
  

 
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, 44/19, ………) je Občinski svet Občine Tolmin na ……..  seji  …………  sprejel  

 

S K L E P  

1. Na parkirišču pri Modreju, ob akumulacijskem jezeru, urejenem na zemljiščih s parc. št. 

1176/24, 90/5, 90/1, 138/1, 134/2 in 132, vse k.o. 2246 Most na Soči (v nadaljnjem besedilu: 
parkirišče), ki je opremljeno z ustrezno signalizacijo – obvestilno tablo, ki določa elektronski 

način plačevanja parkirnine se, v obdobju navedenem v drugi točki tega sklepa, plačuje 
parkirnina.  

 

2. Parkirnina se v posameznem koledarskem letu plačuje v obdobju od vključno 1.4. do 30.9., za 
parkiranje med 8.00 in 20.00 uro, pri čemer se parkirnina v času od 1.4. do 30.6. in od 1.9. do 

30.9. plačuje ob sobotah, nedeljah in praznikih, v času od 1.7. do 30.8. pa vse dni v tednu. 
Izven navedenega obdobja v posameznem koledarskem letu je parkiranje brezplačno.  

 

3. Parkirnina znaša 1,00 EUR za vsako uro parkiranja oziroma največ 5,00 EUR dnevno.  

 

4. Uporabnik mora parkirnino poravnati ob prihodu na parkirišče, in sicer elektronsko z mobilnim 
telefonom preko aplikacije ali s poslanim sms sporočilom. Parkirnino poravna za predvideni čas 

parkiranja, ki ga lahko sproti podaljšuje.  

 

5. Na delu parkirišča, to je na zemljišču s parc. št. 138/1 k.o. Most na Soči, je dovoljeno brezplačno 
parkiranje članom Kajak kluba Soške elektrarne. V vozilih, ki so parkirana na teh parkirnih 

mestih mora biti nameščena posebna dovolilnica za parkiranje na tem mestu, ki jo izda Občina 

Tolmin.    

 

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. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina.  

 

                         Uroš Brežan, 
                      župan 

 



Stran 2 od 3 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

V zadnjih letih se s povečanjem turističnega obiska na celotnem območju občine Tolmin zaznava tudi 

povečan obisk Mosta na Soči oziroma njegove neposredne okolice z akumulacijskim jezerom. Predvsem 

slednje je zanimivo za obiskovalcev, saj jih privablja z urejenimi sprehajalnimi potmi ob jezeru, omogoča 

veslanje, supanje in kopanje, po jezeru se lahko zapeljejo z eno izmed bark, ki pljujejo po jezeru, 

obiskovalci se lahko sprehodijo po tematski poti Čez most po modrost, v letošnjem letu pa bo gotovo 

privabljalo tudi novo urejeno igrišče z otroškimi igrali na vstopu v Modrej.  

S strani Krajevne skupnosti Most na Soči smo prejeli pobudo za urejanje režima parkiranja na Mostu na 

Soči in njegovi okolici, v tem okviru tudi predlog za uvedbo plačljivega parkiranja na že obstoječem 

parkirišču pri Modreju. 

Obiskovalci območja parkirajo predvsem na obstoječem asfaltiranem parkirišču pri vstopu v Modrej, 

izgradnjo katerega je pred leti financirala Občina Tolmin, hkrati pa tudi na drugi strani glavne ceste 

Tolmin – Most na Soči, kjer sta urejeni makadamski parkirišči, ki pa sta v zasebni lasti dveh lastnikov. 

S predlogom uvedbe plačljivega parkirišča smo pristopili do obeh ter se z njima tudi dogovorili glede 

nadaljnjega načina urejanja tega območja. Eden izmed lastnikov je seznanitev s predlogom uvedbe 

plačljivega parkirišča vzel na znanje ter povedal, da bo dostop do svojega parkirišča omejil s prometno 

signalizacijo, medtem ko je drugi lastnik svoje parkirišče pripravljen dati v upravljanje Občini Tolmin, 

da bo tudi na tem območju veljal enak parkirni režim kot na t.i. glavnem parkirišču. Glede na to, da gre 

za parkirišče, ki se nahaja neposredno ob objektu Kajak kluba Soške elektrarne ter da ga velikokrat 

koristijo tudi člani kluba, se predlaga, da se slednjim na tem območju omogoči brezplačno parkiranje. 

