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Na podlagi 26. In 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s
sprernernbami), 4. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi v občini Piran ( Uradni list RS, št.
72/2013) In 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 — uradno prečiščeno
besedilo, 35/17 In 43/18), je Občinski svet Občine Piran na 16. redni seji dne 24. septembra
2020 sprejel naslednji

SKLEP O DOLOČITVI PLAČLJIVIH PARKIRIŠČ ii TARIF ZA PARKIRNINE NA
OBMOČJU OBČINE PIRAN

1.

S tem sklepom se določi višina parkimine na javnih parkimih površinah, kj so opredeljene v
skladu z Odlokorn o cestnoprometni ureditvi v občini Piran (Uradni list RS, št. 72/20 13).

Zunanje parkirišče Fomače se določi kot območje rezerviranih parkirnih površin za imetnike
modrih abonmajev, rdečih abonmajev, rumenih abonmajev za čas izvajanja gradbenih del In
za:

- občane 5 stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran za drugi In vsak
nadaljnji avtomobil v gospodinjstvu,

- fizične osebe z začasnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran In Fomač
(za zapomico), ki se izkažejo z dokazilom o razlogu bivanja (potrdilo o študiju,
zaposlitvi),

- invalidne osebe s stalni prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran In Fornač
(za zapomico),

- občane s stalnim prebivališčem, lastnike garaž In parkimih mest na območju
parkirišča Fornače (za zapornico),

- zaposlene na območju ožjega dela mesta Piran In Fornač (za zapomico).

Tarife za parkiranje so:

2.

PARMRIŠČE FORNAČE EUR

Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb s stalním prebvaIíščem na območju 13,00
ožjega dela mesta Piran.
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb z začasnim prebivališčem na 13,00
območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico), ki se izkažejo z
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dokazilom o razloQu bivania (otrdiIo o študiju, zarosIiti).
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb zaposienih na območju ožjega dela
mesta Piran in Fornač (za zapornico). 13,00
Mesečno parkiranje vozil invalidníh oseb s stalnim prebivalíščem na brezplačno
območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico) in začasnim
prebivališčem na teh območjih, ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda
upravna_enota_na_podlagi_odločbe_o_invalidnosti.
Občani 5 stalnim prebivališčem In lastniki garaž ter parkirnih mest na
območju parkirišča Fornače (za zapornico). brezplačno

3.

GARAŽNA HIŠA ARZE

Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 Ur) 1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 Ur) 15,00
Tedensko parkiranje 90,00
Mesečno parkiranje 120,00
lzguba parkirnega listka 120,00

Mesečno parkíranje vozil fizičnih oseb s stalnim prebivališčem na območju
ožjega dela mesta Piran In Fornač (za zapornico). 20,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb zaposlenih na območju ožjega dela
mesta Piran ter študentje in dijaki, ki obiskujejo šolo v ožjem delu mesta
Piran. 20,00
Mesečno parkiranje vozil I ostali lastniki nepremičnin na območju ožjega
dela mesta Piran. 30,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb z začasnim prebivališčem na
območju ožjega dela mesta Piran, ki se izkažejo z dokazilom o razlogu
bivanja (potrdilo o študiju, zaposlitvi). 20,00
Mesečno parkiranje vozil uporabnikov športnega objekta (stadion,
dvorana), samo v popoldanskem času od 15.00 do 20.00. 5,00
Mesečno parkiranje vozil invalidnih oseb s stalnim prebivališčem na
območju ožjega dela mesta Piran in začasnim prebivališčem na tem
območju, ki se izkažejo s parkirno karto, ki Jo izda upravna enota na
podlagi odločbe o invalidnosti. brezplačno

Imetnikom mesečnih abonmajev za garažno hišo Arze (fizične osebe s stalnim prebivališčem
na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico) ter fzične osebe zaposlene na
območju ožjega dela mesta Piran ter študentje in dijaki, kj obiskujejo šolo v ožjem delu mesta
Piran) je z istirn vstopno-izstopnim medijem omogočeno parkiranje tudi na območju
parkirišča Fomače.

4.

