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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) 

 
 

R A Z G L A Š A M 
 

O D L O K 
 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi  
v starem jedru mesta Koper - Capodistria 

 
 
 
Številka: 371-186/2007                                              MESTNA OBČINA KOPER 
Koper, 12. marec 2010            ŽUPAN 
                                  Boris Popovič  
 
 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, 
št.83/2004, 139/2006 - čistopis) 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 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na 
seji dne 11. marca 2010 sprejel 
 
 

O D L O K 
 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi  
v starem jedru mesta Koper - Capodistria 

 
 

1. člen 
 

V 9. členu Odloka o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper - Capodistria (Uradni list RS, št. 
79/2007) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
 
»Dostop na območje za parkiranje z dovolilnico je lahko zaprt s premično fizično oviro. 
Župan s sklepom določi območje za parkiranje z dovolilnico, kjer se dostop omeji s premično fizično 
oviro. S sklepom Župan določi čas dostave na območju, način dostopa imetnikov dovolilnice na 
območje in druge ukrepe pomembne za izvajanje prometnega režima.« 
 
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek. 
   

2. člen 
 
Besedilo prve alineje prvega odstavka 14. člena  se spremeni, tako da se glasi: 
 
» - Oseba s stalnim prebivališčem v mestnem jedru kot lastnik osebnega avtomobila, oziroma  
     kombiniranega avtomobila na katerega se nanaša dovolilnica ali kot uporabnik na podlagi 
     pogodbe o leasingu, registriranega do največje dovoljenje skupne mase 3,5 tone in katerega  
     širina (brez ogledal) ne presega 2,00 metrov in dolžine 5,00 metrov, lahko pridobi eno dovolilnico  
     na stanovanjsko enoto, pod pogojem: 

 da je lastnik stanovanjske enote ali 

 da priloži soglasje lastnika (-ov) stanovanjske enote ali 

 da v primeru solastništva priloži soglasje ostalih solastnikov stanovanjske enote.” 
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3. člen 

 
V 16. členu se na koncu besedila doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: 
 
»Enkratno začasno dovolilnico z veljavnostjo do pet (5) dni lahko izda pristojni organ, ko gre 
enkratno dostavo (kurivo, pohištvo, odvoz kosovnega odpada, manjša vzdrževalna dela, selitev, 
ipd.). Dovolilnica se izda na posebnem obrazcu, ki ni enak obrazcu dovolilnice iz prvega odstavka 
13. člena Odloka o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper - Capodistria (Uradni list RS 
št.79/2007).« 
    

4. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Št. 371-186/2007                                                                          ŽUPAN   
Koper,  11. marca 2010                                                          Boris Popovič 


