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O D L O K 

O  PROMETNI  UREDITVI  V  STAREM  JEDRU  MESTA   

KOPER-CAPODISTRIA 
 

(neuradno prečiščeno besedilo) 

 

 

1.člen 

 

S tem odlokom se za del mesta Koper - Capodistria, opredeljen kot "staro jedro mesta Koper - 

Capodistria”, določi posebna prometna ureditev ter ukrepi za zagotavljanje spoštovanja te ureditve. 

 

Pristojni organ po določilih tega odloka je organ občinske uprave, pristojen za promet. S sklepom 

župana se zaradi racionalizacije postopkov pravice ali pristojnosti pristojnega organa, ki izhajajo iz 

tega odloka, lahko delno ali v celoti prenesejo na druge organe občinske uprave. 

 

2.člen 

 

"Staro jedro mesta Koper - Capodistria" po tem odloku obsega območje mesta Koper - Capodistria, 

ki je omejeno z mejo območja trgovskega pristanišča Koper, vzdolžno osjo Vojkovega nabrežja - 

Riva J.P.Vojko, Pristaniške ulice - Strada del Porto, in podaljška vozišča Pristaniške ulice - Strada 

del Porto skozi Ukmarjev trg - Piazza Ukmar do začetka Belvederja - Belvedere ter po severnem 

robu cestišča Belvederja - Belvedere do stičišča te linije z mejo območja trgovskega pristanišča na 

območju križišča Belvederja - Belvedere in Verdijeve ulice - Via Verdi (v nadaljevanju tudi: 

»mestno jedro«). 

 

3.člen 

 

Na območju mestnega jedra lahko vozijo samo motorna vozila za največjo dovoljeno maso do 3,5 t, 

če ni s prometnim znakom za posamezne prometne površine določena drugačna omejitev. 

 

4.člen 

 

V tem odloku uporabljeni pojmi pomenijo: 

 

1. »Vsa vozila« so vsa motorna vozila, ki izpolnjujejo pogoje iz 3.člena. 

 

2. »Dostavna vozila« so vozila za opravljanje dostave blaga in so z firmo označena vozila v lasti 

oseb, registriranih za opravljanje trgovske, prevozniške, obrtne, storitvene ali druge dejavnosti, 

katerih voznik lahko ob nadzoru vožnje oziroma prisotnosti vozila na območju mestnega jedra v 

danem trenutku in na danem kraju dokaže njeno upravičenost, ki je podana zaradi dovažanja ali 

odvažanja blaga za potrebe trgovske, gostinske ali druge gospodarske dejavnosti ali občanov, o 

čemer je čas in kraj dobave oziroma prevzema blaga razviden iz dobavnice, računa in podobnega 

dokumenta. Dostavnim vozilom je dovoljeno ustavljanje v času, ki je potreben za manipulacijo, 

vendar samo na prostorih, kjer parkiranje ni prepovedano.  

 

3. »Servisna vozila« so vozila, ki jih uporabljajo izvajalci storitvenih dejavnosti na domu oziroma v 

poslovnih prostorih naročnika, kadar tovor ali naprave, od katerih je odvisno opravljanje 

konkretnega naročila oziroma posla, neobhodno terjajo vožnjo, ustavljanje in parkiranje na 

območju mestnega jedra s tem, da je čas in kraj prevoza oziroma razlog prisotnosti vozila 
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razviden iz naročilnice, računa ali drugega ustreznega dokumenta. Servisna vozila morajo biti 

označena tako, da so njihov servisni značaj ter podatki o izvajalcu »servisne dejavnosti« na 

vozilu trajno ali začasno na opazen način označeni. Kot servisna vozila se ne morejo šteti vozila, 

ki jih uporabljajo izvajalci gradbenih, inštalacijskih in drugih del pri gradnji in adaptaciji 

objektov. 

