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OBVESTILO  

 

Spoštovani! 

 
Občinski svet Občine Žirovnica je na 19. redni seji 26. 5. 2022 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 35/2022, 
81/2022) in Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo 

gozdnih cest in dovolilnic za vozila (Uradni list RS, št. 81/2022) (v nadaljevanju Sklep). 

 
Občinski svet je v Sklepu sprejel, da se bodo v dolini Završnice s 1. 8. 2022 vzpostavile tri plačljive parkirne 

površine na zemljiščih s parc. št. 933/7 , 932/5 in 933/12, vse k.o. Žirovnica. 
Odškodnina za uporabo gozdnih cest se bo od 1. 8. 2022 dalje plačevala za gozdni cesti Završnica – Valvazor 

(G021921) in Zelenica  (G020510). Zapornica proti Valvazorju se bo postavila na začetku gozdne ceste iz smeri 

Završnice pri trafo postaji. Zapornica proti Zelenici se bo prav tako namestila pri trafo postaji na gozdni cesti 
proti Zelenici tik za uvozom na zemljišče s parc. št. 72/5 Zabreznica. 

 

Skladno z 2. in 3. členom sprejetega Sklepa se bosta parkirnina in odškodnina za uporabo gozdne ceste 

zaračunavali tako, kot prikazujeta spodnji tabeli. 

 

 

 
 

 

 

 

Za uporabo parkirnih površin in gozdnih cest v dolini Završnice bodo na voljo tudi letne dovolilnice, ki so 

navedene v spodnji tabeli. Le te boste lahko pridobili na podlagi vloge. Letne dovolilnice bodo veljavne od 1. 

8. 2022 oz. eno leto od datuma nakupa dovolilnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javna parkirna 

površina

Čas, v katerem se 

plačuje parkirnina

brez DDV DDV 22% z DDV brez DDV DDV 22% z DDV brez DDV DDV 22% z DDV

A - Završnica - trafo 

postaja
 06:00 - 22:00 0,41 0,09 0,5 0,82 0,18 1

B - Završnica - jezero  06:00 - 22:00 0,41 0,09 0,5 4,10 0,90 5

C - Završnica - pašnik  06:00 - 22:00 0,41 0,09 0,5

Dnevna karta 4,10 0,90 5 20,49 4,51 25 8,20 1,80 10

Višina parkirnine (EUR/h)

osebna vozila avtobus avtodom

Gozdna cesta Čas, v katerem se 
plačuje odškodnina 

Višina odškodnine  
(EUR/prehod) 

    brez 
DDV 

DDV 
22% 

z 
DDV 

A - Završnica - 
Valvazorjev dom 

04:00 - 22:00 8,20 1,80 10 

B - Zelenica 04:00 - 22:00 8,20 1,80 10 

Ime dovolilnice Cena (EUR/leto) 

  brez DDV DDV 22% z DDV 

LETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE - OBČANI 16,39 3,61 20 

LETNA DOVOLILNICA ZA UPORABO GOZDNIH 

CEST - OBČANI 
20,49 4,51 25 

LETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE - OSTALI 40,98 9,02 50 

    

mailto:obcina@zirovnica.si


 

 

Strošek izdelave in izdaje dovolilnice EUR 

Izdelava in izdaja posamezne dovolilnice  6,50 

Zamenjava dovolilnice 2,20 

Letna dovolilnica za uporabo gozdnih cest - občani za polnoletnega člana 
gospodinjstva 2,20 

Letne dovolilnice za uporabo gozdnih cest - občani za lastnike ali najemnike 

planinskih koč na območju gozdnih cest Završnica - Valvazorjev dom in Zelenica 
(upoštevanih 5 Letnih dovolilnic za uporabo gozdnih cest – občani) 15,30 

Letne dovolilnice za uporabo gozdnih cest - občani za Agrarne skupnosti na območju 

občine Žirovnica (upoštevane 3 Letne dovolilnice za uporabo gozdnih cest – občani) 10,90 

 

Brezplačno Letno dovolilnico za uporabo gozdnih cest – občani lahko za dobo 5 let pridobijo lastniki 

nepremičnin na območjih gozdnih cest proti Valvazorju in Zelenici, lastniki ali najemniki planinskih koč na 
območjih gozdnih cest proti Valvazorju in Zelenici, člani Lovske družine Stol, agrarne skupnosti in člani agrarnih 

skupnosti z območja občine, ki niso lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest.  

 
Lastniki nepremičnin na območju gozdnih cest Završnica – Valvazorjev dom in Zelenica lahko pridobijo toliko 

letnih dovolilnic za uporabo gozdnih cest, kolikor je polnoletnih članov gospodinjstva, pri čemer morajo prav 
tako za vsakega člana predložiti kopijo osebnega dokumenta in potrdilo o začasnem prebivališču in poravnati 

materialne stroške za izdelavo posamezne dovolilnice v višini 2,20 EUR. 

 
Lastniki ali najemniki planinskih koč na območju gozdnih cest Završnica – Valvazorjev dom in Zelenica pridobijo 

5 letnih dovolilnic za uporabo gozdnih cest. Ob izdaji dovolilnic morajo poravnati strošek izdelave in izdaje 
dovolilnice v višini 6,50 EUR in materialne stroške za izdelavo vsake naslednje dovolilnice (4) v višini 2,20 EUR. 

 
Agrarne skupnosti na območju občine Žirovnica pridobijo 3 letne dovolilnice za uporabo gozdnih cest. Ob izdaji 

dovolilnic morajo poravnati strošek izdelave in izdaje dovolilnice v višini 6,5 EUR  in materialne stroške za 

izdelavo vsake naslednje dovolilnice (2) v višini 2,20 EUR. 

 

Ceno in strošek izdelave in izdaje dovolilnice lahko poravnate: 

- osebno v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica (z gotovino ali kartico) ali  

- preko elektronskega nakazila na račun Občine Žirovnica št. SI56 0110 0010 0019 255, kjer za sklic navedite 

št. 00 713000-1332, pod namen plačila pa ime lastnika dovolilnice. 

 

V kolikor želite prejeti dovolilnico, izpolnjeno in podpisano vlogo, vključno z vsemi potrebnimi dokazili, od         

5. 7. 2022 dalje,  v času uradnih ur osebno vložite v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica oz. v 

Čopovi rojstni hiši na naslovu Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, ali jo pošljite po pošti na naslov Zavod za turizem 

in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, ali po elektronski pošti na naslov info@visitzirovnica.si. 

 
Vlogo za izdajo dovolilnice je možno prevzeti tudi na spletnih straneh Občine Žirovnica in Zavoda za turizem 

in kulturo Žirovnico ali v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica oz. v Čopovi rojstni hiši na naslovu 
Žirovnica 14, 4274 Žirovnica. 

 

Dovolilnico osebno lahko od 5. 7. 2022 dalje v času uradnih ur prevzamete v prostorih Zavoda za turizem in 

kulturo Žirovnica ali pa jo prejmete po pošti na naslov, ki ga boste napisali na vlogi (ustrezno označite). 

 

Za vse morebitne dodatne informacije smo vam v času uradnih ur na voljo preko spodaj navedenih kontaktov: 

T 04 580 15 03 ali 04 580 91 03 

E info@visitzirovnica.si 

 
 URADNE URE ZAVODA ZA KULTURO IN TURIZEM ŽIROVNICA 

Ponedeljek 8:00 - 12:00                         
Torek 8:00 - 12:00  
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 16:30 

Petek 8:00 - 12: 00  
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