Na podlagi 167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95)
RAZGLAŠAM
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
UREDITVI CESTNEGA PROMETA V NASELJIH

Št.: 34-5/87

ŽUPAN

Datum: 29. novembra 1995

Aurelio Juri

Na podlagi 8.in 9.člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št.5/82, 40/84,
29/86 in Uradni list RS, št.12/91), 3.in 25.člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.25/83,
36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št.10/91, 13/93 in 66/93) ter 27.člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
28. novembra 1995 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI
CESTNEGA PROMETA V NASELJIH
1.člen
V 3.členu ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V NASELJIH (Uradne objave,
št.22/87, 31/87, 30/88, 35/90, 25/91, 14/92, 18/92 in 4/93)se besedilo "Izvršni svet občinske
skupščine" nadomesti z besedo "Župan".
2.člen
V celoti se spremeni 5.člen, ki se glasi:
"Za strokovno proučevanje razmer in pripravo ukrepov s področja urejanja prometa v naseljih
v pristojnosti župana in upravnega organa, pristojnega za promet, župan imenuje komisijo za
tehnično urejanje prometa."
3.člen
V celoti se spremeni 6.člen, ki se glasi:
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"Z javnimi cestami v naseljih gospodari upravljalec. Način gospodarjenja in način določitve
upravljalca se uredita po predpisih o gospodarskih javnih službah."
4.člen
Drugi odstavek 10.člena se spremeni in se glasi:
"Na ostalih območjih določi omejitve gabaritov župan na predlog upravljavca cest oziroma
krajevne skupnosti."
5.člen
V drugem odstavku 11.člena se besedilo "ki ga v soglasju z Izvršnim svetom občinske skupščine
določi upravljalec." nadomesti z besedilom "ki ga na predlog upravljalca določi župan.".
6.člen
V 13.členu se besedilo "komunalnih organizacij združenega dela" nadomesti z besedilom
"izvajalcev gospodarskih javnih služb".
7.člen
V 14a členu se številka (navedba ure) "06,00" spremeni v "06,30", številka "14,00" pa v "14,30".
8.člen
V 15.členu se besedilo "Izvršni svet občinske skupščine" nadomesti z besedo "župan".
9.člen
V 16.členu se za besedo "konicah" vstavi beseda "lahko".
10.člen
V celotnem besedilu odloka se pojem oziroma beseda "postaja milice" oziroma "milica"
nadomesti z pojmom oziroma besedo "Policijska postaja" oziroma "policija" v ustreznem sklonu.
11.člen
V 22.členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
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"V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, tudi če so izven javnih površin, vendar
vplivajo na odvijanje prometa, lahko organ iz prvega odstavka na vlogo prireditelja oziroma
izvajalca ter ob soglasju upravljalca javnih cest, začasno spremeni prometni režim ali omeji
promet. Organ lahko od stranke zahteva predložitev strokovne študije s podrobnim predlogom
začasnih rešitev."
12.člen
V tretjem odstavku 27.člena se na koncu besedila pika nadomesti z vejico ter doda besedilo: "ter
vozil, ki nepravilno parkirajo tako, da kršijo določila 1., 2., 5., 6., 8.in 9.alinee 36.člena.
13.člen
Črta se 28.člen.
14.člen
Črta se 28a člen.
15.člen
Črta se drugi odstavek 29.člena.
16.člen
V prvem odstavku 31.člena, se za besedilom "na javnih površinah" vstavi besedilo "in tisti
prostori na površinah, na katerih imajo pravne oziroma fizične osebe pravico uporabe in ki so z
veljavnim prostorskim izvedbenim aktom določeni za parkiranje vozil,".
V drugem odstavku se vstavi nova 6.točka, ki se glasi:
"6. rezervirani parkirni prostori za lastnika ter"
Dosedanja 6.točka drugega odstavka postane 7.točka.
17.člen
V 33.členu se:
- prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Varovane parkirne prostore oziroma upravljalca se določi s koncesijskim aktom oziroma po
postopku, ki ga določa koncesijski akt.";
- drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
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"Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem
njihove dejavnosti in tarife za njihovo uporabo določi župan, ki tudi odda te prostore v uporabo s
pogodbo v postopku, ki ga vodi upravni organ za promet."
18.člen
Črta se tretji odstavek 37.člena.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
19.člen
V 38.členu se na koncu besedila pika nadomesti z vejico ter doda besedilo "razen v primeru iz
6.točke 31.člena, ko je to obveznost imetnika pravice uporabe."
20.člen
V 39.členu se besedilo "organizacije združenega dela" nadomesti z besedilom "pravnih oseb".
21.člen
V 40.členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
"Vzdrževanje avtobusnih postajališč se uredi po predpisih o gospodarskih javnih službah."
22.člen
Črta se 42.člen.
23.člen
Črta se 43.člen.
24.člen
V 46.členu se v drugem odstavku na koncu besedila pika nadomesti z vejico ter doda besedilo "če
