CONE IN OBMOČJA

Navodila za pridobitev
dovolilnic in
parkiranje na območju
starega mestnega
jedra Kranja

CONA 1 je razdeljena na tri dele:
1. C1S Slovenski trg (območje kratkotrajnega parkiranja za vse obiskovalce Kranja,
javnih ustanov in poslovnih subjektov na
območju Slovenskega trga)
2. C1O – območje za pešce z omejenim lokalnim prometom
3. C1P - območje za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa
CONA 2 obsega parkirne površine, ki obkrožajo staro mestno jedro in oskrbujejo javne
ustanove ter poslovne subjekte na tem območju.
CONA 3 bo v prihodnosti urejala parkirni režim na tem območju.
VRSTE DOVOLILNIC V CONI 1
(za stanovalce)
•

C1 – prva parkirna dovolilnica omogoča
vožnjo in parkiranje v starem mestnem
jedru ter parkiranje na parkiriščih Čebelica, Huje, Sejmišče in Jelenov klanec

•

C12 – druga parkirna dovolilnica omogoča vožnjo in dostavo v staro mestno jedro
ter parkiranje na parkiriščih Čebelica,
Huje, Sejmišče in Jelenov klanec

Vsak dan po 10. uri se del območja starega
mestnega jedra (Maistrov trg, Prešernova
ulica, del Glavnega trga in del Poštne ulice)
spremeni v območje za pešce s popolno prepovedjo parkiranja. V tem času:
•

•

https://dovolilnice.kranj.si

stanovalci teh območij lahko dostopajo
do svojih prebivališč za potrebe oddaje
težjega blaga,
so za potrebe izredne dostave v neposredni bližini za to namenjena dostavna
mesta.

Na stanovanjsko enoto na območju starega
mestnega jedra se lahko izda ena parkirna
dovolilnica za parkiranje znotraj mestnega
jedra in še ena dodatna parkirna dovolilnica za parkiranje na parkiriščih Čebelica,
Huje, Sejmišče in Jelenov klanec.
Parkirišči Čebelica in Huje
• Stanovalci (imetniki dovolilnic) starega
mestnega jedra parkirajo brezplačno.
• Prvi dve uri sta za obiskovalce
brezplačni.
• Parkirišče je plačljivo od ponedeljka do
petka od 7. do 19. ure (0,60 EUR/uro).

PRIKAZ CON IN OBMOČIJ
CONA 1

CONA 2

(C10) območje za pešce z
omejenim lokalnim prometom
(C1P) območje za pešce s popolno prepovedjo
motornega prometa
javne parkirne površine, namenjene
stanovalcem starega mestnega jedra

Parkirišče na Sejmišču
• Stanovalci (imetniki dovolilnic)
Vodopivčeve, Sejmišča in dela Savske
ceste bodo parkirno dovolilnico lahko
pridobili pod enakimi pogoji kot
stanovalci starega mestnega jedra.
• Parkirišče na Sejmišču bo postalo
plačljivo. Od ponedeljka do petka od 7.
do 19. ure (0,60 EUR/uro).
• Prva ura parkiranja bo brezplačna z
uporabo občinske parkirne kartice,
vendar največ enkrat dnevno po eno uro.
Parkirišča na Slovenskem trgu
(pred občino in Brioni)
• Ena ura parkiranja je z občinsko kartico
brezplačna.
• Ena ura parkiranja stane 1 EUR.
Parkirišče na Slovenskem trgu
(Globus - Delavski dom) in Stara Sava
•

Ena ura parkiranja stane 1 EUR.

Parkirišče na Jelenovem klancu
• Stanovalci (imetniki dovolilnic) starega
mestnega jedra parkirajo brezplačno.

VEČ INFORMACIJ

•

https://dovolilnice.kranj.si

Parkirišče na Jelenovem klancu je
plačljivo od ponedeljka do petka od 7. do
19. ure (0,60 EUR/uro).

CONA 3

telefon: 04/23 73 251
www.kranj.si

POGOJI ZA PRIDOBITEV
PARKIRNE DOVOLILNICE
OZIROMA PREVOZNICE

Spoštovani,
Mestni svet Mestne občine Kranj je
sprejel nov Odlok o pravilih cestnega
prometa v Mestni občini Kranj.
S 15. septembrom 2017 tako prenehajo
veljati vse dosedanje dovolilnice.

Stanovalci brez lastnega
parkirnega mesta:

Do 15. septembra 2017 lahko zamenjate obstoječe dovolilnice brez plačila
upravne takse (ob predložitvi potrebnih
dokazil o upravičenosti do dovolilnic).
Vložitev vloge je mogoča na naslednje
načine:
• z izpolnitvijo elektronskega obrazca
na spletni strani: dovolilnice.kranj.
si,
• po pošti na naslov Mestna občina
Kranj, Mestna uprava Kranj, Urad za
gospodarstvo in gospodarske javne
službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
• v sprejemni pisarni v času uradnih
ur.