 

4. »Vozila javnih služb« so označena službena vozila izvajalcev državnih in lokalnih gospodarskih 

javnih služb (čiščenje ulic, odvoz komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin, oskrba s pitno 

vodo, javna kanalizacija, elektrodistribucija, javna razsvetljava, vzdrževanje cest in zelenic, 

pošta, telefonska družba in drugi kabelski operaterji, odvoz vozil, vzdrževanje gasilnih aparatov, 

dimnikarstvo in pogrebna služba in druge po predpisih organizirane gospodarske javne službe), 

kadar morajo opravljati dejavnost v okviru javne službe na območju mestnega jedra.  

 

5. »Intervencijska vozila« so označena službena vozila reševalne službe, službe prve pomoči 

oziroma zdravstvene in patronažne službe, policije, gasilcev, organov komunalnega nadzora ter 

drugih intervencijskih vozil med opravljanjem njihove dejavnosti. 

 

6. »Vozila invalidnih oseb« so vozila, opremljena z predpisano nalepko, ki označuje telesno 

prizadetega udeleženca v cestnem prometu, kadar taki udeleženci uporabljajo taka motorna 

vozila. 

 

7. »Avto-taksi vozila«, so s predpisanimi oznakami označena vozila za avto-taksi prevoze.  

 

8. »Vozila z dovolilnico« so vozila, za katera je skladno z določili tega odloka pridobljena 

dovolilnica za uporabo prometnih površin na območju mestnega jedra. 

 

Vozila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3.člena si morajo za uporabo prometnih površin na območju 

mestnega jedra pridobiti dovoljenje za izredni prevoz ter izredno dovolilnico, razen v primerih, ko 

gre za neizogibno uporabo vozil javnih služb ter intervencijskih vozil. 

 

5.člen 

 

Vse javne prometne površine na območju mestnega jedra so razvrščene v eno od naslednjih skupin: 

 

a) območje za pešce z popolno prepovedjo motornega prometa; 

b) območje za pešce z omejenim lokalnim prometom; 

c) območje za parkiranje ob plačilu parkirnine; 

d) območje omejene hitrosti; 

e) se črta 

f) rezervirani parkirni prostori za  potrebe pravnih oseb in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje 

dejavnosti; 

g) območje umirjenega prometa, dovoljeno za vožnjo in parkiranje vozil z dovolilnico. 

 

Župan sprejme načrt prometne ureditve, s katerim se grafično ponazorijo območja iz 5.člena, z 

načrtom prometne signalizacije  
 

6.člen 
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Območje za pešce z popolno prepovedjo motornega prometa je območje, po katerem je dovoljen 

samo promet pešcev. Kolesarji in uporabniki posebnih prevoznih sredstev lahko uporabljajo ta 

območja, vendar ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev. 

 

Izjemoma smejo po teh površinah voziti intervencijska vozila in vozila javnih služb. 

 

Zaradi organizacije javnih prireditev ali izvedbo gradbenih posegov sme pristojni organ dovoliti 

uporabo območij za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa tudi vozilom, nujno potrebnim 

za organizacijo prireditev ali izvedbo gradbenih posegov. 

 

Območja iz prvega odstavka so Titov trg - Piazza Tito (razen dela, ki služi povezavi med Verdijevo 

ulico - Via Verdi in Kidričevo ulico - Via Kidrič), Carpacciov trg - Piazzale Carpaccio, Gramscijev 

trg - Piazza Gramssci, Martinčev trg - Piazza P.Martinc, Prešernov trg - Piazza Prešeren (razen dela 

ki služi povezavi med Tominčevo ulico - Via Tominc in Župančičevo ulico - Via Župančič), 

Muzejski trg - Piazza del Museo (razen dela, opredeljenega kot območje za parkiranje ob plačilu 

parkirnine in dela, ki sodi v Kidričevo ulico - Via Kidrič) in Čevljarska ulica - Calegaria. 

 

7.člen 
 

Območje za pešce z omejenim lokalnim prometom je območje, na katerem je možen omejen obseg 

motornega prometa. Na teh območjih vozila na javnih površinah ne smejo parkirati, lahko pa se na 

njih ustavljajo zaradi manipulacije ali jih prevozijo do površin, na katerih je parkiranje dovoljeno 

(funkcionalne površine, dvorišča, garaže). 

