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Na podlagi 82. lena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006-ZJC-UPB1,
45/2008, 69/2008 in 42/2009 ), 3. lena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 65/2009 - ZGD-1-UPB3, 30/1998 in 127/2006) in 27. lena Statuta Mestne ob ine
Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
je Ob inski svet Mestne ob ine Koper na seji dne 19. novembra 2009 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OB INSKIH CESTAH IN
DRUGIH JAVNIH POVRŠINAH
1. len
Besedilo prvega odstavka 44. lena Odloka o ob inskih cestah in drugih javnih površinah
(Uradne objave, št. 20/99 in Uradni list RS št. 23/2007) se spremeni tako, da se glasi:
"Ob inski svet dolo i parkirne prostore za katerih uporabo pod splošnimi pogoji se pla uje
parkirnina. Upravljanje takih parkiriš se izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna
služba »upravljanje dolo enih javnih parkiriš «, ki se izvaja na podlagi podelitve koncesije, v
režijskem obratu ali preko javnega podjetja. Tarife in pogoji upravljanja se uredijo na
podlagi koncesijskega akta, odloka o javni službi v režiji ali odloka o izvajanju javne službe."
Besedilo drugega odstavka 44. lena odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove
dejavnosti dolo i župan s sklepom. V sklepu župan dolo i tarifo za njihovo uporabo,
upravljavca parkirnih prostorov in postopek oddaje parkirnih prostorov."
Besedilo tretjega odstavka 44. lena odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Rezervirane parkirne prostore za invalide, postajališ a za avto taksi vozila in druge posebne
parkirne prostore (za potrebe zdravstvenih in socialnih ustanov ter upravnih organov) in
njihovega uporabnika dolo i pristojni organ."
Besedilu 44. lena odloka se doda nov etrti odstavek, ki se glasi:
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"Za parkirne prostore in parkiriš a, ki nimajo statusa javnega parkiriš a in jih Mestna
ob ina Koper pridobi na podlagi sklenjenega pravnega posla (najema, odkupa), župan
sprejme sklep, s katerim dolo i prometni režim na parkiriš u, upravljavca, upravi ence za
uporabo parkiriš , višino subvencije iz prora una ter druga pravna razmerja v zvezi z
uporabo parkiriš a; z namenom izboljšanja stanja mirujo ega prometa v starem jedru mesta
Koper."
2. len
Besedilu 46. lena odloka se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
"Župan za ezmerno in prekomerno uporabo ob inskih cest sprejme sklep s katerim dolo i
dopustno ezmerno in prekomerno uporabo ob inskih cest, na ine njene izvedbe ter višino
povra ila za ezmerno in prekomerno uporabo ob inskih cest."
rtata se 73. in 74. len odloka.

3. len
4. len

Besedilo prvega odstavka 75. lena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
"Vlogi za izdajo soglasja iz drugega odstavka 39. lena mora prosilec priložiti projekt ali
ustrezni del projekta oziroma druga en grafi ni prikaz nameravanega posega v varovalnem
pasu ob inske ceste ali javne površine."
rtata se drugi in etrti odstavek 75. lena odloka.
Besedilo petega odstavka 75. lena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
"Pri izvedbi vzdolžnega prekopa voziš a ob inske ceste oziroma cestnega telesa, kjer se
prekoplje ve kot ena tretjina širine voziš a, se z izdanim dovoljenjem investitorju oziroma
izvajalcu del naloži obveznost preplastitev celotne širine voziš a. Pri izvedbi ve pre nih
prekopov voziš a oziroma cestnega telesa, kjer se na krajši razdalji izvede ve pre nih
prekopov in ko je obstoje e voziš e ob inske ceste poškodovano do te mere, da bi pri izvedbi
prekopa ter vzpostavitve v prejšnje stanje samo prekopanega dela ne zagotavljalo obstojnosti
in prevoznosti preostalega dela voziš a, se z izdanim dovoljenjem investitorju oziroma
izvajalcu del naloži obveznost preplastitev celotne širine voziš a tudi med pre nimi prekopi.
Ob izvedbi vzdolžnega prekopa izven asfaltiranega voziš a ob inske ceste, to je prekop
bankine, meteornega jarka, mulde ipd. se investitorju oziroma izvajalcu z izdanim
dovoljenjem naloži obveznost vzpostavitve v prejšnje stanje tako se mesto izkopa ustrezno
utrdi na na in, da se prepre i morebitno posedanje bankine. Pri vzdolžnem prekopu v bankini
ob ob inski cesti, ko se poškoduje asfaltni rob je potrebno pri vzpostavitvi v prejšnje stanje
izvesti njegovo ponovno asfaltiranje v minimalni širini 0,30 metra. Vzdolžni prekop plo nika
ali kolesarske steze je možen ob pogoju, da se pri vzpostavitvi v prejšnje stanje plo nik ali
kolesarska steza preplasti v celotni širini. Prekop ob inske ceste oziroma cestnega telesa
mora izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ob inske ceste. Pristojni organ pa lahko v
postopku izdaje dovoljenja dolo i na predlog prosilca, da prekop izvede drugi ustrezno
usposobljen izvajalec."

rta se sedmi odstavek 75. lena odloka.
5. len
V prvem odstavku 81. lena odloka se besedilo »Z globo 625 EUR« nadomesti z besedilom
»Z globo 1.000 EUR«.
V drugem odstavku 81. lena se besedilo »Z globo 62 EUR« nadomesti z besedilom »Z globo
100 EUR«.
V tretjem odstavku 81. lena se besedilo »Z globo 62 EUR« nadomesti z besedilom »Z globo
100 EUR«.
rtata se 19. in 20. to ka prvega odstavka 81. lena odloka.
6. len
V prvem odstavku 82. lena se besedilo »Z globo 417 EUR« nadomesti z besedilom »Z globo
700 EUR«.
V drugem odstavku 82. lena odloka se besedilo »Z globo 41 EUR« nadomesti z besedilom
»Z globo 70 EUR«.
V tretjem odstavku 82. lena odloka se besedilo »Z globo 41 EUR« nadomesti z besedilom
»Z globo 70 EUR«.
rta se 24. to ka 82. lena odloka.
7. len
V prvem odstavku 83. lena odloka se besedilo »Z globo 834 EUR« nadomesti z besedilom
»Z globo 1400 EUR«.
V drugem odstavku 83. lena odloka se besedilo »Z globo 83 EUR« nadomesti z besedilom
»Z globo 140 EUR«.
8. len
V prvem odstavku 84. lena odloka se besedilo »Z globo 834 EUR« nadomesti z besedilom
»Z globo 1400 EUR«.
V drugem odstavku 84. lena odloka se besedilo »Z globo 83 EUR« nadomesti z besedilom
»Z globo 140 EUR«.
V tretjem odstavku 84. lena odloka se besedilo »Z globo 83 EUR« nadomesti z besedilom
»Z globo 140 EUR«.
9 len
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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