
                             
 
 

INFORMACIJA  

o uporabi smučarskih poligonov v Kranjski Gori 

 

Smučarska zveza Slovenije je ob pomoči Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora dosegla dogovor z RTC 

Žičnica Kranjska Gora o vzpostavitvi dveh smučarskih poligonov, ki sta namenjena izključno za potrebe treningov 

in tekmovanj vseh slovenskih smučarskih klubov alpskega smučanja, deskanja na snegu (alpske discipline) in 

telemarka, ki so člani SZS.  

 

Poligoni so na voljo za treninge in tekmovanja celotno sezono, brez omejitev, obratujejo v času obratovanja 

smučišč, to je od 09:00 do 16:00 ure. 

 

Prvi je »Smučarski poligon SZS – Podles« na delu smučišča v Kranjski Gori in je namenjen predvsem otroškim 

kategorijam, drugi je »Smučarski poligon SZS – Brsnina«, ki se nahaja na poti med Kranjsko Goro in Podkorenom, 

tretji pa je »Smučarski poligon SZS – Podkoren«, ki se nahaja na smučišču Podkoren. 

 

Poligone redno vzdržuje RTC Žičnica Kranjska Gora. 

 

Pravila uporabe poligonov: 

 

Smučarski poligon SZS – PODLES in PODKOREN (skupna pravila) 

- ASK Kranjska Gora je pooblaščen za sprejem prijav in koordinacijo aktivnosti/treningov/tekmovanj na 

smučarskih poligonih s strani RTC Žičnice in SZS.  

- Urnik treningov koordinira samo ASK Kranjska Gora in sicer v pisarni ASK Kranjska Gora vsak dan med  

9.00 in 15.00 uro.  

- Teren za treninge in tekmovanja je potrebno rezervirati najmanj 7 dni v naprej preko elektronske pošte; 

anja.kolenc@pokal-vitranc.com.  

- ASK Kranjska Gora bo vodil urnik rezervacije terenov, izdal posebno dovolilnico za trening/tekmovanje, 

ki jo uporabniki prevzamejo na sedežu društva ASK Kranjska Gora (Borovška cesta 99a). Brez te 

dovolilnice treningi/tekmovanja ne bodo mogoči. Kontakt je Anja Kolenc (anja.kolenc@pokal-

vitranc.com) 

- Treningi so možni vsak dan med 09:00 in 16:00 uro, oziroma v času rednega obratovanja žičnic. 

- Vsi tekmovalci, trenerji in drugo spremljevalno osebje mora imeti veljavne smučarske vozovnice za 

žičnico RTC Žičnice Kranjska Gora ali SSV.  

- Na žičnicah uporabniki poligonov nimajo prioritete vstopa. 

- Vsi uporabniki poligona morajo imeti sklenjeno veljavno odgovarjajoče zavarovanje (Modra kartica), v 

nasprotnem uporaba poligona ne bo mogoča.  

- Uporabniki poligona so dolžni ravnati skladno z mednarodno veljavnimi pravili FIS o redu in varnosti na 

smučiščih in so dolžni zagotoviti varnost, tako smučarjev ki trenirajo ali tekmujejo, kot  tudi ostalih 

smučarjev na terenu, kjer potekajo treningi in tekmovanja. 

-              Zavarovanje smučišča z varovalnimi mrežami/trakovi  je odgovornost posameznih klubov, ki trenirajo na 

teh poligonih. 

- Vstop na poligon je v času treningov in tekmovanj vedno varovan s trakovi in označen z opozorilno 

tablo, ki govori o namembnosti terena, katere postavi upravljavec. 



                             
 
- RTC Žičnice in ASK Kranjska Gora ne prevzemata nobene odgovornosti za poškodbe 

tekmovalcev/trenerjev in drugih uporabnikov, ki bi nastale v času treninga/dela na poligonu  

 

 

Posebna pravila - Smučarski poligon SZS - PODLES 

- Prioriteta treningov na tem poligonu so praviloma mlajše kategorije ( do U 16),  

- Vsakokratni uporabnik poligona mora poskrbeti, da je vhod na poligon zavarovan s trakom ali mrežo, da 

je zaprt prehod med poligonom in drugimi smučišči, cilj pa je treba vedno postaviti dovolj visoko nad 

iztekom, da ne pride do možnih poškodb z drugimi smučarji (skica 1) 

- Število možnih prog se določa sproti, v dogovoru med RTC žičnicami Kranjska Gora in ASK Kranjska Gora 

 

 

Posebna pravila - Smučarski poligon SZS – BRSNINA 

- V kolikor dovoljujejo snežne razmere so možni treningi in tekmovanja tudi na terenu Brsnina 

