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Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/2010-ZKUN, 57/2011), 62. člena Zakona o cestah (Uradni
list RS, št. 109/2010-ZCes-1), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011UPB8) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
22. decembra 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper
1. člen
Naslov Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št.
4/2008) se spremeni tako, da se glasi »Odlok o urejanju javne razsvetljave in svetlobne
prometne signalizacije v Mestni občini Koper«.
2. člen
V celotnem odloku se besedilo »urejanje javne razsvetljave« nadomesti z besedilom
»urejanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije«.
3. člen
V 3. členu se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
-

»zagotavljanje delovanja svetlobne prometne signalizacije na občinskih cestah in
državnih cestah v naselju.«
4. člen

Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a
Svetlobna prometna signalizacija po tem odloku so semaforji in druga prometna svetlobna
signalizacija.«
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5. člen
V 4. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Delovanje svetlobne prometne signalizacije na občinskih cestah in državnih cestah v
naselju je celodnevno.«
6. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge, povezane z urejanjem objektov in naprav opravljanja javne službe, ki jih zagotavlja
izvajalec javne službe, so naslednje:
- tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, s katerim se zagotavlja redno in permanentno
delovanje ter primerno gradbeno – tehnično stanje objektov in naprav,
- tekoče vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije,
- redno opravljanje pregledov nad stanjem celotne javne razsvetljave in stanjem svetlobne
prometne signalizacije na območju občine,
- investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije,
- preureditve javne razsvetljave zaradi posodabljanja,
- zagotavljanje intervencijske službe za izvajanje vzdrževalnih del javne razsvetljave in
svetlobne prometne signalizacije - odprava napak delovanja semaforja v 24-tih urah po
ugotovitvi okvare, odprava napak na drugi prometni svetlobni signalizaciji v 48-desetih
urah po ugotovitvi okvare,
- izdelava letnih programov tekočega vzdrževanja objektov in naprav za opravljanje javne
službe in poročil o realizaciji letnih programov,
- priprava poročil o stanju objektov in naprav za opravljanje javne službe,
- priprava letnih programov razvoja, načrtovanja, varčevanja z energijo in pospeševanja
javne službe v skladu s programi občine,
- sodelovanje pri okrasni (praznični) osvetlitvi javnih površin,
- vodenje katastra objektov in naprav ter drugih evidenc,
- odločanje in izdajanje soglasij za posege v objekte in naprave javne razsvetljave,
- v primerih poškodovanja objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne
signalizacije aktivno sodeluje pri postopku pridobivanja podatkov o povzročitelju,
morebitni zavarovalni pogodbi in drugih podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje
odškodninskega zahtevka,
- druga dela, ki jih je potrebno izvajati za dosego namena, za katerega so objekti in
naprave namenjeni in za katere tako določa zakon ali drug izvršilni predpis.
Pregledi nad stanjem celotne javne razsvetljave se na območju:
- starega mestnega jedra Kopra z vplivnim območjem, ki ga na jugu omejuje Istrska cesta,
na vzhodu pa območje trgovskega pristanišča in naravni rezervat, opravljajo najmanj
tedensko;
- večjih primestnih naselij opravljajo najmanj dvakrat mesečno;
- drugih območij občine opravljajo najmanj enkrat mesečno.
Pregledi nad stanjem svetlobne prometne signalizacije se opravljajo dnevno.
Podrobnejša vsebina in obseg posameznih del ter druga razmerja v zvezi s tem se določijo s
pogodbo.«
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7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na objektih in napravah, ki so predmet opravljanja javne službe, se morajo redno opravljati
vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, in sicer:
- zamenjava sijalk, svetil in drugih svetlobnih teles, transformatorjev, dušilk, varovalk,
leč, semaforskih glav ipd
- vzdrževanje in zamenjava elementov, delov ali posameznih funkcionalnih enot v
svetlobni prometni signalizaciji,
- vzdrževanje in zamenjava drogov svetil in drugih naprav,
- popravila oziroma menjava posameznih sestavnih delov objektov in naprav,
- čiščenje in redno vzdrževanje drogov (barvanje in antikorozijska zaščita) ter drugih
delov objektov in naprav,
- zamenjava, montaža kablov s konektorji, bliskavk, kaskadnih luči, akumulatorjev,
modulov, ipd,
- 1x letno generalno čiščenje vse svetlobne prometne signalizacije in njihovih delov
oz.elementov, ki imajo neposredno funkcijo dajanja svetlobnih znakov v obliki utripa
ali kontinuiranega dajanja svetlobe.
- druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.«
8. člen
V 20. členu se doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
-

»semaforji in druga svetlobna prometna signalizacija«.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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