SKLEP
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
(neuradno prečiščeno besedilo)

1.
Izbirna gospodarska javna služba "upravljanje določenih javnih parkirišč" se uvede
a) na urejenem delu parkirišča »pri Barki« v Kopru, t.j. na največ polovici parcele št. 1567/33, k.o.
Koper,
b) na parkirišči pri stavbi Banke Koper ob ulici Z.P.Godina v Kopru, na katerem je približno 100
parkirnih prostorov
2.
Cilji uvedbe javne službe so:
a) na parkirišču za poslovnim objektom »Barka« na Ferrarski cesti
- zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih
objektov v neposredni bližini;
- zagotovitev primernih pogojev za daljše parkiranje zaposlenim v tem predelu mesta ter
prebivalcem mesta Koper pod primernimi pogoji.
b) na parkirišču pri Banki Koper na Ulici Z. P. Godina
- zagotovitev pogojev za kratkotrajno parkiranje obiskovalcev mestnega jedra in predvsem
poslovnih objektov v bližini parkirišča;
- zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov
v bližini parkirišča.
3.
S sklepom iz 5.člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi" upravljanje določenih javnih
parkirišč" župan med drugim določi:
a) za parkirišče »pri Barki«:
- način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
- brezplačno uporabo parkirišča, kadar ta ne preseže 60 minut;
- različne možnosti abonmajskega plačevanja parkirnine, ki naj v primerjavi s sprotnim plačevanjem uporabnikom zagotovi znatni popust;
- zagotovitev nakupa cenenih abonmajev za vozila prebivalcev KS Koper, ki naj bodo ugodnejši
od abonmajev iz prejšnje alinee.
b) za parkirišče pri banki (Ulica Z.P.Godina):
- način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
- urno tarifo parkirnine, ki ustreza urni tarifi na parkirišču pri tržnici, z enakim brezplačnim obdobjem uporabe (60 minut);

-

možnost prodaje omejenega števila poslovnih abonmajev pod pogoji, ki veljajo na parkirišču pri
tržnici.

Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega
sklepa, in pokritje stroškov javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče
ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.

Sklep o uvedbi javne službe upravljanje določenih javnih parkirišč (Uradne objave, št. 20/03)
vsebuje naslednjo končno določbo:
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep o spremembi Sklepa o uvedbi javne službe upravljanje določenih javnih parkirišč (Uradni list Republike Slovenije, št. 61/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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