Pravico brezplačnega parkiranja imajo imetniki dovolilnice, ki jo izda Občina Tolmin.   

Skupno število parkirnih mest, na katerih bo omogočeno plačljivo parkiranje, znaša cca. 60, in sicer je 

na asfaltiranem parkirišču urejenih 42 parkirnih mest, medtem ko je na preostalem prostoru prostora 

za cca. 20 avtomobilov, na neoznačenih parkirnih mestih. 

Predlagano obdobje, v katerem naj bi se plačevala parkirnina in višino parkirnine smo določili na podlagi 

predloga Krajevne skupnosti Most na Soči, ki spremlja stanje na področju parkiranja na svojem območju 

ter na podlagi siceršnjih splošnih dejstev glede trajanja turistične sezone. Uvedba vsakodnevnega 

plačljivega parkiranja se predlaga v glavni turistični sezoni, to je meseca julija in avgusta, medtem ko 

se za preostali čas, to je od aprila do konca junija ter v septembru predlaga uvedba plačljivega 

parkiranja zgolj za sobote, nedelje in praznike. Poleg tega naj bi se parkirnina plačevala samo za 

parkiranje v dnevnem času, ko se obiskovalci lahko udeležujejo aktivnosti na jezeru.  

Parkirnina je določena v višini 1,00 euro za vsako uro parkiranja, pri čemer se predlaga omejitev višine 

parkirnine na največ 5,00 EUR dnevno. Ocenjuje se, da večina gostov svoj obisk jezera in Mosta na 

Soči sicer zaključi v prej kot petih urah, se pa gostom, ki bi tu želeli preživeti več časa, omogoči fiksni 

znesek plačila parkirnine. 

Kot način plačila parkirnine se predlaga uvedba elektronskega načina plačevanja parkirnine, to je preko 

aplikacije oziroma s poslanim sms sporočilom. Tovrstni način se uvaja na vedno več plačljivih parkiriščih 

v Sloveniji, medtem ko je to v ostalih evropskih državah še bolj razširjeno. Glede na to, da uvedbo 

plačljivega parkirišča v Modreju uvajamo povsem na novo, se poslužujemo novega načina plačevanja 

parkirnine, saj ne zahteva večjih začetnih investicij, niti ne večjega posega v prostor, razen tega je v 

primeru spremembe parkirnega režima, kar se bo izkazalo na podlagi analize stanja v času letošnje 

sezone, lahko spremenljiv in nadgradljiv.  

Zaradi predloga uvedbe novega načina plačevanja parkirnine bo Občinski svet hkrati s predlogom tega 

sklepa obravnaval tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih 

površin (v nadaljnjem besedilu Odlok). Predlagane spremembe odloka so vezane izključno na uvajanje 

novega sistema plačevanja parkirnin.   



 Stran 3 od 3 

 

Uvedba plačljivega parkirišča je vsekakor novost na tem prostoru in bo potrebno spremljati in po 

zaključku turistične sezone analizirati izvajanje tega ukrepa ter na tej podlagi, v kolikor bo to potrebno, 

v zvezi s parkiranjem na tem območju sklepe ustrezno dopolniti. Z željo celostnega urejanja mirujočega 

prometa na območju Mosta na Soči pa se bo hkrati z analizo stanja v času turistične sezone obravnavalo 

tudi možnosti uvedbe možnih ostalih ukrepov urejanja mirujočega prometa na drugih parkiriščih na 

območju Mosta na Soči.  

 

 
 

  
  
  
  
  

 

Sanja Sivec Levpušček, 
vodja oddelka za okolje in prostor 

 

 


