
 

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter 

Uradni list RS, št. 90/2005, 67/2006 in 39/2008) 

 

R A Z G L A Š A M 

 

S K L E P 
 

o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
 

 

Št.: 371-192/2015                MESTNA OBČINA KOPER                   

Koper, 24. april 2015                     ŽUPAN 

                 Boris Popovič 

 

 

 

Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parki-

rišč" (Uradne objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/2012) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper 

(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08)  je Občinski svet Mestne 

občine Koper na seji dne 23. aprila 2015 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P 

 

o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 

 

 

1. 

 

Izbirna gospodarska javna služba "upravljanje določenih javnih parkirišč" se uvede na naslednjih javnih 

parkiriščih: 

 

- na javnem parkirišču, ki se nahaja ob ustju reke Badaševice v Semedeli (t.i. parkirišče ob mandraču v 

Semedeli), ki je urejeno na zemljiških parcelah s parcelno št. 1564/10, 1512/11, 1511, 1624, 1564/13, 

1551, 1512/2 vse k.o. Koper ter zemljiških parcelah s parcelno št. 4580/3, 375/6, 4638/8, 6516 in 

4638/9, vse k.o. Semedela in obsega približno 104 urejena parkirna mesta za osebna vozila; 

- na javnem parkirišču, ki se nahaja na Ulici 15. maja v Kopru v neposredni bližini poslovnega objekta 

na naslovu Ulica 15. maja št. 16 (nekdanja upravna stavba družbe Stavbenik), ki je urejeno na zemlji-

šču s parcelno številko 1490/26 k.o. Koper in obsega 17 parkirnih prostorov za osebna vozila, 

- na javnem parkirišču v centru naselja Škofije (pri trgovini Mercator), ki je urejeno na parceli št. 

1695/26 k.o. Škofije in obsega 24 parkirnih prostorov za osebna vozila, 

- na javnem parkirišču namenjeno avtodomom, ki je zgrajeno na Kolodvorski cesti, to je na območju 

glavne avtobusne postaje Koper, na zemljišču s parcelno št. 3887/21 k.o. Bertoki in obsega 28 parkir-

nih prostorov, ki so namenjeni za parkiranje avtodomov in 

- na javnem parkirišču, ki se nahaja ob asfaltiranemu javnem parkirišču za koprsko tržnico ob Piranski 

cesti in v naravi predstavlja urejeno makadamsko parkirišče (t.i. makadamsko parkirišče za tržnico), 

ki je urejeno na zemljiških parcelah s parcelnimi št. 1391, 1392, 1393, 1394/1, 1395, 1396, 1397/13, 

1557/1, 1557/3, 1401/2, 1402/1 in 1402/4 vse k.o. Koper in obsega približno 650 urejenih parkirnih 

mest za osebna vozila. 
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2. 

 

Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in 

upravnih objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenjenih pos-

lovnim potrebam subjektov v bližini parkirišča. Na parkirišču, ki je namenjeno parkiranju avtodomov pa 

vzpostavitev možnosti, da obiskovalcem mestnega jedra, ki Koper obiščejo z avtodomom zagotovitev 

možnosti, da svoje vozilo parkirajo na za to predvidenemu parkirišču.  

 

 

3. 

 

S sklepom iz 5.člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi" upravljanje določenih javnih par-

kirišč" župan med drugim določi: 

- način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki; 

- brezplačno uporabo parkirišča, kadar ta ne preseže 60 minut; 

- možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe fizičnih oseb in poslovnih subjektov in 

- druge pogoje parkiranja za avtodome skladno s pogoji razpisa na podlagi katerega so bila pridobljena 

sredstva za ureditev parkirišča za avtodome. 

 

Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega skle-

pa 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 ustre-

zno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil. 

 

 

5. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Št.: 371-192/2015                             

Koper, 23. aprila 2015                                      

 

 

        MESTNA OBČINA KOPER 

     ŽUPAN 

Boris Popovič 

 

 

 

 

 

 


