvici ali brez nje po tekaških progah ni dovoljeno.
(51) Tekač na smučeh mora biti na tekaških progah pripravljen na srečanje s teptalcem snega
ali motornimi sanmi, še posebej na poteh, ki so označene in se uporabljajo za vožnjo teptalcev
in sani.
(52) V času med 17.00 in 08.00 uro naslednjega dne so celotne tekaške proge zaprte zaradi
urejanja prog. V času, ko so tekaške proge zaprte, obiskovalci uporabljajo poti za hojo na lastno
odgovornost, uporaba prog je prepovedana, saj je smrtno nevarna. Obiskovalci so v vsakem
primeru dolžni brezpogojno upoštevati tako navodila pooblaščene osebe kot tudi zvočne in
svetlobne signale na strojih.
(53) Nepooblaščena vožnja z motornimi sanmi po tekaških progah je prepovedana (po Zakonu
o varnosti na smučiščih), prav tako izven urejenih poti in prog (po Uredbi o prepovedi vožnje
z vozili v naravnem okolju). Ti pogoji poslovanja veljajo od 1.12.2019 dalje.

Datum: 1.12.2019 Turizem Kranjska Gora