 

Dostop na območje iz prvega odstavka je praviloma zaprt s premično fizično oviro. Za uporabo takih 

površin mora biti za vozilo izdano potrdilo, ki ga izda pristojni organ, voznik vozila pa ga mora imeti 

v vozilu.  

 

Potrdilo iz drugega odstavka lahko pridobijo upravičenci do dovolilnic s teh območij, katerim se 

sicer dovolilnica ne izda, dostavna vozila, servisna vozila, intervencijska vozila in vozila javnih 

služb. 

 

Postopek izdaje potrdil določi pristojni organ.  

 

Kadar območje iz prvega odstavka ni zaprto s premično fizično oviro, pridobijo upravičena vozila 

dovolilnico. Dostavna, servisna, intervencijska in avto-taksi vozila ter vozila javnih služb lahko tako 

območje uporabljajo pod enakimi pogoji, kot območja iz 4.člena. 

 

Območja za pešce z omejenim lokalnim prometom z fizično zaporo so: območje Prešernovega trga - 

Piazza Prešeren (Tominčeva ulica - Via Tominc, Prešernov trg - Piazza Prešeren, Župančičeva ulica - 

Via Župančič – spodnji del, Dapontejeva reber - Erta da Ponte, Kačja ulica - Calle della Biscia in del 

Dimnikarske ulice - Calle dello spazzacamino), območje Gortanovega trga - Piazza Gortan in 

Staničevega trga - Piazza Stanič (Gortanov trg - Piazza Gortan, Staničev trg - Piazza Stanič, Ulica pri 

Velikih vratih – Via Porta Maggiore in druge ulice, ki so dostopne preko teh dveh trgov) ter 

Giordanov trg - Piazza Giordano Bruno. 

 

Območja za pešce z omejenim lokalnim prometom brez fizične zapore so Verdijeva ulica - Via Verdi 

in Kidričeva ulica - Via Kidrič. 

 

8.člen 
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Območje za parkiranje ob plačilu parkirnine je cesta, parkirišče ali del ceste oziroma označen pas za 

parkiranje na cesti, ki ga lahko uporabljajo vsa vozila proti plačilu parkirnine. Plačilo parkirnine se 

uredi na način, kot ga določa odlok o ureditvi gospodarske javne službe »upravljanje določenih 

javnih parkirišč«. 

 

Območja iz prvega odstavka smejo za parkiranje neomejeno in brezplačno uporabljati tudi vozila z 

dovolilnico iz prve alinee prvega odstavka 14.člena in iz drugega odstavka 17.člena ter vozila 

invalidnih oseb.  

 

Območja iz prvega odstavka so označena z modro talno signalizacijo in predpisano vertikalno 

signalizacijo. 

 

Območja iz prvega odstavka so deli Destradijevega trga - Piazzale Mario Destradi, Dijaške ulice - 

Calle degli studenti, Muzejskega trga - Piazza del Museo, Glagoljaške ulice - Via dei Glagoliti, 

Ukmarjevega trga - Piazza Ukmar, Pristaniške ulice - Strada del Porto (pred hotelom Koper in pred 

trgovino »Trgoavto«) in Kosovelovega trga - Piazza Kosovel (do obnove trga) ter pasovi za 

parkiranje na Belvederu - Belvedere in Cankarjevi ulici - Via Cankar (po ureditvi pasov za 

parkiranje) in na Vergerijem trgu – Piazza P.P.Vergerio ter na Trgu Brolo – Piazza Brolo. 

 

Brezplačna uporaba parkirišča za vozila z dovolilnicami je na Vergerijevem trgu – Piazza 

P.P.Vergerio ter na Trgu Brolo – Piazza Brolo možna samo za vozila z dovolilnicami, ki jih pridobijo 

prebivalci s stalnim prebivališčem na na Vergerijevem trgu – Piazza P.P.Vergerio ter na Trgu Brolo 

– Piazza Brolo. Župan s sklepom lahko omogoči brezplačno uporabo teh parkirišč tudi drugim 

vozilom z dovolilnicami, vendar samo v jutranjem obdobju najkasneje do 07,30 ure. 

