
  

 
Ulica padlih borcev 2,   

5220 TOLMIN 

               Občinski svet  
                                                                                     PREDLOG 

 

 

Datum:     

Številka: 007-0005/2019  

                      

Na podlagi 3. člena Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni 
list RS, št. 32/14, 44/2019) je Občinski svet Občine Tolmin na ……..  seji  …………  sprejel  

 

S K L E P  

1. Na parkirišču, ki ga uporabljajo obiskovalci Tolminskih korit, stoječem na parc. št. 242/1 k.o. 

Zatolmin (v nadaljnjem besedilu: parkirišče) in je opremljeno z ustrezno signalizacijo, zapornico  
in avtomatom za plačevanje parkirnine (parkomatom) se, v obdobju navedenem v drugi točki 

tega sklepa, plačuje parkirnina.  
 

2. Parkirnina se v posameznem koledarskem letu, plačuje v obdobju od vključno Velikonočne 

nedelje do vključno 30. septembra, za parkiranje med 8.00 in 19.00 uro. Izven zgoraj 
navedenega obdobja v posameznem koledarskem letu je parkiranje brezplačno.  

 

3. Parkirnina znaša 3,00 EUR za vsako uro parkiranja. V kolikor uporabnik izgubi parkirni listek je 

dolžan poravnati parkirnino v višini 35,00 EUR. 

 

V obdobju iz 2. točke tega sklepa na parkirišču ni dovoljeno parkiranje avtobusov in avtodomov.       

 

4. Uporabnik mora ob prihodu na parkirišče iz parkomata pred zapornico prevzeti parkirni listek. 

Preden namerava zapustiti parkirišče, poravna parkirnino s pomočjo avtomata za plačevanje 
parkirnine (parkomat), ki je nameščen na parkirišču. Uporabnik mora potrdilo o plačani 

parkirnini vstaviti v za to namenjen avtomat, ki je nameščen pri zapornici tako, da se zapornica 
dvigne in uporabnik lahko zapusti parkirišče.   

 

5. Na parkiriščih na severozahodnem delu parc. št. 242/1 k.o. Zatolmin, ki se nahajajo izven 
ograjenega dela parkirišča, je dovoljeno izključno parkiranje vozil delavcev Zavoda za turizem 

Dolina Soče in invalide. V vozilih, ki so parkirana na teh parkirnih mestih mora biti nameščena 
posebna dovolilnica za parkiranje na tem mestu, ki jo izda Zavod za turizem Dolina Soče 

oziroma nalepka, ki označuje, da vozilo uporablja invalidna oseba.    

 

6. V letu 2020 se parkirnina v skladu s tem sklepom plačuje od dneva, ko začne ta sklep veljati 

do vključno 30. septembra 2020.  

 

7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 007 – 0004 – 2/2019, ki ga je sprejel 
Občinski svet Občine Tolmin na 6. seji dne 27. 6. 2019.  

 

8. Ta sklep začne veljati prvi naslednji dan po dnevu, ko ga sprejme Občinski svet Občine Tolmin.  

                                             Uroš Brežan, 

                      župan 

 



Stran 2 od 2 

 

Obrazložitev: 

V letih pred letom 2019 so zaposleni v Zavodu za turizem Dolina Soče, ki upravlja z naravno 

znamenitostjo Tolminska korita zaznali povečevanje števila obiskovalcev. Zaradi tega so se povečevale 

tudi potrebe po parkirnih mestih in je bilo potrebno v lanskem letu ukrepati, saj bi sicer prišlo do 

popolnega zastoja prometa na območju Tolminskih korit in zagotovo tudi na cesti iz Tolmina v smeri 

Zatolmina ter naprej v smeri Čadrga. Na omenjenem območju smo v zadnjih letih veliko storili, da bi 

izboljšali pretočnost in varnost prometa:  

- cesta med Tolminom in Zatolminom je bila v celoti prenovljena, oziroma razširjena, ob cesti je 

bil zgrajen pločnik,  

- cesta skozi Zatolmin je bila obnovljena v okviru prenove komunalne infrastrukture v tej vasi,  

- cesta iz Zatolmina v smeri Čadrga, je bila v lanskem letu razširjena in v celoti obnovljena (nova 

asfaltna prevleka, podporni zidovi, varovalne ograje).  