PARKIRANJE NA OBMOČJU OŽJEGA BELA MESTA PIRAN

a. MESEČNE TARIFE

Lastnikí in uporabniki ustrezno dimenzioniranih lastniških garaž in
lastniških parkirnih prostorov izven javnih površin za svoja vozila. brezplačno
Občani s stalnim prebivališčem na območJu ožJega dela mesta Piran (imajo
pravico parkiranja tudi na zunanJem parkirišču Fornače ). 13,00
Ostali lastniki nepremičnin v Zeleni coni I (imajo pravico parkiranJa le V 20,00



Zeleni coni 1).
Uporabniki rezerviranih parkirnih prostorov (za parkirno mesto). 100,00
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki ímajo sedež au
opravljajo dejavnost na območju ožjega dela mesta Piran za obdobje:
od 1.1. do 31.3. in od ‘LiQ. do 31.12. vletu 40,00
od 1.4. do 30.9. v letu 60,00
Imetniki rumenih abonmajev za čas izvajanja gradbenih del 40,00
Invalidi (občani ožjega dela mesta Piran), ki se izkažejo s parkirno karto, ki
Jo izda upravna enota na podlagi odločbe o invalidnosti. brezplačno
lzguba parkirnega listka. 100,00

Tarife mesečnih abonmajev vključujejo tudi brezplačen prevoz na linijah parkirišče Fornače
— Piran in pokopališče Piran — Fornače.

Ostalim lastnikom nepremičnin in najernnikom stanovanj v obrnočju modre cone, kj nimajo
pravice do abonmaja za parkiranje v ožjem dem mesta Piran, se izda abonma, kj ornogoča
mesečno 1 O urno brezplačno parkiranj e v ožj em mestnem j edru. V primeru prekoračitve
dovoljenega 1 O urnega parkiranja se uporabniku zaračuna parkiranje po tarif‘i, kj velja za
zunanje obiskovalce. Pravico do takšnega abonmaja imajo tudi uporabniki pňvezov v
pristanišču Piran, kj nimajo pravice do drugih abonmajev.

Občanom občjne Pjran jn tjstjm upravičencem, kj utemeljijo pravco do vstopa v območje
ožjega dela mesta Pjran se izda vstopni medij, kj dovoljuje vsakokratno 30 mjnutno
brezplačno zadrževanje znotraj ožjega dela mesta Pjran. Utemeljeni razlogi za pridobitev
vstopno izstopnega medija za tjste upravičence, kj njso občanj občjne Pjran, so potrebe po
rednih ozjroma ponavljajočih se prevozih v mestno jedro (sorodstveno razmerje, zdravstvenj
in dmgi socialni vzroki ter razlogi iz naslova dela).
Mesečna tarjfa za uporabo medija znaša 5 EUR. V primeru prekoračitve dovoljenega 30
mnutnega parkiranja se uporabniku zaračuna parkiranje po tarjfj, kj velja za zunanje
obiskovalce.

Enkraten vstop turističnega avtobusa v ožji del mesta Pjran — do avtobusne postaje na
Dantejevi uljcj v Pjranu s kratkotrajnim parkiranjem do 30 min. je 10,00 EUR. V primem
prekoračitve 3 O mjn. parkiranj a se uporabniku zaračuna parkiranj e v všn 1 00 EUR.

b. PARMRANJE ZA ZUNANJE OBISKOVALCE (ZA VOZILA BREZ
DOVOLILNIC)

L Poletnatarifa (1.4—30.9.)
Vsaka začeta ura parkiranja 5,00

lL Zimskatarifa (1.10—31.3.)
Vsaka začeta ura parkiranja 3,00

Invaljdj, kj se izkažejo s karto, kj jo jzda upravna enota, na podlagi odločbe o jnvalidnostj,
imajo 80% popust pri plačilu parkimine.

V primem zasedenosti parkimih mest znotraj rnestnega jedra, se voznike preusmeri na ostala
razpoložlj iva parkirišča.

5.