•
•

Stanovalci in pravne osebe z
lastnim parkirnim mestom:
•
•

dokazilo o opravljanju dejavnosti v
mestnem jedru (za pravne osebe),

•

dokazilo o lastništvu ali najemu
parkirnega mesta v mestnem jedru,

•

dokazilo o lastništvu ali najemu vozila.

•

Dovolilnica za prevoz je namenjena
prevozu do parkirnega prostora in ne
omogoča parkiranja na označenih
parkirnih mestih v mestnem jedru.

Nova dovolilnica velja do konca leta
2018. Potem mora imetnik vsako leto
dovolilnico podaljšati.
Vse spremembe in vloge, lahko po prejemu nove dovolilnice urejate na pridobljenem spletnem profilu ali osebno
na Mestni občini Kranj.

stalno ali začasno prebivališče (za
stanovalce),

•

Dovolilnica za prevoz ne pripada
lastniku nepremičnine z lastnim
parkirnim mestom brez začasne
ali stalne prijave prebivališča in
brez opravljanja dejavnosti. V
takem primeru lastniku pripada 24
brezplačnih vstopov in izstopov v
koledarskem letu.

Vsaka stanovanjska enota lahko pridobi do
dve dovolilnici.
1. S prvo dovolilnico (C1) bo mogoče
zapeljati v mestno jedro, se ustaviti za
največ 30 minut z nemenom dostave in
parkirati na označenih parkirnih mestih.
2. Z drugo dovolilnico (C12) bo mogoče
zapeljati v mestno jedro z namenom
dostave za največ 30 minut. Z drugo
dovolilnico ne bo mogoče parkirati v
mestnem jedru. Po pretečenem času,
namenjenem za dostavo, bo potrebno
vozilo umakniti iz mestnega jedra.
•

•

•
https://dovolilnice.kranj.si

stalno ali začasno prebivališče
najem ali lastništvo stanovanjske enote

Upravičenec se lahko odpove pravici
do dovolilnice v korist drugega člana
gospodinjstva, ki ima stalno ali začasno
prebivališče v isti stanovanjski enoti in je
uporabnik ali lastnik vozila.
Prebivalci stanovanjske enote z več
vozili lahko na dovolilnici koristijo do pet
registrskih številk, s tem da lahko takšno
dovolilnico uporablja hkrati samo eno
vozilo, katerega registrska oznaka je
vpisana na dovolilnici.
Oseba, ki nima vozila in potrebuje nego
na domu, se lahko odpove pravici do
dovolilnice v korist oskrbovalca.

Dostava in servis
Za vsako dostavo, redno ali izredno, je
potrebno pridobiti dovolilnico.
Redna dostava:
•

brezplačna dovolilnica za dostavo v
mestnem jedru med 6. in 10. uro; v tem
času neomejeno parkiranje za potrebe
dostave.

Izredna dostava
•

Dovolilnca za dostavo izven dostavnega
časa ima omejen dostavni čas na 30
minut.

•

Občinska taksa za izredne dovolilnice je:

•
•
•
•

100 EUR/leto,
30 EUR/mesec,
10 EUR/dan,
5 EUR/enkratni vstop/izstop.

Dovolilnica za izvajanje dejavnosti na
območju za pešce je namenjena za

•
•
•
•
•

gradbeno obrtniška dela,
prireditev,
nujne servisne storitve,
dejavnosti državnih organov in MOK,
drugo.

Za nujne storitve je vsak stanovalec, ki ima
stalno ali začasno prebivališče, upravičen
do 12 brezplačnih vstopov in izstopov v koledarskem letu.

STANOVALCI

NOVOSTI
NOVEGA ODLOKA
O PRAVILIH CESTNEGA
PROMETA V MO KRANJ
Nočno parkiranje:
Stanovalci (imetniki dovolilnic)
starega mestnega jedra lahko od sedaj
brezplačno parkirajo na Parkirišču na
Stari Savi:
Zgornji plato med 20. in 7. uro
naslednjega dne.
Spodnji plato med 16. in 7. uro
naslednjega dne
Brezplačno lahko parkirajo tudi na javnih
parkiriščih, kjer se sicer plačuje parkirnina
med 19. in 7. uro naslednjega dne.
Na vseh omenjenih parkiriščih pa lahko
brezplačno parkirajo tudi ob nedeljah in
dela prostih dnevih.
https://dovolilnice.kranj.si

splošne informacije na tel.: 04 23 73 251

MOK
Stara Sava
Slovenski
trg

Mestna
knjižnica
Kranj

Maistrov trg

Jelenov
klanec
Huje

Glavni trg

Čebelica

Trubarjev
trg
Sejmišče
Pungert

Parkirne površine namenjene brezplačnemu
parkiranju prebivalcem mestnega jedra.

