PRAVILNIK
O USMERJEVALNIH ZNAKIH
(neuradno prečiščeno besedilo)
1.člen
S tem pravilnikom se za območja starega jedra mesta Koper, na njegovem vplivnem območju, v
naseljih Ankaran in Spodnje Škofije, določena s 17.členom Odloka o plakatiranju in drugih sorodnih
oblikah javnega oglaševanja (Uradne objave, št.23/98) ter za ostala območja Mestne občine Koper
določa:
-

enotno likovno podobo usmerjevalnih znakov in obvestilne signalizacije (v nadaljevanju:
usmerjevalni znaki) in enoten način njihove skupinske ali individualne postavitve;
vsebinsko ločitev usmerjevalnih znakov;
izhodiščne lokacije postavitev skupinskih in po potrebi drugih usmerjevalnih znakov;
postopek in pogoje za določanje tarif in pogoje za izdajo ustreznih dovoljenj in postavitev;
opredelitev območij, na katerih oziroma ob katerih je obvezna uporaba tega pravilnika, ter pogoje
za njegovo diferencirano uporabo.
2.člen

Na območju Mestne občine Koper in pod pogoji, določenimi s tem Pravilnikom, se usmerjevalni napisi
postavljajo na podlagi likovnih rešitev avtorskega projekta »Sistema vodenja z usmerjevalnimi znaki
MOLIS«, avtorjev Jaka Fürsta in Miha Klinarja (v nadaljevanju »sistem MOLIS«), in na podlagi
tehničnih rešitev nosilne konstrukcije sistema iz »Projekta obvestilne signalizacije v Mestni občini
Koper«, ki ga izdelala STUDIO MAK d.o.o.Koper (v nadaljevanju »projekt MAK«).
Projekta iz prvega odstavka sta sestavni del tega Pravilnika. Z izvirnikom projekta razpolagata organ
občinske uprave, pristojen za promet (v nadaljevanju: pristojni organ) in Javno podjetje Komunala
Koper d.o.o.-s.r.l. (v nadaljevanju: Komunala Koper).
3.člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku oziroma v projektu MOLIS pomenijo:
-

-

-

cilji vodenja: kulturne, zgodovinske in naravne znamenitosti, pomembnejši mestni objekti in
naprave, sedeži gospodarskih družb in drugih registriranih pravnih oseb ter njihovih poslovnih enot;
vsebine: sklopi kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti ter pomembnejših objektov in
naprav (npr. muzej, hotel);
mestno vodenje: vodenje do skupnih mestnih ciljev in naprav, do kulturnih, zgodovinskih in
naravnih znamenitosti ter do pomembnejših mestnih oziroma javnih infrastrukturnih objektov in
naprav »nabor ciljev in naprav, ki ustrezajo pogojem mestnega vodenja« določa pristojni organ;
komercialno vodenje: vodenje do pomembnejših objektov in naprav v mestu - do sedežev
gospodarskih družb in drugih registriranih pravnih oseb ter njihovih poslovnih enot, če le-ti
izpolnjujejo pogoje za takšno vodenje; komercialno vodenje je ločeno od mestnega in mu je
hierarhično podrejeno,
usmerjevalni znak: obvestilni znak oziroma usmerjevalni napis za vodenje do ciljev, ki je
sestavljen iz nosilne konstrukcije in nanjo pritrjenega določenega omejenega števila lamel;

-

lamela: znak za obveščanje o smeri in nazivu cilja; na lameli so podane informacije o smeri in
nazivu cilja ter, kjer je to možno, pripadajočim simbolom dejavnosti, ki ji cilj pripada. Barve lamel
se razlikujejo za različne skupine ciljev.

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 nakupovalna
središča ali objekte, vse objekte, kjer se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost.
4.člen
Projekt MOLIS določa:
-