Kljub vsemu zgoraj navedenemu pa je v sezoni, torej zlasti v obdobju od junija pa do septembra, za 

obiskovalce Tolminskih korit kronično primanjkovalo parkirnih mest, zaradi česar smo v lanskem letu, v 

sodelovanju z Zavodom za turizem Dolina Soče na območju Štrklepc zgradili novo parkirišče. Parkiranje 

na omenjenem parkirišču je bilo v lanskem letu brezplačno, s tega parkirišča pa so v Tolminska korita 

obiskovalce brezplačno vozili z manjšimi avtobusi (v juliju in avgustu je bilo  potrebno zagotoviti za 

opravljanje prevozov tudi po več vozil dnevno). Ocenjujemo, da je bila vzpostavitev zgoraj navedenega 

načina parkiranja in prometnega režima nujna in izvedena še pravočasno, saj je v lanskem letu v 

obdobju od marca do novembra Tolminska korita obiskalo kar 80.231 obiskovalcev. V kolikor torej v 

lanskem letu ne bi izvedli zgoraj navedenih sprememb (vzpostavitev parkirišča Štrklepce, povezava 

omenjenega parkirišča z brezplačnim avtobusnim prevozom, vzpostavitev plačevanja parkirnine na 

parkirišču v Tolminskih koritih), bi bilo stanje na tem območju nevzdržno.   

Na podlagi analize lanskoletnega dogajanja na tem območju, smo skupaj z Zavodom za turizem Dolina 

Soče nadaljevali z deli na tem območju, pri čemer smo predvsem želeli narediti ponudbo za obiskovalce 

še boljšo in čim bolj prijazno, ter hkrati čim manj motečo za naše občane. Parkirišče v Tolminskih koritih 

je bilo že v lanskem letu sanirano, postavljen je bil parkomat, v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet 

sprejel na 6. seji 27. 6. 2019, se je obračunavala parkirnina izključno za čas 3. ur skupaj, znašala pa je 

7,00 EUR. V letošnjem letu se je parkirišče v Tolminskih koritih še nadalje obnavljalo in deloma razširilo 

tako, da je na njem prostora za parkiranje 45 vozil, parkirna mesta so se uredila na način, da ni dvoma 

kako je potrebno vozilo parkirati, nameščene so zapornice tako, da je mogoče obračunavanje parkirnine 

po dejanskem času, torej na uro parkiranja. V gradnji je tudi pešpot, ki bo vodila z parkirišča Štrklepce 

v smeri Tolminskih korit in se neposredno na območju nad Ločami priključila na obstoječo pešpot iz 

Tolmina. Z novo pešpotjo želimo obiskovalce Tolminskih korit, ki bodo parkirali na Štrklepcah 

spodbuditi, da bi od tam tudi do samih korit odšli peš in na ta način zmanjšati avtomobilsko promet 

skozi Zatolmin, ki predstavlja ozko grlo. Ob upoštevanju vsega navedenega je potrebno spremeniti tudi 

sklep o parkirnem režimu na parkirišču v Tolminskih koritih tako, da bo ustrezen predvidenemu načinu 

plačevanja parkirnine.  Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina 

(Uradni list RS, št. 32/14, 44/2019) namreč v 3. členu določa, da javne površine, kjer se plačuje 

parkirnina in čas v katerem se parkirnina plačuje, določi občinski svet s sklepom. S predlaganim sklepom 

se spreminja predvsem:  

- dnevno obdobje v katerem se plačuje parkirnina (prej od 8.00 ure do 18.00 ure, predlagano od 

8.00 ure do 19.00 ure); 

- plačevanje parkirnine na uro ne več za tri ure skupaj;  

- uvedba sankcije za izgubljen parkirni listek (35,00 EUR), s katero želimo preprečiti predvsem 

morebitne zlorabe.  

 

 

Pripravil: Davor Simčič, 

                 pravna služba 

 


