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NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA & ODGOVORI 

1. Ali se parkirnina plača za dan ali na uro? 

Parkirnina se plača za cel dan, ne glede na uro prihoda in odhoda. Plačana parkirnina velja za 

tisti dan, ko ste parkirnino plačali.  

 

2. Ali je plačljivo tudi parkirišče pri spodnji postaji nihalke na Veliko planino? 

Parkirišče pri spodnji postaji nihalke je brezplačno.  

 

3. Prihajamo za več dni v turistično kočo na Veliko planino. Kako lahko plačamo parkirnino za 

več dni? 

Parkirnino lahko vsak dan sproti poravnate preko SMS sporočila na podlagi navodil, ki so 

objavljena na naši spletni strani ter na vseh označenih parkiriščih. Lahko pa poravnate 

parkirnino za več dni pri informatorjih ob pričetku parkirišča Rakove ravni.  

 

4. Če kupim letno parkirno karto, ali le ta velja za vsa parkirišča ter koliko časa? 

Z letno parkirno karto lahko parkirate na vseh označenih parkiriščih. Letna parkirna karta je 

veljavna v koledarskem letu (tekoče leto od dneva nakupa do 31.12.) 

 

5. Kje lahko kupim letno parkirno karto? 

Letno parkirno karto lahko kupite: 

- Preko naročila na e-mail naslov info@velikaplanina.si  
- Na blagajni nihalke vsak dan v času obratovanja (naslov: Kamniška Bistrica 2, Stahovica) 
- Na informativni točki pri križišču na Rakovih ravneh  

 

6. Sem lastnik/oskrbnik koče na Veliki planini. Kje in na kakšen način pridobim dovolilnico za 
vožnjo z motornim vozilom po Veliki planini?  

 

Za prevoz na območju Velike planine zaradi razlogov, navedenih v tč. 15 (oskrbovanje planinskih 

domov, planinskih koč in gostišč) in tč. 16 (dostava gradbenega materiala in orodja za gradnjo, 

adaptacijo ali vzdrževanje objektov) v  prvem odstavku 9. člena Odloka o javnem redu na območju 

Velike planine (Ur. list RS, št. 80/01, 17/06 in 88/20), dovoljenje izda Občina Kamnik - Oddelek za 

gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, ob soglasju lastnikov zemljišč 

oziroma njihovega zastopnika. 

Z vlogo za izdajo dovoljenja za prevoz z motornim vozilom na območju Velike planine lahko prosilec 

hkrati zaprosi tudi za izdajo dovolilnice za parkiranje na območju Velike planine, v skladu z določili 

Pravilnika o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 90/20). 

Vlogi za pridobitev dovoljenja za vožnjo z motornimi vozili na Veliki planini ter za brezplačno 

dovolilnico za parkiranje skupaj s pogoji izdaje in kontaktnimi podatki za morebitne dodatne 

informacije najdete na povezavi: https://bit.ly/3eAxIpZ 

mailto:info@velikaplanina.si
http://www.velikaplanina.si/
mailto:info@velikaplanina.si
https://www.kamnik.si/resources/files/doc/LEA_2020/ODLOKI/JULIJ/Odlok_o_javnem_redu_na_obmocju_Velike_Planine_2020.doc
https://www.kamnik.si/resources/files/doc/LEA_2020/ODLOKI/JULIJ/Odlok_o_javnem_redu_na_obmocju_Velike_Planine_2020.doc
https://www.kamnik.si/resources/files/doc/LEA_2020/ODLOKI/JULIJ/Pravilnik_o_prometni_ureditvi_parkiranja_na_obmocju_Velike_planine.doc
https://bit.ly/3eAxIpZ


Velika planina d.o.o.                 T: 01/ 832 72 58 
Kamniška Bistrica 2                   info@velikaplanina.si   
1242 Stahovica                          www.velikaplanina.si 

 
 

 
 

 

 

7. Na parkirišču želim plačati parkirnino preko SMS sporočila, vendar je zelo slab mobilni signal. 
Kaj lahko storim? 
V kolikor na lokaciji ni dobrega mobilnega signala, lahko SMS sporočilo pošljete tudi kasneje, 
ko boste imeli dovolj signala za pošiljanje SMS sporočil.  
 
 

8. Parkirnino sem plačal preko SMS sporočila. Kako bodo rediteljske službe vedele, da imam 
plačano parkirnino? 
Oseba, ki nadzoruje plačano parkirnino, ima dostop do posebne aplikacije, v kateri se nahaja 
seznam registrskih številk ter podatki o plačani parkirnini. Zato vas naj ne skrbi, da na vozilu 
nimate dokazila o plačani parkirnini.  
 
 

9. Ali imajo invalidi parkiranje brezplačno? 

V skladu z veljavno zakonodajo (66. člen Zakona o pravilih cestnega prometa) 
omogočamo brezplačno parkiranje imetnikom parkirne karte, kakor jo določa 
omenjeni zakon. 
Torej za brezplačno parkiranje potrebujete parkirno karto, kot jo določan zakon: 
https://zakonodaja.com/zakon/zprcp/66-clen-parkirna-karta 
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Velika planina, d.o.o. 

Kamniška Bistrica, 17.7.2020 
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