- Treningi so možni med tednom od ponedeljka do petka v času rednega obratovanja žičnic 

- Vsakokratni uporabnik poligona mora poskrbeti, da je vhod na poligon zavarovan s trakom ali mrežo,  

- Celotna dolžina proge mora biti zavarovana z zaščitnim trakom 

- Cilj je potrebno vedno postaviti dovolj visoko, da ne pride do možnih poškodb z drugimi smučarji in da je 

omogočen varen vstop na žičniško napravo 

- Število možnih prog se določa sproti, v dogovoru med RTC žičnicami Kranjska Gora in ASK Kranjska Gora 

 

Posebna pravila - Smučarski poligon SZS – PODKOREN pod sedežnico 

- Prioriteto uporabe ima A in B moška in ženska reprezentanca SZS, C  moška in ženska reprezentanca SZS 

v času skupnih treningov ter Otroška reprezentanca dečkov in deklic SZS v času skupnih treningov 

- za plan, realizacijo in odpoved treningov so odgovorni glavni trenerji SZS  

- Reprezentančne selekcije SZS in klubi bodo lahko uporabljali poligon za vadbo ali izvedbo tekmovanj, ko 

center obratuje in sicer smučišče pod sedežnico (Pečarjev rut), ki ima homologirano tekmovalno progo 

za veleslalom št. 10557/07/12 in slalom št. 10558/07/12. 

- Začetek poligona je pri stebru št. 9. (sredina strmine), cilj je pred vstopom na obvoznico (skica 2) 

- Na poligonu je, ko je zasnežen v celoti, možno naenkrat postaviti 2 trening progi 

- Vsakokratni uporabnik poligona mora poskrbeti, da je vhod na poligon zavarovan s trakom ali mrežo 

(nahajata se na mestu zapore) in da je postavljena opozorilna tabla o zapori smučišča, da je zaprt 

prehod med poligonom in drugimi smučišči na Poligonu na startu slaloma svetovnega pokala in da je 

postavljena opozorilna tabla o zapori smučišča, cilj pa je treba vedno postaviti dovolj visoko nad 

iztekom, da ne pride do možnih poškodb z drugimi smučarji. 

- Treningi na poligonu potekajo v blokih, vsak dan med 09:00 in 16:00 uro. Ure posameznih enot treninga 

določi ASK Kranjska Gora v dogovoru z RTC Žičnicami in SZS 

- Koordinacijo za treninge tujih ekip na tem poligonu opravlja izključno s strani SZS določena oseba v 

sodelovanju z ASK Kranjska Gora 

- Vsi prosti termini pripadajo ostalim smučarskim klubom in ASK Kranjska Gora poskrbi za nadaljnje 

koordiniranje uporabe tega poligona 

- Smučišče se za treninge lahko utrdi z vodo in v določenih vremenskih razmerah se lahko uporabljajo na 

smučišču, s posebnim dovoljenjem RTC Žičnice in ASK Kranjska Gora, tudi kemični utrjevalci snega (sol 

ali PTX). Drugih sredstev ni dovoljeno uporabljati.  



                             
 
- Za pripravo poligona z vodo so zadolženi trenerji SZS in med-regijski trenerji plačani z ministrstva pod 

vodstvom odgovorne osebe ASK Kranjska Gora. 

- Najem terena za treninge za slovenskih klubov in tekmovalcev, ki so člani SZS, v času od 09:00 do 16:00 

ure, so brezplačni ob predpogoju, da imajo veljavne smučarske vozovnice za žičnice Kranjska Gora. 

 

Rok za odpoved treningov je 3 (tri) dni pred začetkom treninga. V kolikor odpoved treninga ni pravočasna, 

naslednji mesec rezervacija terena ni možna. Menjave rezervacij niso možne. Odpoved s strani ASK 

Kranjska Gora, v primeru poslabšanja snežnih in vremenskih razmer je možna tudi na dan treninga. 

ASK Kranjska Gora si pridržuje pravico izvedbe sindikalnih tekmovanj na omenjenih poligonih. O morebitni 

zasedenosti terena sproti obvešča interesente za treninge. 

Vse pripombe povezane s smučiščem (količina snega, kopnine in podobno) se posredujejo direktno vodji 

smučišča. 

 

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na Anjo Kolenc; e-pošta anja.kolenc@pokal-vitranc.com  

 

Želimo vam veliko uspešnih treningov. 

 

 

Gregor Benedik, predsednik 

ASK Kranjska Gora 

 

Priloga:   Skica 1 – Poligon Podles 

  Skica 2 – Poligon Podkoren 

mailto:anja.kolenc@pokal-vitranc.com


                             
 

 



                             
 

 


