
 
POVPRAŠEVANJE 

Izkušnje občine pri pobiranju parkirnine 

 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 

 

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij 

glede pobiranja parkirnine. 

  

Tržni inšpektorat je v občini članici opravil inšpekcijski pregled in ugotovil, da občina pobira 

parkirnino na črno, ker nima registrirane dejavnosti pobiranja parkirnine oziroma ker se 

pobiranje parkirnine ne izvaja kot gospodarska javna služba. Zato občini nalaga, da dejavnost 

urejanja parkirišč v roku uredi tako, da vnese v občinski odlok dejavnost 52.100 Spremljajoče 

storitvene dejavnosti v kopenskem prometu (po Standardni klasifikaciji dejavnosti). 

 

Občina članica je prosila občine, da nam posredujejo naslednje podatke iz tabele : 

 

zap. 

št. 

način izvajanja 

pobiranja 

parkirnine 

 

pravna podlaga 

pobiranje občinske 

takse 

se odvaja 

DDV 

državi 

Se ne 

odvaja 

DDV 

državi 

1. občina izvaja sama 
 

   

2. 
preko režijskega 

obrata 

 
    

3. 

preko javnega 

gospodarskega 

zavoda 

 

    

4. 
preko javnega 

podjetja 

 
    

5. s podeljeno koncesijo 
 

    

6. drugo 
 

    

 

 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 



 

 

TRZIN 

 

zap. 

št. 

način izvajanja 

pobiranja 

parkirnine 

 

pravna podlaga 

pobiranje občinske 

takse 

se odvaja 

DDV 

državi 

Se ne 

odvaja 

DDV 

državi 

1. 

občina izvaja sama 

prek skupne 

občinske uprave 

Odlok o občinskih cestah in 

cestnoprometni ureditvi v 

občini Trzin (Uradni vestnik 

OT, št. 8/12) 

Ne  Da 

 

Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 

8/12) 

2. člen (smiselna uporaba predpisov in pojmov) 

(2) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 

tretja alineja 

- parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih površinah, določenih s tem 

odlokom; 

- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) 

- II. del: VIRI FINANCIRANJA OBČINE  

- 9. člen 

(občinske takse)  

- (1) Občina lahko predpiše občinsko takso za:  

- – uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;  

- – oglaševanje na javnih mestih;  

- – parkiranje na javnih površinah;  

- – uporabo javnega prostora za kampiranje in  

- – druge zadeve, če tako določa zakon.  

 

- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno 

prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) 

- II. DAVČNI ZAVEZANCI 

- 6. člen 

- (definicija) 

- (5) Državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega 

prava se ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki 

jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve 

ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. Pri opravljanju dejavnosti ali 

transakcij pa se štejejo za davčne zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali 

https://zakonodaja.com/zakon/zfo-1/ii-del-viri-financiranja-obcine
https://zakonodaja.com/zakon/zfo-1/9-clen-obcinske-takse
https://zakonodaja.com/zakon/zfo-1/9-clen-obcinske-takse
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20113294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143486


 

transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila 

znatno izkrivljanje konkurence. 

 

BREŽICE 
 

Tudi občina Brežice je v letu 2010 imena nadzor tržne inšpekcije, v katerem niso ugotovili 

nobenih nepravilnosti.  

V občini imajo dejavnost pobiranje parkirnine navedeno v statutu občine, medtem ko je 

upravljanje in zaračunavanje opredeljeno v Odloku o ureditvi cestnega prometa Brežice. DDV 

državi odvajajo. Dejavnost pobirana parkirnine občina izvaja sama. 

V zapisniku tržna inšpekcija navaja, da ima občina registrirano dejavnost 84.110- splošna 

dejavnost javne uprave. 

 

  

ŠKOFJA LOKA 

 

zap. 

št. 

način izvajanja 

pobiranja 

parkirnine 

 

pravna podlaga 

pobiranje občinske 

takse 

se odvaja 

DDV 

državi 

Se ne 

odvaja 

DDV 

državi 

1. občina izvaja sama 

Odlok o ureditvi cestnega 

prometa (Ur.l.RS št. 40/2009, 

41/2011, 47/2012,106/2012, 

58/2013 in 89/2013) in Odredba o 

določitvi parkirnih površin, na 

katerih je uvedeno plačilo 

parkirnine (Ur.l.RS 69/2012, 

106/2012, 58/2013, 89/2013) 

x   

 

Pobiranje parkirnine na plačljivih parkiriščih imajo določeno v Občinskem odloku o ureditvi 

cestnega prometa (http://www.lex-

localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=27dff1ab-2d3e-4d0b-

b103-cf70d05e0944) in Odredbi o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo 

parkirninehttp://www.lex-

localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=eae9b0ef-e9a7-4b8c-

8e5a-d05bae439113 , pravna podlaga za pobiranje parkirnine je Zakon o financiranju občin 

(9. člen) in Zakon o lokalni samoupravi (21. Člen) 

 

ZREŽE 

 

Občina Zreče ima modro cono in časovno omejeno parkiranje na 2. uri. Občina ne pobira 

parkirnine na nobenem parkirišču. 