 

9.člen 

 

Območje omejene hitrosti je smerni pas na vozišču ceste, na katerem je hitrost omejena pod 50 

km/uro in ki ga samo za vožnjo lahko uporabljajo vsa vozila, če ni s prometnim znakom drugače 

določeno. Na območju omejene hitrosti se vozila ne smejo ustaviti in parkirati. 

 

Območja omejene hitrosti so smerni pasovi na voziščih Vojkovega nabrežja - Riva J.P.Vojko, 

Pristaniške ulice - Strada del Porto, Belvederja - Belvedere, Cankarjeve ulice - Via Cankar, 

Vergerijevega trga – Piazza P.P.Vergerio in Trga Brolo - Piazza Brolo. 

 

10.člen 

 

se črta 

 

11.člen 

 

Območje rezerviranih parkirnih prostorov za potrebe pravnih in fizičnih oseb, registriranih za 

opravljanje dejavnosti, se dodeli v uporabo po postopku, določenem v odloku, ki ureja javne ceste 

oziroma javne površine. Ta območja smejo uporabljati samo vozila, za katera je tako določeno s 

pogodbo o uporabi teh parkirišč oziroma posameznih parkirnih prostorov. 

 

Območja iz prvega odstavka so na delih Ukmarjevevega trga - Piazza Ukmar (ob stavbi PU), 

Pristaniške ulice - Strada del Porto (pred stavbo Jadroagent), Vojkovega nabrežja - Riva J.P.Vojko 
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(pred objektom Sv.Ana), Glagoljaške ulice - Via dei Glagoliti (pred pošto), Trubarjeve ulice - Via 

Trubar (pred Zdravstvenim domom) in Trga Brolo - Piazza Brolo (pred cerkvijo Sv.Jakoba). 

 

12.člen 

 

Območje umirjenega prometa, dovoljeno za vožnjo in parkiranje vozil z dovolilnico, je vse območje 

znotraj mestnega jedra, ki ne sodi med druga območja, opredeljena s 3.členom in ki je motornim 

vozilom glede na tehnične pogoje vozišč sploh dostopno.in kjer vožnja ali parkiranje nista posebej 

prepovedana s prometnim znakom ali po splošnih predpisih (pred vhodi, kjer bi parkiranje 

onemogočilo promet drugih vozil in podobno). 

 

Območje iz prvega odstavka je namenjeno predvsem gibanju pešcev, izjemoma pa ga za vožnjo, 

ustavljanje in parkiranje smejo uporabljati tudi vozila z dovolilnico, servisna vozila in vozila 

invalidnih oseb. 

 

Avto-taksi vozila ter dostavna vozila smejo območja iz prvega odstavka uporabljati samo za vožnjo 

in ustavljanje, medtem ko se vozila javnih služb in intervencijska vozila na njih smejo muditi samo v 

času, ko je njihova prisotnost nujna zaradi opravljanja njihove dejavnosti. 

 

Vozniki motornih koles in koles z motorjem, ki imajo stalno prebivališče na območju mestnega 

jedra, ne potrebujejo dovolilnice za vožnjo po območju prometnih površin iz prvega odstavka, kadar 

uporabljajo najkrajšo pot s površin, kjer ni omejitev tovrstnega prometa do svojega doma. Pri sebi 

morajo imeti dokument, iz katerega je razvidno njihovo stalno bivališče.  

 

Vozniki drugih motornih koles in koles z motorjem po površinah iz prvega odstavka ne smejo voziti 

na motorni pogon. 

 

13.člen 

 

Dovolilnico izda na vlogo pravne ali fizične osebe organ občinske uprave, pristojen za  promet. 

Dovolilnica je vezana na določeno vozilo. Na dovolilnici je označena registrska številka vozila, 

naslov upravičenca ter rok veljavnosti. 

 

Upravičenec skupaj z izdano dovolilnico prejme tudi izvod obrazca vloge in potrdila o prejemu 

dovolilnice, v katerem so navedene prometne površine, ki jih sme uporabljati vozilo s to dovolilnico 

ter morebitne posebne omejitve. 