PARMRANJE NA OBMOČJU PORTOROŽA



a.) V obdobju od 1. maja do 30. septembra se plaěuje parkirnina od križišča ceste
Obala 5 Solinsko potjo do prvega krožišča v Luciji (pri trgovini Mercator) v obe
smen:

Vsaka začeta ura parkiranja (do 1 O Ur) 1,50
Dnevno parkíranje (nad 10 Ur) 15,00
Mesečni pavšal za pravne osebe (samo za osebna vozila), kj izvajajo
dejavnost na območju Por[oroža. Pravna oseba Iahko pridobi do največ
dva abonmaja.
V koljkor vozjlo zaseda več parkírnih mest se nadomestjlo zaračuna za
vsako parkirno mesto posebej. 60,00

b.) V obdobju od 1. oktobna — 30. apnila se plačuje parkirnina od knižišča od ceste
Obala 5 Solinsko potjo do knižišča s Koprsko cesto v obe smeni.

Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 Ur). I ‚50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur). 15,00
Mesečnj pavšal za pravne osebe (samo za osebna vozila) kj izvajajo
dejavnost na območjU Portoroža. Pravna oseba Iahko pridobi do največ
dva abonmaja.
Ce vozjlo zaseda več parkirníh mest, se nadomestílo zaračuna za vsako
parkirno mesto posebej. 40,00

c.) Pankiranje na vseli ostalih plačljivih parkirnih povnšinah v Portorožu — plačuje
se skozi yse leto (pankinišče pri Mercatorju na Fizinah, parkirišče meď skladišči
soli, parkinišče pri bivši upravni stavbi Droge, pankinišče pri Hotelu Marko,
parkinišče Kaštel In parkinišče bivše Cvetje).

Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 Ur). 1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 Ur). 15,00

6.

PARKIRANJE NA OBMOČJU TPC LUCIJA

Parkirnina se plačuje skozi yse leto od 6. do 18. ure

Prva ura parkíranja
(obvezno je potrebno vzetí Iistek na parkomatU au to potrditi preko
mobilnega telefona). brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkíranja (do 10 Ur). 1,00
Dnevno parkíranje (nad 10 Ur). 10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivaIščem v stanovanjskíh
blokjh na območjU parkirne cone, največ za eno Iastno vozílo na
gospod injstvo
(Upravjčení stanovanjskí blokj navedenj v grafični prilogí sklepa). 13,00
Meseční abonma za zaposlene na območjU TPC LUcija alj območjU med
krožjščem Obala — Podvozna cesta n krožiščem Obala — cesta Solinarjev. 13,00

7.

PARKIRANJE NA OBMOČJU zi LUCIJA



Parkirnina se plačuje skozi yse leto

Píva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti Iistek na parkomatu au to potrditi preko
mobilnega telefona). brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 Ur). 1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur). 10,00
Meseční abonma za zaposlene v ZD Lucija (na za to označenih parkiríščih
— severní del pri urgentnem vhodu). 13,00
*Mesečno parkiranje stanovalcev na območju ZD Lucija (Obala 1 07, 1 05) na za to označenih
parkiriščih - severní del pri urgentnem vhodu (če je asfaltirani plato Manne v najernu, je
obvezno parkiranje na tem platoju).

8.

a.)

PARKIRANJE NA OBMOČJU MED KROŽIŠČEM OBALA - PODVOZNA CESTA
IN KROŽIŠČEM ORALA - CESTA SOLINARJEV

Parkirnina se plaěuje skozi yse leto

Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzetí Iistek na parkomatu au to potrditi preko
mobílnega telefona). brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkíranja (do 1 O ur). 1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur). 10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivalíščem v stanovanjskih
blokih na območju parkirne cone, največ za eno Iastno vozilo na
gospodinjstvo
(upravičeni stanovanjski bloki navedeni v grafični prilogi sklepa). 13,00
Mesečni abonma za zaposlene na območju TPC Lucija au območju med
krožiščem Obala — Podvozna cesta in krožiščem Obala — cesta Solinarjev. 13,00

b.)

PARMRANJE NA OBMOČJU ŠPORTNE DVORANE LUCIJA

Parkirnina se plačuje skozi yse leto od 6. do 18. ure

Píva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu au to potrditi preko
mobilnega telefona). brezplačno
Vsaka_nadaljnja_začeta_ura_parkiranja_(do_1 O_ur). I ‚00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur). 10,00

9.

