Na podlagi 1. točke, 2. odstavka 17. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list
RS št. 30/98), 5. člena Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih in na ostalih
kategoriziranih občinskih cestah (UVG št. 26/99) in v skladu s 118. členom Statuta
Občine Kranjska Gora (UVG št. 17/99) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na
svoji 29. seji dne 18.6.2001 sprejel:
ODLOK
o ureditvi prometa na osrednjem vaškem trgu v Kranjski Gori
1. člen
S tem odlokom se na vaškem trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori z namenom ureditve
mirujočega prometa in prometa vozil na območju trga, določa posebna cestno
prometna ureditev.
2.člen
Območje naselja Kranjska Gora na katerem veljajo določbe tega odloka obsega
Borovško cesto, od hišne številke 74, do Hotela Razor, Borovška cesta 86.
3.člen
Promet z vozili na motorni pogon na območju trga je prepovedan, razen za dostavo in
lastnike oz. uporabnike tistih stanovanjskih objektov, ki nimajo možnosti dostopa do
svojega objekta po drugih prometnih površinah.
4.člen
Promet dostavnih vozil je na trgu dovoljen od ponedeljka do sobote in sicer vsak dan
do 8.30 ure.
Izjemoma je dostava mogoča tudi izven časov določenih v 1. odstavku za hitro
pokvarljivo blago.
Dostavna vozila se smejo zadrževati na območju trga samo v času nakladanja in
razkladanja blaga in to največ 30 minut.
Motorna vozila stanovalcev smejo biti na območju trga parkirana le na zasebnih
površinah.
5.člen
Parkiranje vozil na javnih površinah na območju trga je prepovedano.
Ob večjih cerkvenih in drugih prireditvah, za promet pristojni organ občinske uprave
lahko dovoli začasno parkiranje na območju trga, za čas prireditve.
6.člen
Promet vozil na vzhodnem delu trga onemogoča potopni stebriček. Stebriček je
mogoče spustiti s pomočjo daljinskega upravljalnika.
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Vsak lastnik oziroma uporabnik stanovanjskega ali poslovnega objekta, ki po tem
odloku lahko uporablja cesto na območju vaškega trga prejme brezplačno en daljinski
upravljalnik.
Upravljalnike nabavi občina.
V kolikor stanovalci želijo več upravljalnikov, jih občina nabavi pri dobavitelju
naprave, na račun zainteresiranih občanov. Vsak uporabnik ima lahko v posesti toliko
upravljalnikov kolikor ima parkirnih mest na svojem zemljišču, vendar največ 3
upravljalnike.
Razen stanovalcem se daljinski upravljalnik dodeli še:
- Komunala Kranjska Gora (2)
- PGD Kranjska Gora
(2)
- PMP Kranjska Gora
(1)
- Župnijski urad
(2)
V kolikor se ugotovi, da stanovalci, ki imajo v posesti več upravljalnikov, te ne
uporabljajo za svoje potrebe, se jim dodatni upravljalniki odvzamejo.
7.člen
Nadzor nad izvajanem tega odloka izvajajo pristojne službe občinske uprave.
8.člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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