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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) 

 
 

RAZGLAŠAM 

 
ODLOK  

o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper  
 

 
 
Številka: 426-121/2006                                                              MESTNA OBČINA KOPER 
Datum: 22. december 2015                             Župan 
                            Boris Popovič 
 
 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 
57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-UPB8, 21/13, 111/13, 
74/14 - Odl. US in 92/14 – Odl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet 
Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2015 sprejel 
 
 

ODLOK  
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper  

 
 

1. člen 
 

V prvem odstavku 2. člena Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper (Uradni list RS, 
št. 140/06) se 4. točka spremeni, tako da se glasi: 
 
»4. uporabo javnega prostora za izvajanje gospodarske javne službe »upravljanje določenih 
javnih parkirišč«;«. 

 
2. člen 

 
V 3. členu se beseda »dovoljenje« nadomesti z besedo »odločba«. 

 
3. člen 

 
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »potrebno dovoljenje« nadomesti z besedilom 
»potrebna odločba«. 
 

4. člen 
 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»7. člen 
 

Občinska taksa se odmeri: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705


- z odločbo za postavitev taksnega predmeta, ki jo izda pristojni občinski upravni organ 
za promet; 

- za taksne predmete, ki niso podvrženi odločbi iz 3. člena tega odloka, z odločbo, ki jo 
izda občinski upravni organ, pristojen za nadzor na podlagi prijave taksnega 
zavezanca ali uradne ugotovitve pooblaščene uradne osebe občinskega nadzora; 

- s pogodbo oziroma drugim aktom, s katerim se dodeli pravica uporabe infrastrukture 
za izvajanje gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč.«. 

 
5. člen 

 
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»8. člen 
 
V 7. členu se taksa iz prve alineje obračuna v skladu z določili iz odločbe, taksa iz druge 
alineje se obračuna v začetku trimesečnega obdobja za tekoče obdobje, taksa iz tretje 
alineje pa se obračuna v skladu z določili iz pogodbe oziroma drugega akta iz te alineje. 
 
Če znesek obračunane občinske takse za eno trimesečje ne presega najnižjega zneska 
občinske takse iz drugega odstavka 9. člena, se taksa obračuna v enkratnem znesku pri 
prvem obračunu za celo leto vnaprej.«. 
 
 

6. člen 
 

V drugem odstavku 10. člena se beseda »dovoljenju« nadomesti z besedo »odločbi«.  
 
Zadnji odstavek se spremeni, tako da se glasi:  
 
»Če taksni zavezanec ne plača občinske takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja.« 
 

7. člen 
 

14. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»14. člen 
 

Pristojni občinski upravni organ za promet oprosti taksnega zavezanca plačila občinske 
takse, če gre za taksne predmete v zvezi: 

- z obnovo posebej zaščitenih in obeleženih mestnih znamenitosti (spomenikov) na 
območju historičnega jedra mesta Koper; 

- z obnovo zgodovinskih in kulturnih spomenikov izven historičnega jedra mesta Koper; 
- z obnovo objektov v lasti Mestne občine Koper, občinskih javnih podjetij ali Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Koper; 
- s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Mestno 

občino Koper oz. so pomembne za razvoj turizma, pod pogojem, da se ne financirajo s 
strani udeležencev prireditve; 

- s prireditvami, ki jih Mestna občina Koper sofinancira, organizira ali soorganizira; 
- s prireditvami in promocijami, ki jih organizirajo javna podjetja v lasti občine, javni zavodi, 

katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Koper, država in drugi upravni 
organi ter krajevne skupnosti; 

- s humanitarnimi prireditvami in aktivnostmi, ki jih organizirajo humanitarne organizacije, 
društva in drugi organizatorji, katerih izkupiček (zbrana sredstva in vsebine) se v celoti 
namenijo v humanitarne namene; 



- s tradicionalnimi prireditvami (šagre, opasila, ipd.), ki jih prirejajo društva v kraju svojega 
sedeža. 

 
V času, ko se prireditev ne izvaja, se organizatorju prireditve za uporabo javne 
površine/ceste, za potrebe postavitve prireditvene opreme (oder, šotor, stojnice, ozvočenje 
itd.), obračuna polovično občinsko takso (50% vrednosti). Slednje velja za tiste prireditve 
organizatorja, ki promovirajo Mestno občino Koper in so pomembne za razvoj turizma oz. 
pomenijo dodano vrednost za občane in/ali obiskovalce Kopra.«. 

8. člen 
 

V prvem odstavku 17. člena se v 3. točki beseda »dovoljenja« nadomesti z besedo 
»odločbe«. 
 

9. člen 
 

V poglavju »V. POSEBNI DEL« se v besedilu naslova beseda »KOMUNALNIH« nadomesti z 
besedo »OBČINSKIH«.  

 
10. člen 

 
V besedilu TARIFE ŠT. 3 se doda nov odstavek, ki se glasi: 
 
»Stanovalcem starega jedra mesta Koper-Capodistria se za parkiranje zaračuna občinska 
taksa: 
 

3.5.1. za dvoletno dovolilnico    120 točk 
3.5.2. za poseben 6 mesečni abonma  

za parkiranje na parkirišču pri tržnici in  
na parkirišču pri TPO Barka    600 točk 

3.5.3 za poseben enoletni abonma za  
parkiranje na parkirišču pri Banki   350 točk 

3.5.4 za posebno pravico uporabe javne  
površine na območju za pešce  
z omejenim lokalnim prometom   120 točk 

3.5.5 za posebno pravico uporabe javne  
površine na območja za parkiranje  
z dovolilnico      450 točk 

 
Opomba: 
Občinska taksa se plača v enkratnem znesku ob izdaji dovolilnice, abonmaju ali pridobitvi 
posebne pravice uporabe javne površine, skladno s določbami odloka, ki določa prometno 
ureditev v starem jedru mesta Koper-Capodistria.« 
 

11. člen 
 
Besedilo TARIFE ŠT. 4 se spremeni tako, da se glasi: 

 
»Tarifa za izvajanje gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
 
Za uporabo javne površine za izvajanje gospodarske javne službe izvajalec gospodarske 
javne službe plača dnevno za vsak začeti m²: 

 
4.1. za kategorijo 1   0,5 točke 
4.2. za kategorijo 2   0,3 točke 



4.3. za kategorijo 3   0,2 točke 
4.4. za kategorijo 4   0,1 točke.  

 
Opomba: 
Kategorije, določene v tarifi št. 4, določi župan s sklepom.« 

 
 
 

12. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 
januarja 2016. 
 
 
 
 
 
Številka: 426-121/2006                                                              MESTNA OBČINA KOPER 
Datum: 22. december 2015                             Župan 
                            Boris Popovič 
 
 
 
 