-

-

-

-

merila za določanje vsebin in ciljev mestnega vodenja;
merila za določanje vsebin in ciljev komercialnega vodenja;
vrste in obseg informacij na usmerjevalnih znakih mestnega in komercialnega vodenja;
merila za usmerjanje prometa;
način načrtovanja mestnega in komercialnega vodenja;
merila za določitev lokacij za postavitev usmerjevalnih znakov (prostorski kriteriji, kriteriji za
določitev mikrolokacije usmerjevalnih znakov);
sestavo usmerjevalnih znakov (nosilna konstrukcija z nosilcem in temeljem ter lamela, po tipih
oziroma dimenzijah, s sestavo lamel s pogoji in okoliščinami uporabe posameznih tehničnih
oziroma oblikovnih rešitev);
barva lamel in napisov ter ostalih vsebinskih sestavin lamel za posamezne vrste vodenja s pravili
razporeda lamel na nosilcih glede na te sestavine oziroma opredelitve ter določitev maksimalnega
števila lamel na enem nosilcu;
natančno opredelitev grafičnih elementov (sistemska pisava, usmerjevalni simbol - smerna puščica,
simboli, ki označujejo posamezne usmerjane vsebine – piktogrami, barvna skala lamel) in natančna
oblikovna določila sistema (grafično polje, tekstovni zapis, barva lamele);
pravila za prikazovanje sistemskih grafičnih elementov v sklopu lamel mestnega vodenja in sicer
pravila za prikazovanje sistemskih grafičnih elementov v sklopu lamel komercialnega vodenja,
pravila za prikazovanje nesistemskih grafičnih elementov (logotipov podjetij in njihovih
emblemov) v sklopu lamel komercialnega vodenja in vsebino in obseg dodatnih informacij,
izpisanih v pisavi MOLIS na lamelah komercialnega vodenja;
izhodiščni pregled lokacij usmerjevalnih znakov za potrebe mestnega vodenja in komercialnega
vodenja.
5.člen

Lokacije za postavljanje nosilcev usmerjevalnih znakov se določijo:
-

neposredno na podlagi projekta MOLIS ali
na podlagi odločbe organa občinske uprave, pristojnega za promet.

V primeru iz druge alinee prvega odstavka tega člena organ lahko, ob izpolnitvi vseh drugih pogojev,
določi novo lokacijo na podlagi ugotovitev terenskega ogleda, h kateremu povabi predstavnike
vzdrževalca ustrezne javne ceste in policije ter občinske inšpekcije, po potrebi pa tudi predstavnike
drugih organov.
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Kadar obstoja možnost postavitve usmerjevalnega znaka za potrebe določenega cilja s komercialno
vsebino po tem pravilniku, se na občinski cesti ne dopušča možnosti postavitve ustreznega prometnega
znaka za obvestila z dopolnilno tablo po točkah 3.oziroma 4.II.poglavja Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.46/00).
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 ohranjati 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 signalizacije.
5b člen
Nosilce usmerjevalnih znakov in njihove temelje namešča izključno Komunala Koper kot izvajalec
lokalne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« ter kot nosilec aktivnosti po
odloku o plakatiranju in drugih oblikah javnega oglaševanja (Uradne objave, št.23/98)
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.
6.člen
Zbiranje in urejanje interesov za postavljanje komercialnih usmerjevalnih znakov, vodenje potrebnih
postopkov, naročanje postavljanja in vzdrževanje ustreznih nosilcev, dobavo lamel, njihovo 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 ugotovijo 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 pristojni organ
izmed predstavnikov pristojnega organa, organa občinske uprave, pristojnega za gospodarstvo, 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 njihove 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
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-

vzdrževalnino, ki praviloma zagotavlja pokrivanje stroškov amortizacije nosilcev, stroškov postavljanja nosilcev ter stroškov vzdrževanja znakov, vodenja ustreznega katastra in izvajanja 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 pristojnega 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 posamezni usmerjevalni
znak, postavljen v sistemu komercialnega vodenja.
Višina odškodnine se določi diferencirano za znake, nameščene na nosilcih za potrebe komercialnega
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, kataster 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 kasnejšo 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 vodenja, 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.
11.člen
Za potrebe promocije novih ciljev ali promocije bistveno spremenjene vsebine obstoječih ciljev, lahko
pristojni organ ob smiselni uporabi določb 6.in 18.člena Odloka o plakatiranju in drugih sorodnih
oblikah javnega oglaševanja, na lokacijah, usklajenih z vzdrževalcem javne ceste, dovoli postavitev
začasno napisov primernih oblik in dimenzij za primerno časovno obdobje, vendar največ za tri
mesece.
Pravilnik o usmerjevalnih znakih (Urdne objave, št. 26/2002) vsebuje naslednjo končno določbo:
12.člen
Ta pravilnik velja naslednji dan po objavi v uradnih objavah.
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Spremembe in dopolnitve Pravilnika o usmerjevalnih znakih (Urdne objave, št. 37/03) vsebujejo
naslednjo končno določbo:
5.člen
Te spremembe in dopolnitve veljajo naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
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