PARMRANJE NA OBMOČJU FIESE (ZELENA CONA II)

Parkirnina se plaěuje v obdobju od 1. aprila do 30. septembra

Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur). 1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur). 10,00



10.

PARKIRANJE NA OBMOČJU STRUNJANA (STJUŽA)

a.) V obdobju Od 1. aprila do 30. septembra

Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur). 1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur). 15,00
Mesečno parkíranje zaposleníh na območju Strunjana. 13,00

b.) V obdobju od 1. oktobra do 31. marca

Vsaka začeta ura parkíranja (do 10 Ur). 0,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur). 5,00
Mesečno parkiranje zaposleníh na območju Strunjana. 13,00

11.

PARMRANJE NA OBMOČJU SEČE (ŠKVER)

a.) V obdobju od 1. aprila do 30. septembra

Vsaka začeta ura parkiranja (do I O ur). 1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur). 10,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območjU pri parkiriŠčU (ribogojci,
zaposleni v gostilní Ríbíč, ostali zaposleni v bližíní parkiríšča). 13,00

b.) V obdobju od 1. oktobra do 31. marca

Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 Ur). 0,50
Dnevno parkiranje (nad 10 Ur). 5,00
Mesečno parkiranje zaposleníh na območjU prí parkiriŠčU (ribogojci,
zaposlení V gostilni Ribíč, drUgi zaposleni V bližini parkirišča). 13,00

12.

PARMRIŠČE PRI GH ARZE

Parkirnina se plačuje skozí yse lcto

Vsaka začeta ura parkiranja (do 1 O Ur). I ‚30
Dnevno parkiranje (nad 10 Ur). 13,00

13.

PARKIRNINA ZA DOSTAVO BLAGA V OŽJEM MESTNEM DELU PIRANA IN
POMOLU V PORTOROŽU

Dovoz in odvoz blaga v časU dostave za prvih 30 min. zadrževanja na
navedenem območjU. brezplačno
Dovoz ín odvoz blaga v čast.i dostave za več kot 30 min. zadrževanja v 4,20/h



navedenem območju. (0,07/mm)
Dovoz ín odvoz blaga izven časa dostave. 1 5,00/h

(0,25/m In)

14.

DRUGO

Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem v občini Piran za
parkiranje na območju Fiese (Zelena cona II), na območju Seče (Skver) in
na območju Strunjana (Stjuža) — enoten abonma. 13,00
Vstopno-izstopni medij. 5,00
Nadomestilo za ponovni priklop vstopno-izstopnega medija, kj je bil
izklopljen zaradi neplačila parkirnine ali zlorabe. 40,00

Uporabniki, za katere je bilo ugotovljeno, da nimajo plačane predpisane parkirnine In so bili
obveščeni, da bo zoper njih uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačila,
lahko V roku 3 dni od izdaje obvestila plačajo nadomestilo v višini tarife dnevnega parkiranja,
ki velja za posamično parkirišče. V primeru plačila navedenega nadomestila Javno podjetje
OKOLJE Piran, d.o.o. ne uvede predloga za začetek postopka o prekršku.

Upravljavec lahko na vseh parkiriščih In v UH Arze, v primeru prevelikega števila izdanih
abonrnajev, glede na število parkirnih mest, kadarkoli ustavi izdajanje abonrnajev z narnenorn
preprečitve prezasedenosti parkirišč ozirorna UH Arze.

I 5.

Davek na dodano vrednostje vključen v ceno.

I 6.

S tem skleporn preneha veljati sklep št. 34404-3/1999-12 (Uradni list RS, št.29/2012,
20/2013, 48/2014, 72/2014, 22/2015), sklep št. 34404-3/1999-08 z dne 23. rnarec 2009 ter
sklep 354-9/2020 (Uradni list RS, št.93/20 z dne 3. julij 2020).

17.

Ta sklep se objavi v Uradnern listu RS in začne veljati dan po objavi.

Sklep prejmejo;
1 . Občinski svet Občine Piran,
2. JP OKOLJE Piran d.o.o., Arze 1, 6330 Piran,
3. Urad za gospodarstvo in tuňzern.

Denio Zadkovié