 

Dovolilnica je lahko dvoletna, enoletna, začasna. ali enodnevna. 

 

Postopek za izdajo dovolilnic določi pristojni organ. 

 

14.člen 

 

Dvoletno dovolilnico lahko pridobi: 

 

- stalni prebivalec mestnega jedra za en svoj osebni avtomobil; dovolilnica se lahko izda tudi za 

vozilo, ki ga ima stanovalec v uporabi na podlagi pogodbe o leasingu;  
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- stalni prebivalec mestnega jedra, ki je lastnik ali vsaj 51 odstotni solastnik družbe s sedežem v 

Mestni občini Koper, za vozilo v lasti te družbe, pod pogojem, da za potrebe gospodinjstva 

takega stalnega prebivalca ni izdana nobena redna dovolilnica; 

 

- pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost, in ki na območju mestnega 

jedra razpolaga s parkirnim prostorom, ki ni javna površina (garaža, dvorišče, funkcionalna 

površina) in potrebuje dovolilnico za dostop označenih službenih vozil do teh prostorov; taka 

dovolilnica ne sme dovoliti parkiranja na javnih površinah. 

 

15.člen 

 

Enoletno dovolilnico lahko pridobi pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost 

in razpolaga z rezerviranim parkirnem prostorom za svoje službeno vozilo oziroma vozila, če za 

dostop do rezerviranega parkirnega prostora potrebuje dovolilnico. Na drugih javnih površinah taka 

dovolilnica ne sme dovoliti parkiranja. 

 

16.člen 

 

Enodnevno dovolilnico za osebni avtomobil ali za drugo motorno vozilo do 1,5 t največje dovoljene 

mase lahko vsaka oseba pridobi za enkratne, nepredvidene drobne potrebe z nakupom pri organu 

občinske uprave, pristojnem za komunalni nadzor ali pri službi, ki deluje neprekinjeno in s katero 

pristojni organ sklene pogodbo.  

 

Pristojni organ lahko sklene pogodbo o prodaji enodnevnih dovolilnic tudi s pravno osebo ali 

obrtnikom, ki po oceni organa trajno potrebuje take dovolilnice za potrebe strank, ki objektivno 

morajo dovažati ali odvažati blago z osebnimi avtomobili v njihove poslovne prostore na območju 

mestnega jedra. 

 

Enodnevna dovolilnica velja samo na dan, ko je bila kupljena oziroma na dan, ki je bil na njej ob 

nakupu zapisan. Enodnevna dovolilnica omogoča uporabo območij iz točk b) in g) prvega odstavka 

5.člena, vendar na njih ne dovoljuje parkiranja. Na ostalih območjih enodnevna dovolilnica vozilu 

oziroma vozniku na daje posebnih pravic.  

 

17.člen 

 

Začasno dovolilnico lahko za konkretno vozilo pridobi pravna ali fizična oseba, ki samostojno izvaja 

registrirano poslovno dejavnost, kadar je to nujno potrebno zaradi: 

 

- izvajanja gradbenih, inštalacijskih in drugih del pri gradnji in adaptaciji objektov ali  

 

- potrebe po prevozih tovora v mestno jedro, če je to objektivno nujno potrebno za izvajanje 

poslovne dejavnosti v njem 

 

Fizična oseba lahko pridobi začasno dovolilnico, ko gre za:  

 

- začasnega prebivalca s prijavljenim začasnim bivanjem v mestnem jedru, ki razpolaga z 

registrirano najemno pogodbo za stanovanje in v katerega gospodinjstvu ni pridobljena nobena 

redna dovolilnica; če je začasni prebivalec tujec, mora razpolagati z veljavnim delovnim 

vizumom; 
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- lastnika ali najmanj 50 odstotnega solastnika stanovanja na območju mestnega jedra, ki nima 

stalnega prebivališča na njegovem območju, pod pogojem da na račun prebivanja v tem 

stanovanju ni pridobljena nobena druga enoletna, dvoletna ali začasna dovolilnica; 

 

- osebo, ki sicer nima pravice do dovolilnice, vendar nudi pomoč in nego na domu uživalcu 

dodatka za pomoč in postrežbo, priznanega od pristojnega organa, prebivalcu starega mestnega 

jedra, v katerega gospodinjstvu sicer ni izdana nobena druga dovolilnica; 

 

- enkratne prevoze tovora v lastni režiji. 