Parkirne površine namenjene brezplačnemu nočnemu
parkiranju prebivalcem mestnega jedra.
Peš cona (območje popolne prepovedi prometa),
kjer je parkiranje po 10. uri prepovedano!

OBISKOVALCI

NOVOSTI NOVEGA ODLOKA
O PRAVILIH CESTNEGA
PROMETA V MO KRANJ
Zaradi zagotovljanja varnosti sprehajalcev
v mestnem jedru, spodbujanja k trajnostni
mobilnosti in s tem posledično čistejšemu
okolju z novim odlokom velja nekaj novosti:
Obiskovalec lahko vstopi v mestno jedro
s predhodnim nakupom dovoljenja za 2
urni (5 evrov) ali 24 urni (10 evrov) vstop.
Dovoljenje se kupi na avtomatski blagajni, ki
se nahaja pred vstopom v mestno jedro.
Obiskovalci imajo možnost dve uri brezplačnega parkiranja na parkiriščih Huje in
Čebelica. Za ostala parkirišča na obrobju
mestnega jedra pa veljajo različni režimi. (glej
zemljevid)
Za hitro dostavo (30 min) na vhodih v mestno
jedro stojijo brazplačna parkirna mesta.
V pomoč pri dostavi in dostopu v mestno
jedro si lahko na vstopih v mestno jedro
izposodite kolo iz sistema KRsKOLESOM ali
naročite prijazno električno vozilo KRANVAJ,
ki vas lahko brezplačno popelje na željeni cilj
v mestnem jedru in nazaj.
KRsKOLESOM info: 04/236 80 450
KRANVAJ (prevoz na klic): 031 383 700

splošne informacije na tel.: 04 23 73 251

MOK
1€/ura
(pon.-pet. 7.-19. ure)
prva ura brezplačna
z uporabo občinske
parkirne kartice

Stara Sava
1€/ura

Slovenski
trg

Mestna
knjižnica
Kranj

Maistrov trg

0,60€/ura
(pon.-pet. 7.-19. ure)

Jelenov
klanec
Huje

Glavni trg

Čebelica
2h brezplačno
vsaka nadaljna ura 1€
(pon.-pet. 7.-19. ure)

0,60€/ura (pon.-pet. 7.-19. ure)
prva ura brezplačna z uporabo
občinske parkirne kartice

Trubarjev
trg
Sejmišče
Pungert

Parkirne površine namenjene brezplačnemu
parkiranju obiskovalcev mestnega jedra do 2h.
Plačljive javne parkirne površine.
Peš cona (območje popolne prepovedi prometa),
kjer je parkiranje po 10. uri prepovedano!

DOSTAVA

NOVOSTI NOVEGA ODLOKA
O PRAVILIH CESTNEGA
PROMETA V MO KRANJ
Za vsako dostavo, redno ali izredno, je
potrebno pridobiti dovolilnico.
Redna dostava:
• Brezplačna dovolilnica za dostavo v
mestnem jedru med 6. in 10. uro; v tem času
je parkiranje za potrebe dostave neomejeno.
Izredna dostava
• Plačljiva dovolilnca za dostavo izven
dostavnega časa na območju omejenega
lokalnega prometa ima omejen dostavni čas
na 30 minut. V tem času mora dostavljalec
na svojem vozilu označiti čas prihoda.
Dostavljalec v »peš coni« lahko parkira
zgolj na označenih dostavnih mestih (glej
zemljevid)
• Občinska taksa za izredne dovolilnice je:
• 100 EUR/leto,
• 30 EUR/mesec,
• 10 EUR/24 ur,
• 5 EUR/enkratni vstop/izstop, (do 2 uri)
Po 10. uri del območij v starem mestnem jedru
Kranja postane “peš cona” kjer je parkiranje
motornih vozili prepovedano. (glej zemljevid)
https://dovolilnice.kranj.si

splošne informacije na tel.: 04 23 73 251

Mestna
knjižnica
Kranj

4x
Maistrov trg

1x
2,2 m

H

Glavni trg

2x

3x

Čebelica

označena parkirna mesta za dostavo izven
dostavnega časa za potrebe “peš cone.”
Peš cona (območje popolne prepovedi prometa),
kjer je parkiranje po 10. uri prepovedano!
2,2 m

Zožanje ulice, kjer je največja prevozna širina
možna do 2,2m (osebni avto, manjši kombi)