to ni urejeno z drugim aktom."
25.člen
V prvem odstavku 49.člena se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi: "Na območju naselij se
ti objekti smejo postaviti samo z dovoljenjem občinskega organa, pristojnega za promet, ob
soglasju upravljalca javnih cest."
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Črtata se sedanja tretji in četrti odstavek;
Vstavi se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"če je objekt iz prvega odstavka postavljen brez dovoljenja, ali če je postavljen v nasprotju s
pogoji iz dovoljenja oziroma soglasja, ali če ni redno vzdrževan, organ komunalnega nadzora
odloči o njegovi odstranitvi na stroške tistega, ki ga je postavil. Pritožba na tako odločitev
organa komunalnega nadzora ne odloži njene izvršitve "
26.člen
Spremeni se 52.člen, tako da se v celoti glasi:
"Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. postavlja prometno signalizacijo pa za to ni pristojna, ali če te ne vzdržuje primerno (7.člen);
2. ne vodi katastra opremljenosti javnih cest (9.člen);
3. opravlja prevoze s tovornimi vozili nad 3,5 tone največje dovoljene mase v ožjem mestnem
območju, pa za to nima dovoljenja (10.člen);
4. si za vožnjo z težjimi vozili ni pridobil posebnega dovoljenja (11.člen);
5. poučuje praktično vožnjo kandidatov za voznike motornih vozil v času ali na kraju, ko oziroma
kjer to ni dovoljeno (14.a člen);
6. opravlja čiščenje cestišča ali odvoz komunalnih odpadkov v času, ko to ni dovoljeno (16.člen);
7. opravlja dela na javni cesti ali uporablja javno cesto v druge namene ne da bi za to pridobil
dovoljenje (17.do 21.člen);
8. po končanih delih uporabljene javne površine ne povrne v prejšnje stanje (25.člen);
9. ne vzdržuje in opremlja parkirnih prostorov (38.člen);
10. na zahtevo pristojnega organa ne odstrani ali zniža žive meje, ograje, drevesa, reklamne table
in podobno (44.člen);
11. ne vzdržuje površin med mejo zemljišča in mejo javne ceste (45.člen);
12. ne vzdržuje varnostnih ograj (46.člen);
13. ne prepreči odnašanje gradbenega materiala po javnih cestah (47.člen).
14. v varovalnem pasu javne ceste postavi napis, opozorilni znak, reklamno tablo in podobno
brez dovoljenja (49.člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tudi odgovorna
oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka posameznika,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti."
27.člen
V 53.členu se številka "2.500" spremeni v "8.000".
28.člen
Spremeni se 54.člen, tako da se v celoti glasi:
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"Z denarno kaznijo 6.000 SIT se kaznuje na kraju prekrška:
1. voznik tovornega vozila, če vozi brez dovoljenja v ožjem mestnem območju s tovornim
vozilom, katerega skupna teža presega 3,5 tone največje dovoljene mase (10.člen);
2. voznik - inštruktor, ki poučuje kandidata za voznika motornih vozil v naselju Koper, v času ali
na kraju, ko oziroma kjer poučevanje ni dovoljeno (14.a člen);
3. kdor neupravičeno parkira ali kako drugače zasede posebni parkirni prostor iz 2., 3., 4. ali
6.točke in 7.točke drugega odstavka 31.člena (tretji odstavek 31.člena);
4. voznik, ki parkira vozilo v nasprotju z 32.členom;
5. voznik tovornega vozila ali avtobusa, če ne parkira na za to določenih in označenih parkiriščih
(37.člen);"
6. posameznik, ki na zahtevo pristojnega organa ne odstrani ali zniža žive meje, ograje, drevesa,
reklamne table in podobno (44.člen);
7. posameznik, ki v varovalnem pasu javne ceste postavi napis, opozorilni znak, reklamno tablo
in podobno brez dovoljenja (49.člen)."
29.člen
Vstavi se nov, 54.a člen, ki se v celoti glasi:
"54.a člen
Z denarno kaznijo 4.000 SIT se kaznuje na kraju prekrška:
1. voznik dostavnega vozila, če zaradi nakladanja ali razkladanja blaga ustavi ali parkira vozilo
tako, da je oviran promet pešcev ali vozil (drugi odstavek 14.člena);
2. kdor čisti cestišče ali odvaža komunalne odpadke v času, ko to ni dovoljeno (16.člen);
3. voznik, ki parkira vozilo v nasprotju z 27.členom;
4. voznik, ki parkira v nasprotju s 36.členom;
5. voznik, ki parkira vozilo avto-šole v času, ko ne opravlja dejavnosti, kjer to ni dovoljeno (tretji
odstavek 37.člena);
6. kdor pere vozilo in druge predmete tako, da voda odteka po javnih cestah;
7. voznik, ki nepravilno parkira vozilo neposredno pred vhodom v Luko (51.člen).
Delavci službe varstva Luke Koper izterjajo na mestu denarno kazen za prekršek iz 7.točke
prvega odstavka tega člena."
30.člen
Do sprejetja ustreznih predpisov in določitve izvajalcev gospodarskih javnih služb, opravljajo
službe, navedene v tem odloku, izvajalci, ki so bili za to pooblaščeni po doslej veljavnih
predpisih.
31.člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: 34-5/87
Koper, 28. novembra 1995

PREDSEDNIK
Lojze Peric
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