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Na podlagi 167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95 in 37/97) 
 

R A Z G L A Š A M 
 

O D L O K 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE  

IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
"VAROVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ" 

 
 

Št.: 353/S-8/95                                                          Županja Mestne občine Koper 
Koper, 28. maja  1999                                                           Irena Fister, l.r. 
 

  
 
Na podlagi 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93), v skla-
du s 3. in 22. členom Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradne objave, št.11/94,  12/96, 
46/96, 39/98, odločba Ustavnega sodišča št.U-I-49/95, Uradni list RS, št.24/99) in na podlagi 
27.člena člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št.9/95) je občinski svet Mestne 
občine Koper na seji dne 27.maja 1999 sprejel 

 
 

O D L O K  
 

 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE  
IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  

"VAROVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ" 
 
 

1. člen 
 
Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe "varovanje javnih parkirišč" 
(Uradne objave, št.7/95, v nadaljnjem besedilu odlok) se dopolni tako, da se doda nov 4.a člen, ki 
se glasi: 
 

»Koncesionar na parkiriščih omogoča brezplačno  prisotnost: 
- označenih službenih vozil javnih služb, med opravljanjem njihove dejavnosti na območju 

parkirišč (urejanje javnih površin, odvoz komunalnih odpadkov, oskrba s pitno vodo, kana-
lizacija, javna razsvetljava, Telekom, Pošta ipd.) in posebej označenih vozil koncedenta; 

- označenih vozil prve pomoči in gasilskih vozil, vozil policije, organov komunalnega nadzo-
ra ter drugih intervencijskih vozil med opravljanjem intervencijskih nalog; 

- označenih službenih vozil, ki na podlagi dokumentacije opravljajo dostavo blaga v času, 
ko je dostava z občinskimi predpisi dovoljena in za čas, ki je objektivno potreben za mani-
pulacijo s tem blagom; 

- označenim vozilom za avto-taksi prevoze za čas, ki je potreben za vstopanje in izstopanje 
potnikov. 

 
Parkiranje označenih vozil z invalidnimi vozniki je na parkiriščih brezplačno, ne glede na to ali 
vozila koristijo rezervirane parkirne prostore. Način uveljavljanja te pravice ureja koncesijska 
pogodba. 
  
Koncesionar mora na parkiriščih na Trgu Brolo ter na Vergerijevem trgu in Trubarjevi ulici 
zagotoviti: 
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- brezplačno uporabo parkirišča do 15 minut za vse uporabnike; 
- prost prehod preko parkirišč vozilom z dovolilnico za uporabo posebnih prometnih površin, 

ki so dostopne preko varovanih parkirišč; 
- samo na Trgu Brolo brezplačno parkiranje za vozila z dovolilnico, ki jo na podlagi Odloka 

o posebnih prometnih površinah v starem jedru mesta Koper (Uradne objave, št.18/92, 
2/94 in 20/95) za parkiranje na Trgu Brolo izda pristojni organ. 

 
Koncesionar mora vozilom, ki v Zdravstveni dom prevažajo osebe, ki so ponesrečene ali v 
akutnem bolezenskem stanju in ki zato potrebujejo urgentno medicinsko pomoč, omogočiti 
brezplačno uporabo parkirišča pred Zdravstvenim domom za čas, ki je nujen za oskrbo teh 
oseb. 
    
Ne glede na določbe Odloka o posebnih prometnih površinah v starem jedru mesta Koper lah-
ko pridobi dovolilnico za parkiranje na Trgu Brolo le stalni prebivalec Trga Brolo, po pravilih 
Odloka in Pravilnika o posebnih prometnih površinah v starem jedru mesta Koper.« 

 
2.člen 

 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati drugi stavek drugega odstavka 10.člena Odloka o pose-
bnih prometnih površinah v starem jedru mesta Koper(Uradne objave, št.18/92, 2/94 in 20/95). 
 

3.člen 
 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah.  
 
 
 
 
Številka:353/S-8/95                                         Predsednik Občinskega sveta 
Koper, 27.maj 1999                            Mestne občine Koper 
                                                                                                   Lojze Peric, l.r. 