 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=27dff1ab-2d3e-4d0b-b103-cf70d05e0944
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=27dff1ab-2d3e-4d0b-b103-cf70d05e0944
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=27dff1ab-2d3e-4d0b-b103-cf70d05e0944
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=eae9b0ef-e9a7-4b8c-8e5a-d05bae439113
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=eae9b0ef-e9a7-4b8c-8e5a-d05bae439113
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=eae9b0ef-e9a7-4b8c-8e5a-d05bae439113


 

DUPLEK 

 

V občini Duplek ne pobirajo parkirnine. 

 

GORNJI GRAD 

 

V občini Gornji Grad parkirnine ne pobirajo. Imajo pa v občini uvedeno modro cono oz. cono 

kratkotrajnega parkiranja na manjšem številu parkirišč v centru kraja.  

  

MO KRANJ 

 

zap. 

št. 

način izvajanja 

pobiranja 

parkirnine 

 

pravna podlaga 

pobiranje občinske 

takse 

se odvaja 

DDV 

državi 

Se ne 

odvaja 

DDV 

državi 

1. občina izvaja sama 
 

   

2. 
preko režijskega 

obrata 

 
    

3. 

preko javnega 

gospodarskega 

zavoda 

 

    

4. 
preko javnega 

podjetja 

Pogodba o najemu infrastrukture 

in izvajanju izbirne GJS 

upravljanja in vzdrževanja javnih 

parkirišč 

    

5. s podeljeno koncesijo 
 

    

6. drugo 
 

    

 

ŠMARJEŠKE TOPLICE 

 

Občina Šmarješke Toplice ne izvaja pobiranja parkirnine, saj nima plačljivih parkirnih mest. 

 

SREDIŠČE OB DRAVI 

 

V občini Središče ob Dravi parkirnine ne pobirajo.  

 

MO MURSKA SOBOTA 

 

V Mestni občini M. Sobota je pobiranje parkirnine urejeno z  Odlokom o ureditvi cestnega 

prometa v Mestni občimi Murska Sobota (Ur. list RS, štev. 110/11), po katerem je določena 



 

višina parkirnine oziroma vrednost točke za plačevanje parkirnine v t.i. modrih conah, po 

preteku brezplačnega parkiranja, kar vse je označeno s prometno signalizacijo, kot to določa 

21. člen cit. odloka.  Višina parkirnine in način plačevanja le-te na parkirišču pri bolnišnici v 

Rakičanu (parkirišče s kontroliranim vstopom in izstopom) pa je določena s sklepom Mestnega 

sveta, ki ga je le-ta sprejel na podlagi 23. člena odloka in je bil objavljen v Uradnem listu R 

Slovenije, štev. 92/2014. Iz vplačanih parkirnin MOMS odvaja DDV v višini 22 %. 

 

zap. 

št. 

način izvajanja 

pobiranja 

parkirnine 

 

pravna podlaga 

pobiranje  

parkirnine 

se odvaja 

DDV 

državi 

Se ne odvaja 

DDV državi 

1. občina izvaja sama 

Odlok o ureditvi cestnega 

prometa v Mestni občimi Murska 

Sobota (Ur. list RS, štev. 110/11) 

in Sklep o določitvi višine in 

načina plačevanja parkirnine na 

javnem parkirišču pri bolnišnici 

v Rakičanu (Ur. list RS, štev. 

92/2014) 

DA (22 %)   

2. 
preko režijskega 

obrata 

 
    

3. 

preko javnega 

gospodarskega 

zavoda 

 

    

4. 
preko javnega 

podjetja 

 
    

5. s podeljeno koncesijo 
 

    

6. drugo 
 

    

 

ŽIROVNICA 

 

V občini Žirovnica parkirnine ne pobirajo. 

 

SLOVENSKE KONJICE 

 

V občini Slovenske konjice ne zaračunavajo parkirnine. V občini imajo določene modre cone 

s časovno omejitvijo parkiranja.  

 

RADENCI 

 

V občini Radenci ne pobirajo parkirnine.  

 



 

PREBOLD 

 

V občini Prebold ne pobirajo parkirnine.  

 

S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  

 

 

 


