
 

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter  

Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) 

 

R A Z G L A Š A M 

 

S K L E P 

 

o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 

 

 

                                                                                                       MESTNA OBČINA KOPER 

Št.:  354-180/2007                                              ŽUPAN 

Koper, 15. junija 2007                                Boris Popovič, l.r. 

                                                                                                                                  
 

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

parkirišč" (Uradne objave, št. 45/01) in 27.člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 

40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št.90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na 

seji dne 14. junija 2007 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P 

 

o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 

 

1. 

 

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

- na parkirišču ob ˝Severni obvoznici˝ pod Vergerijevim trgom in Izolskimi vrati (nasproti pot-

niškega terminala), ki obsega parcele št.13/1, 13,3 in 14 vse k.o.Koper, 

- na parkirišču ob ˝Severni obvoznici˝ pod Dijaško ulico (nasproti skladišča blagovnih rezerv), 

ki obsega parcele št.138/1, 138/2, 235/1 in del 110/12 vse k.o.Koper, 

- na parkirišču ob ˝Severni obvoznici˝ pri samostanu Sv.Ane, ki obsega parcelo št.109/8 

k.o.Koper in povezovalni cesti med ˝Severno obvoznico˝ in Vojkovim nabrežjem, ki poteka 

po parceli št.1364/1 k.o.Koper, 

- na parkirišču ob Ljubljanski cesti pri stadionu (nasproti poslovne stavbe Lesnine), ki obsega 

parcelo št.1502 k.o.Koper, 

- na parkirišču ob Prečni ulici nasproti Zdravstvenega doma ob balinarski dvorani, ki obsega 

parcelo št.1503/1 k.o.Koper in 

- na asfaltiranemu delu parkirišča za mestno tržnico, kjer se javna služba »upravljanje določe-

nih javnih parkirišč« še ne izvaja. 

 

 

2. 

 

Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih 

in upravnih objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenje-

nih poslovnim potrebam subjektov v bližini parkirišča. 
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3. 

 

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

parkirišč" župan med drugim določi: 

- način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki; 

- možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov in fizičnih oseb. 

 

Usklajevanje parkirnine se izvaja na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa in 

pokritje stroškov javne službe. 

 

4. 

 

Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče 

ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil. 

 

5. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

                                                                                                       MESTNA OBČINA KOPER 

Št.:  354-180/2007                                              ŽUPAN 

Koper, 14. junija 2007                                Boris Popovič, l.r. 
  

 


