Na podlagi 2. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93), 4. člena
Zakona o komunalnih taksah (Ur.list SRS št. 29/65, 7/70, 7/72), 25. člena Zakona o
prekrških (Ur.list SRS št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur.list RS št. 10/91, 13/93,
66/93) ter 17. in 86. člena Statuta občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske
št.4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora na svoji 21. seji dne 29.5.1996 sprejel
ODLOK
O REŽIMU PARKIRANJA NA POSAMEZNIH OBMOČJIH V OBČINI
KRANJSKA GORA
1. člen
S tem Odlokom se določa režim parkiranja na posameznih območjih v Občini Kranjska
Gora. Termini, za katere velja režim parkiranja za posamezno območje, se določijo v
koncesijski pogodbi.
2. člen
Območja po tem Odloku določi Občinski svet s posebnim sklepom.
3. člen
Parkirišča na posameznih območjih so zemljišča v Občini Kranjska Gora, ki so
namenjena za parkiranje ter ustrezno označena.
4. člen
Parkiranje izven parkirišč določenih v 3.členu tega odloka je prepovedano. Izjeme so
intervencijska vozila, vozila lastnikov nepremičnin in izvajalci gospodarskih
dejavnosti na posameznih območjih.
5. člen
Uporabniki parkirišč plačujejo parkirnino, katere višino za posamezna območja določi
Občinski svet Občine Kranjska Gora s sklepom.
Kdo je oproščen plačila parkirnine določi Občinski svet s sklepom.
Za izvajalce gospodarske dejavnosti na teh področjih lahko svet določi sezonske karte.
6. člen
Izvajalec režima izdaja parkirne listke, ki vsebujejo naslednje podatke:
- namen plačila
- območje parkirišča
- numeracijo in datum
- vrsto vozila
- ceno.
7. člen
Občina Kranjska Gora bo pridobila izvajalce parkirnega režima za posamezna območja
po postopku, ki ga predpisuje zakon.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega Odloka opravlja občinska uprava, občinski komunalni
redar, pooblaščeni nadzorniki Triglavskega narodnega parka.
9. člen
Z denarno kaznijo 2.500 SIT se kaznuje za prekršek na kraju samem posameznik, ki:
1. parkira motorno vozilo izven parkirišč v območju, kjer je parkiranje dovoljeno
samo na parkiriščih,
2. parkira motorno vozilo na parkirišču, ne da bi plačal uporabo parkirišča.
10. člen
Denarno kazen na kraju samem lahko izterja komunalni redar ali policist.
11. člen
Z uveljavitvijo tega Odloka ostanejo v veljavi vsi dotedanji predpisi, ki urejajo parkirni
režim v občini, v kolikor niso v nasprotju z določbami tega Odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske,
uporablja pa se od 1.6.1996 dalje.
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