
BISTVENE SPREMEMBE PRI UREJANJU PROMETA V OBČINI 
(sprememba tarif za parkiranje) 

 
 
1. Izhodišče za uveljavitev sprememb predstavlja v letu 2009 zagotovljenih 850 
dodatnih parkiranih mest v GH Fornače. To pomeni ključni pogoj za boljšo ureditev 
mirujočega prometa in tudi ostalega prometa na območju mesta Piran in občine kot 
celote, kar je cilj sprejetih ukrepov občine. 
 
2. Upoštevajoč slednje je na podlagi obstoječega odloka o prometni ureditvi s 
strani Župana sprejet sklep o tarifah za parkiranje v letu 2010 (ki upošteva tudi 
usmeritev iz sprejete strategije mirujočega prometa o določitvi namenskosti parkirnih 
površin). 
 
A. 
Bistvene spremembe se nanašajo na realizacijo ukrepov, ki so potrebni za 
doslednejše izvajanje določil ''prometnega odloka'' in na opredelitvi namembnosti 
parkiranja po lokacijah so : 

 vozila obiskovalcev se bodo po zasedenosti omejenega števila parkirnih mest za 
obiskovalce v mestnem jedru - na območju Tomažičeve ulice (teh je manj kot 10) 
preusmerjala v obe garažni hiši, za kar bo zagotovljena ustrezna signalizacija, 

 ostali občani in drugi upravičenci bodo imeli možnost vstopa v mestno jedro z 
vsakokratnim postankom 30 min. z nakupom posebne mesečne dovolilnice (oz. 
tehničnega medija) za vstop po tarifi 3 € mesečno,  

 zunanje parkirišče na Fornačah je namenjeno le imetnikom abonmajev in zaposlene, 

 za obiskovalce, lastnike nepremičnin in ostale sta namenjeni obe garažni hiši, za vsako 
so določene tarife (pri tem je treba vedeti, da GH Fornače ni v lasti občine, cene bo 
torej določal lastnik), 

 imetniki dovolilnic – lastniki nepremičnin bodo imeli zagotovljeno 10-urno parkiranje na 
mesec na območju mestnega jedra (za dovoz-odvoz prtljage, blaga) 

 
B. 
Spremembe tarif predstavljajo pravzaprav uskladitev stanja (saj so bile nekatere  
neverjetno nizke) in nekatere dopolnitve, kot npr. : 

 vzpostavi se tarifa 8,35 € mesečno za imetnike dovolilnic-stalni občani mestnega jedra, 

 ukine se brezplačno parkiranje za obiskovalce mestnega jedra (20 min poleti oz. 1 ura 
pozimi), tarife so nespremenjene, 

 v GH Arze se poveča tarifa za zaposlene, za stalne prebivalce in najemnike stanovanj 
(iz 8,35 na 20 €); za lastnike nepremičnin iz 17,11 na 30 €; za izgubo parkirnega listka   
iz 40 na 60 €; zniža se tarifa za tedensko parkiranje (iz 72 na 60 €) in uvede se nova 
tarifa za mesečno parkiranje (90 €), 

 na območju Strunjana se uvede mesečni pavšal za občane v višini 10 € (za poletne 
mesece). 

 
3. Z namenom boljšega izvajanja prometne ureditve bo občina postavila ustrezno 
prometno signalizacijo pred vstopom v mestno jedro. Z namenom zagotovitve večje 
varnosti pešcev na javnih površinah, ki sicer sploh niso namenjene parkiranim vozilom, 
pa bo občina na nekaterih ključnih lokacijah te javne površine uredila z ustrezno 
signalizacijo in ustrezno urbano opremo (prikaz nekaterih lokacij). 
 
4. Ker gre v primeru mirujočega prometa oz. mobilnosti v prometu za celovit, 
medsebojno povezan sistem, je treba poudariti aktivnosti, ki jih občina izvaja in se 
nadgrajujejo, to so: 

- brezplačni prevoz na relaciji Fornače –Piran, 
- zagotovljen javni prevoz, ki je cenovno ugoden tako za občana kot za obiskovalca, 
- zagotovljeno brezplačno parkiranje na platoju pred Marino (prostora je za več kot 1000 

vozil). 

 


