
 

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 
 

S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč 

 
         MESTNA OBČINA KOPER 
Številka: 354-323/2011                 ŽUPAN 
Datum:   23. december 2011                                         Boris Popovič 
 
 
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 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine 
Koper na seji dne 22. decembra 2011 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 javnem parki-
rišču v Šalari pred objektom na naslovu Cesta Marežganskega upora (sedež KS Škocjan in Pošta 
Slovenije d.o.o. Poslovalnica Šalara), ki obsega parcele št.6339/2, 6339/10 in 6339/11 vse 
k.o.Semedela in na javnih parkiriščih ob vozišču kategorizirane javne poti JP 679 870 (Vanganelska 
cesta) na odseku javne poti od krožnega križišča s Cesto Marežganskega upora (pred objektom 
marketa Merkator – Šalara) v smeri centra mesta Kopra, ki poteka po parcelah št.4610/1 in 6310/40 
obe k.o.Semedela. 
 

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. 
 

3. 
S sklepom iz 5.člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi" upravljanje določenih javnih 
parkirišč" župan določi elemente izvajanja te javne službe. 
 

4. 
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoča uveljavitev izvajanja javne službe takoj,  ko se par-
kirišče 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. 
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