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Številka: 034-9/2021/1 

Datum:  14. 5. 2021 

 

OBČINA  

 

Zadeva: Vprašanje občine in zbir odgovorov občin 

 

Vprašanje občinam:  

 

prejeli smo vprašanje občine, ki prosi za vaša mnenja ali prakso glede spodnjega vprašanja. 

 

Občina ima od lani urejeno parkirišče za avtodome, ki je precej obiskano. Občina z avtomati 

zaračunava vodo in elektriko, parkiranje pa je  

zaenkrat še brezplačno.  

 

V nadaljevanju razmišljamo tudi o zaračunavanju parkirnine, z avtomatiziranim sistemom 

dvižne zapornice.  

 

Zanima nas, kako imajo občine urejeno pobiranje parkirnine na postajališčih za 

avtodome:  

 

- na kakšen način pobirate parkirnino (parkirmati, dvižna zapornica, študentsko delo, preko 

TIC-a),  

- ali to za občine pomeni pridobitno dejavnost,  

- ali lahko občina to dejavnost opravlja v okviru osnovne dejavnosti 84.110 ali mora biti za to 

registrirana kakšna druga dejavnost.  

 

Obstaja morda praksa, navodilo, da bomo pravilno postopali. 

Za vaše čas in odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo. 

 

 

Zbir prejetih odgovorov 

 

OBČINA PREBOLD 

v Občini Prebold imamo Postajališče za avtodome, kjer zaenkrat zaračunavamo samo porabljeno 

elektriko in vodo.  Pobiranje parkirnine ne zaračunavamo. 
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MESTNA OBČINA KOPER 

 

1. Na kakšen način pobirate parkirnino (parkirmati, dvižna zapornica, študentsko delo, 

preko TIC-a)? 

Parkirišče za avtodome v Kopru je opremljeno z avtomatiziranim parkirnim sistemom z 

zapornicami, ki omogoča plačevanje na kartomatu. Uporabnik celoten postopek registracije opravi 

na kartomatu, in sicer tako, da kupi kartico in nanjo naloži dobroimetje. S kartico nato upravlja z 

električnimi priključki, sanitarnim objektom in vhodnimi oz. izhodnimi vrati. Kartica po 24 urah 

samodejno preneha delovati. 

2. Ali to za občine pomeni pridobitno dejavnost? 

Dejavnost se izvaja v okviru gospodarske javne službe in ni pridobitna. 

3. Ali lahko občina to dejavnost opravlja v okviru osnovne dejavnosti 84.110 ali mora 

biti za to registrirana kakšna druga dejavnost? 

V našem primeru s parkiriščem upravlja komunalno podjetje Marjetica Koper v okviru svojih 

dejavnosti (javna parkirišča). 

 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA  

žal pri nas še nimamo take prakse. Se pa priporočamo za primere dobrih praks od drugih občin. 

 

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 

Občina Šmarje pri jelšah ima parkirišča za avtodome. Z njimi upravlja Zavod za turizem šport in 

mladino. Z avtomati pobiramo vodo in elektriko, parkiranje je brezplačno.  

 

Ne vemo kako to boljše urediti, zato smo zainteresirani za posredovanje dobre prakse v zvezi s tem.  

 

OBČINA BENEDIKT 

sporočamo vam, da Občina Benedikt nima parkirišča za avtodome. 

 

 

OBČINA ČRNOMELJ 

Občina Črnomelj nima urejenih parkirišč za avtodome. 

 


