
 

Na podlagi drugega odstavka 17.člena Odloka o plakatiranju in drugih sorodnih oblikah javnega 

oglaševanja (Uradne objave, št.23/98), tretjega odstavka 137.člena Zakona o urejanju prostora (Ura-

dni list RS, št.110/02), ter na podlagi 42.člena Statuta Mestne občine Koper je župan Mestne občine 

Koper na predlog Urada za gospodarske javne službe predpisal 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA 

O USMERJEVALNIH ZNAKIH  
 

1.člen 

 

V Pravilniku o usmerjevalnih znakih (Uradne objave, št.26/02) se v prvi alinei 1.člena besedna zveza 

»napisov kot« nadomesti z besedno zvezo »znakov in«. 

 

2.člen 

 

 V 3.členu se: 

 

- v prvi alinei prvega odstavka uvodni pojem »cilji:« nadomesti z besedno zvezo »cilji vodenja:«; 

 

- v tretji alinei prvega odstavka doda besedilo: »nabor ciljev in naprav, ki ustrezajo pogojem mestne-

ga vodenja« določa pristojni organ;« 

 

- dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»Kadar ima komercialni znak zaradi enovitosti sistema obliko, predpisano za znake mestnega 

vodenja (na primer hoteli, banke in podobno), in usmerja k edinemu ali identificiranemu cilju, se 

tak znak obravnava kot znak za potrebe komercialnega vodenja. 

 

Mestna občina Koper na svojem območju določa kot pomembna poslovna, trgovska ali nakupo-

valna središča ali objekte, vse objekte, kjer se opravlja gospodarska ali negospodarska dejav-

nost.« 

 

3.člen 

 

 Vstavita nova, 5a in 5b člen, ki se glasita: 

»5a člen 

 

Za postavitev se prvenstveno uporablja z 2.členom tega pravilnika predpisani konzolni nosilec 

po »projektu MAK«. V samem mestnem jedru in izven urbanega centra, kjer ni potrebno ohran-

jati prehodnosti peščevih in kolesarskih površin in pod pogojem, da je na isti lokaciji potrebno 

postaviti manjše število lamel, se lahko uporabi tudi druge standardizirane nosilce prometne sig-

nalizacije. 

 

5b člen 

 

Nosilce usmerjevalnih znakov in njihove temelje namešča izključno Komunala Koper kot izva-

jalec lokalne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« ter kot nosilec akti-

vnosti po odloku o plakatiranju in drugih oblikah javnega oglaševanja (Uradne objave, št.23/98) 
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Komunala Koper je pristojna tudi za nameščanje lamel za potrebe mestnega vodenja, kar izvaja 

na podlagi naročila pristojnega organa občinske uprave. Postavljanje teh znakov in njihovo 

vzdrževanje gre v breme javnih sredstev po najugodnejših merilih.« 

 

4.člen 

 

Spremenijo se 6., 7., 8., 9.in 10.člen tako, da se v celoti glasijo: 

 

»6.člen 

 

Zbiranje in urejanje interesov za postavljanje komercialnih usmerjevalnih znakov, vodenje pot-

rebnih postopkov, naročanje postavljanja in vzdrževanje ustreznih nosilcev, dobavo lamel, nji-

hovo nameščanje ter vzdrževanje in vodenje katastra vseh postavljenih nosilcev in lamel izvaja 

pooblaščeni operater, ki to dejavnost izvaja na tržni osnovi, občina pa ga pridobi na podlagi 

predpisov o javnih naročilih. 

   

7.člen 

 

Prvič se potrebe za postavljanje usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega vodenja se ugo-

tovijo z javnim pozivom, objavljenim v lokalnem glasilu ali na podlagi neposrednih pisnih vlog 

zainteresiranih subjektov. Poziv objavi in vloge zbira pooblaščeni operater. 

 

O dodelitvi prostora interesentom, če je interesa več kot je prostorskih možnosti, dokončno 

odloča komisija, ki jo na pobudo pooblaščenega operaterja občasno in po potrebi imenuje pris-

tojni organ izmed predstavnikov pristojnega organa, organa občinske uprave, pristojnega za gos-

podarstvo, Gospodarske zbornice, Obrtne zbornice, Komunale Koper in strokovnjakov. 

 

8.člen 

 

Postavitev in vzdrževanje usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega vodenja se izvede na 

podlagi pogodbe med pooblaščenim operaterjem in zainteresiranim subjektom. S pogodbo se 

med drugim uredi obveznosti zainteresiranega subjekta do nadomeščanja lamel po izteku njiho-

ve uporabnosti in obveznosti do plačila vzdrževalnine. Zainteresirani subjekt za nameščanje 

usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega vodenja plačuje po tržnih načelih: 

 

- izdelavo in namestitev lamele ter sorazmernega dela stroška nabave in postavitve nosilca in  

- vzdrževalnino, ki praviloma zagotavlja pokrivanje stroškov amortizacije nosilcev, stroškov 

postavljanja nosilcev ter stroškov vzdrževanja znakov, vodenja ustreznega katastra in izva-

janja dejavnosti. 

 

Če ostaja po zagotovitvi potreb mestnega vodenja na nosilcih, katerih financiranje so omogočila 

javna sredstva, še razpoložljiv prostor, lahko pooblaščeni operater pridobi pisno soglasje pristoj-

nega organa za uporabo tega prostora za namestitev lamel komercialnega vodenja. 

 

9.člen 

 

Za pridobitev pravic po tem pravilniku plačuje pooblaščeni operater občini odškodnino, ki se 

določi v razpisnem postopku in se izrazi v deležu od zaračunane vzdrževalnine za vsak posame-

zni usmerjevalni znak, postavljen v sistemu komercialnega vodenja. 
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Višina odškodnine se določi diferencirano za znake, nameščene na nosilcih za potrebe komerci-

alnega vodenja, in tiste, ki so nameščeni na podlagi drugega odstavka 8.člena tega pravilnika.  

 

10.člen 

 

Pooblaščeni operater vodi, usklajeno z občinskim geografskim informacijskim sistemom, katas-

ter vseh nosilcev in usmerjevalnih znakov in lamel, postavljenih po tem pravilniku, s podatki o 

naročnikih postavitve ter delovno lokacijsko dokumentacijo, ki jo sestavljajo lokacijski listi, na 

katerih so vsi podatki o posamezni lokaciji, potrebni tako za strokovne preveritve, kot za kasnej-

šo postavitev lokacije. Listi lokacijske dokumentacije so zavedeni v enotni bazi podatkov. 

 

Kataster iz prvega odstavka tega člena zajema tudi nosilce in znake za potrebe mestnega voden-

ja, vendar gre ustrezni strošek vodenja katastra v breme pooblaščenega operaterja. Pooblaščeni 

operater je dolžan kopijo ažuriranega katastra tekoče posredovati Komunali Koper in službi za 

informacijski sistem Mestne občine Koper. 

 

Pristojni organ in pooblaščeni operater usklajujeta odločitve o postavljanju nosilcev in lamel za 

mestno in za komercialno vodenje v interesu racionalne izrabe prostora na nosilcih in prostora za 

postavljanje nosilcev.« 

 

5.člen 

 

Te spremembe in dopolnitve veljajo naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 

 

 

Številka:K352-190/01        Župan 

Datum:       15.9.2003                       Boris Popovič 


