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Poročilo o prometu na parkiriščih kjer je uvedeno plačljivo parkiranje in parkirišču 
Nunski vrt v Škofji Loki za leto 2014 
 
V Škofji Loki je bilo v letu 2014 na razpolago 308 plačljivih parkirnih mest na plačljivih 
parkiriščih (Štemarje, Zdravstveni dom - plato, Upravna enota, Novi svet – plato in Šolski 
center) in 176 parkirnih mest za letni pavšal na parkirišču Nunski vrt.  
 
V letu 2014 je bil skupen neto prihodek (op. brez obračunanega DDV) 35.049,30 EUR1, od 
tega preko parkomatov 14.731,13 EUR in iz naslova letnih dovolilnic za tekoče koledarsko 
leto (z upoštevanjem parkirišča Nunski vrt) 20.318,17 EUR. Največ pobrane parkirne iz 
parkomatov je bilo na parkirišču Šolski center (5.771,99 EUR), največ pobrane parkirnine iz 
naslova letnih dovolilnic je na parkirišču Nunski vrt (13.740,35 EUR).  Za parkirišče Nunski 
vrt, prvotno namenjeno le prebivalcem iz območja za pešce v starem mestnem jedru, je s 
spremembo Odloka o ureditvi cestnega prometa (Ur.l.RS št. 58/2013) od 23.7.2013, možno 
izdati dovolilnico tudi drugim zainteresiranim, ki imajo svoj sedež oziroma bivališče izven 
območja za pešce. Na parkirišču Šolski center je s spremembo Odloka o ureditvi cestnega 
prometa (Ur.l.RS št. 89/2013) od 12.11.2013 možno plačati parkirnino  tudi elektronsko z 
mobilnimi telefoni brez uporabe parkomata.  
 
Tabela 1: Neto prihodki za leto 2014 po posameznih parkiriščih (v EUR brez DDV) 

 
*  letne dovolilnice za parkiranje na notranjem dvorišču upravne enote 
** parkiranje samo z letnimi dovolilnicami 

 
Plačilo preko parkomatov 
Na plačljivih  parkiriščih je bilo v letu 2014 izdanih 376.175 parkirnih listkov, (od tega je bilo 
plačljivih transakcij 23.727), kar znaša povprečno 1.144 (77 plačljivih) izdanih parkirnih 
listkov na posamezno plačljivo parkirno mesto s povprečnim vplačilom 0,04 EUR (0,62 EUR 
za plačljivo transakcijo). Na vseh parkiriščih, razen na parkirišču »Šolski center« je možno 
brezplačno začetno parkiranje, kar se pokaže tudi v zelo visokem številu izdanih parkirnih 
listkov brez vplačila parkirnine. 
 
 
 
 

                                                 
1
 V poročilu niso zajeti stroški in prihodki iz naslova prejetih najemnin za rezervirana parkirna mesta. 

ime parkirišča število plačljivih parkirnih mest

prihodek na 

parkomatih

prihodek zaradi 

izdanih letnih 

dovolilnic

prihodek 

mobilnega 

plačevanja Skupaj

Štemarje 90 2.711,31 €                539,57 €             - 3.250,88 €    

zdravstveni dom (plato) 49 1.105,05 €                 -  - 1.105,05 €    

upravna enota* 20 4.278,61 €                491,82 €             - 4.770,43 €    

Novi svet plato 45 864,17 €                   491,81 €             - 1.355,98 €    

šolski center vzhod in zahod 104 5.771,99 €                5.054,62 €         -  €         10.826,61 € 

Nunski vrt** 176  - 13.740,35 €        - 13.740,35 € 

skupaj 484 14.731,13 €              20.318,17 €       -  €         35.049,30 € 
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Tabela 2: Izdani parkirni listki v letu 2014 

 
 
 
Plačilo parkirnine iz naslova izdanih letnih dovolilnic 
Izdaja in pridobitev letnih dovolilnic za parkiranje v višini 100 EUR z DDV je bilo v letu 2014 
možno na parkiriščih Štemarje, Novi svet – plato, Šolski center in Nunski vrt. Izdanih je bilo 
skupno 258 dovolilnic. Število dovolilnic za posamezna območja, kjer je uvedeno plačilo 
parkirnine je določeno v Odredbi o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo 
parkirnine. Za parkirišče Štemarje je kvota  36 dovolilnic, izdanih je bilo 10 dovolilnic, za 
parkirišče Novi svet je kvota 18 dovolilnic, izdanih je bilo 6 dovolilnic, za parkirišče Šolski 
center je kvota je 83 dovolilnic, izdanih pa je bilo 59 dovolilnic. Parkirišče Nunski vrt je bilo v 
letu 2014 v celoti zasedeno (izdanih 183 dovolilnic, od tega 67 dovolilnic imetnikom, ki niso iz 
območja za pešce v starem mestnem jedru Škofje Loke). Na dvorišču upravne enote občina 
za zaposlene v občinski upravi, Upravni enoti Škofja Loka in Razvojni agenciji Sora nudi 6 
plačljivih parkirnih mest prav tako v višini 100 EUR z DDV letno. Na vseh parkiriščih je bil 
prihodek na posamezno izdano dovolilnico 76,96 EUR brez DDV. 
 
 
Mobilno plačevanje parkirnine 
Mobilno plačevanje parkirnine smo uvedli z namenom, da ponudimo uporabnikom plačljivega 
parkirišča na omenjeni lokaciji (parkirišče Šolski center) sodobno alternativo obstoječemu 
klasičnemu plačevanju parkirnine. Z uvedbo dodatne možnosti mobilnega plačevanjem 
parkirnine, želimo uporabnikom omogočiti lažje, bolj praktično in dosegljivo plačevanja 
parkirnine s pomočjo mobilnih telefonov, saj bo odslej plačilo parkirnine oziroma možnost 
podaljšanja parkirnega časa, mogoče tudi brez fizičnega obiska parkomata in brez uporabe 
kovancev. Ker gre za pilotni projekt, gre ves  bruto prihodek mobilnega plačevanja skladno s 
pogodbo neposredno izvajalcu storitev iPlus d.o.o. (220,25 EUR z DDV v letu 2014).  

 
 
Izvajanje nadzora na plačljivih parkiriščih in parkirišču Nunski vrt 
Izvajanje nadzora nad nepravilnim in nedovoljenim parkiranjem izvaja občinsko redarstvo. 
Na plačljivih parkiriščih je bilo v letu 2014 izdanih 1181 glob, globe so bile izdane zaradi ne 
plačljivosti – brez listka, na območju kratkotrajnega parkiranja  343 glob, zaradi ne označitve 
časa prihoda in prekoračenega časa in na označenih prostorih za invalide 30 glob (vse od 
1.1. do 31.12.2014). Prihodek iz naslova glob na plačljivih parkiriščih je 23.620 EUR. 
Prihodek iz naslova glob na območju kratkotrajnega parkiranja je 6.860 EUR. Prihodek iz 
naslova glob na označenih prostorih za invalide je 1.200 EUR. 

 
 
Pripravil: 
mag. Miloš Bajt l.r 
Vodja oddelka  
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Štemarje 159.447        3.547            162.994        1.772             39                   

zdravstveni dom (plato) 109.656        1.425            111.081        2.238             29                   

upravna enota 41.244          4.707            45.951          2.062             235                 

Novi svet plato 42.101          1.045            43.146          936                 23                   

šolski center vzhod in zahod -                  13.003          13.003          -                   125                 

skupaj 352.448         23.727           376.175         1.144             77                   


