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Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) 

 

 

RAZGLAŠAM 

 

S K L E P 

 

o določitvi javnih parkirišč, na katerih se uvede javna služba 

"upravljanje določenih javnih parkirišč" 

 

 

 

 

Št.: K352-64/01                                                                                         ŽUPAN 

Datum: 26. oktober 2001                                                                        Dino Pucer, univ.dipl.oec. 

 

 

 

 

 

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

parkirišč" in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper je Občinski svet Mestne občine  

Koper na seji dne 25. oktobra 2001 sprejel 

 

 

S K L E P 
 

o določitvi javnih parkirišč, na katerih se uvede javna služba 

"upravljanje določenih javnih parkirišč" 

 

 

1. 

 

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

 

a. na delu območja urejenega dela "centralnega parkirnega prostora" pri tržnici v Kopru – 

Capodistria na parcelah št.890/1, 1545/3 ter na delih parcel 1397/1, 1396, 1395, 1393, 1394, 1392 

in 1391, vse k.o.Koper, na katerem je približno 450 parkirnih prostorov; 

 

b. na približno 40 parkirnih prostorih na parkirišču oziroma na parkirnih pasovih ob Pristaniški 

ulici - Via del Porto na območju pred Hotelom Koper oziroma ob mandraču; 

 

c. na parkirišču na glavnem pomolu starega koprskega pristanišča; 

 

d. na približno 15 – 20 parkirnih prostorih na parkirnem pasu na Vojkovem nabrežju – Riva 

Vojko v bližini poslovnega centra »Krpan«. 

 

2. 

 

Cilji uvedbe javne službe so:  
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a. na parkirišču iz točke 1.a tega sklepa: 

 

- zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem tržnice in mestnega jedra v 

njegovi neposredni bližini ob vsakem času, kar bo dovoljevalo usmerjanje naključnih 

obiskovalcev mesta na to parkirišče; 

 

- zagotovitev pogojev za parkiranje vozil prebivalcem mestnega jedra, ki jim je parkiranje v 

samem jedru prepovedano, v relativni bližini od prebivališča. 

 

b. na parkiriščih iz točke 1.b in 1.d tega sklepa: 

 

- zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem mestnega jedra v njegovi 

neposredni bližini ob vsakem času. 

 

c. na parkirišču iz točke 1.c tega sklepa: 

 

- zagotovitev možnosti kratkotrajnega in daljšega parkiranja obiskovalcem mestnega jedra v 

njegovi neposredni bližini ob vsakem času; 

- zagotovitev možnosti za parkiranje prebivalcem mestnega jedra, ki razpolagajo z dovolilnico; 

 

3. 

 

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

parkirišč" župan določi: 

 

a. za parkirišče pod točko 1.a.tega sklepa: 

 

- način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na avtomatski kontroli vstopa in izstopa 

vozil na parkirišče; 

- brezplačno uporabo parkirišča, kadar ta ne preseže 90 minut; 

- izhodiščno tarifo za enourno parkiranje v višini 80 SIT; 

- različne možnosti abonmajskega plačevanja parkirnine, ki naj v primerjavi s sprotnim 

plačevanjem uporabnikom zagotovi znatni popust; 

- zagotovitev nakupa cenenih abonmajev za vozila prebivalcev mestnega jedra, ki zaradi 

prepovedi parkiranja na določenih "zaprtih" območjih, ne morejo pridobiti dovolilnic. 

 

b. za parkirišči pod točko 1.b. in 1.d: 

 

- način uporabe parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki; 

- izhodiščno tarifo za enourno parkiranje v višini 100 SIT. 

 

c. za parkirišče pod točko 1.c: 

 

- način uporabe parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki; 

- različne možnosti abonmajskega plačevanja parkirnine, ki naj v primerjavi s sprotnim 

plačevanjem uporabnikom zagotovi znatni popust; 

- izhodiščno tarifo za enourno parkiranje v višini 100 SIT; 

- brezplačno uporabo imetnikom rednih dovolilnic za vožnjo in parkiranje v starem mestnem 

jedru. 
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Županu se priporoča usklajevanje izhodiščne parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz 

točke 2.tega sklepa, in pokritje stroškov javne službe 

 

4. 

 

Izvajalec javne službe je dolžan tekoče spremljati poslovanje, obseg uporabe parkirišč in finančne 

kazalce izvajanja javne službe, o tem tekoče poročati županu, ki je dolžan o izvajanju javne službe 

vsaj enkrat letno poročati Občinskemu svetu. 

 

 

5. 

 

Župan izda sklep iz 3.točke tega sklepa v osmih dneh po uveljavitvi Odloka o izbirni lokalni 

gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč", s tem da se javna služba uveljavi 

takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka 

javnih naročil. 

 

6. 

 

Župan je dolžan postopno pripraviti in do konca leta 2002 predložiti Občinskemu svetu v odločanje 

predloge sklepov za uvedbo javne službe na naslednjih parkiriščih na obrobju starega mestnega 

jedra: 

 

- pasovi za parkiranje na Vojkovem nabrežju – Riva Vojko; 

- parkirišče pri »Barki«. 

 

7. 

 

Ne glede na določbe prve alinee 3.a točke tega sklepa se na parkirišči pri tržnici lahko prehodno 

uvede nadzor vstopa in izstopa ter način plačevanja parkirnine z klasičnimi (ročnimi) metodami, 

dokler se ne postavi in usposobi potrebna avtomatika. 

 

8. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

 

 

Št.: K352-64/01                            ŽUPAN 

Datum:   25.10.2001                          Dino Pucer, univ,dipl.oec. 

 