 

Začasna dovolilnica iz prvega odstavka se izda se izda z veljavnostjo od enega do 90 dni, dovolilnica 

iz drugega odstavka pa za potrebni čas, vendar največ za obdobje enega leta. 

 

18.člen 

 

Kadar je vozilo, za katero je izdana dovolilnica ali potrdilo, na območju mestnega jedra, mora voznik 

ta dokument postaviti, zatakniti ali pritrditi na armaturno ploščo ali z notranje strani na prednje 

vetrobransko steklo vozila tako, da je jasno viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi 

prednje vetrobransko steklo. 

 

Voznik vozila z dovolilnico mora imeti pri sebi obrazec vloge in potrdila iz drugega odstavka 

13.člena in ga je dolžan pokazati organu nadzora na njegovo zahtevo. 

 

 

19.člen 

 

Imetnik dovolilnice, mora dovolilnico vrniti organu, ki mu jo je izdal: 

 

- če odtuji vozilo, za katero je izdana - ob odjavi vozila; 

- ob spremembi naslova - v 15 dneh po preselitvi; 

- ob prenehanju drugih razlogov, ki so utemeljevali pridobitev dovolilnice - v 15 dneh po 

prenehanju razlogov. 

 

20.člen  

 

Voznik vozila, za katero je izdana dovolilnica, lahko z vozilom vozi in ustavlja le po prometnih 

površinah, ki so označene na obrazcu vloge in potrdila iz drugega odstavka 13.člena in sme na 

območju mestnega jedra parkirati vozilo le na območjih, kjer parkiranje ni prepovedano s prometnim 

znakom oziroma po splošnih predpisih ali ga umakniti z javnih površin (na funkcionalne površine, na 

dvorišče, v garažo), če ima to možnost. 

 

Dovolilnica vozilu na zagotavlja parkirnega prostora, razen dovolilnic iz 15.člena. 

 

21.člen 

 

Višino pristojbin ter kavcij za pridobitev dovolilnic ali potrdil oziroma drugih pravic po tem odloku 

določa župan s sklepom. 

 

22.člen 
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Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo organi občinskega nadzora. 

 

23.člen 

 

Na vozilo, parkirano v nasprotju z določili tega odloka, se postavi napravo, s katero se njegovemu 

uporabniku prepreči, da bi ga odpeljal. 

 

Postopek iz prvega odstavka se izvede na način, ki ga določa občinski predpis o varnosti cestnega 

prometa v naseljih. 

 

24.člen 

 

Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju prekrška kaznuje posameznik oziroma voznik, če: 

 

- med vožnjo kolesa ali z uporabo posebnega prevoznega sredstva, razen bolniških in otroških 

vozičkov, na območju popolne prepovedi motornega prometa ovira ali ogroža pešce (prvi 

odstavek 6.člena); 

- parkira motorno vozilo na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom (prvi odstavek 

7.člena); 

- parkira motorno vozilo na območju za parkiranje ob plačilu parkirnine, ne da bi plačal parkirnino 

(prvi odstavek 8.člena); 

- brez dovolilnice vozi motorno vozilo po območju umirjenega prometa, dovoljenem za vožnjo 

vozil z dovolilnico (drugi odstavek 12.člena); 

- na motorni pogon vozi motorno kolo ali kolo z motorjem po območju umirjenega prometa, 

dovoljenem za vožnjo vozil z dovolilnico in ne izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 12.člena 

(peti odstavek 12.člena). 

 

25.člen 

 

Z denarno kaznijo 5.000 SIT se na kraju prekrška kaznuje lastnik oziroma voznik motornega vozila z 

veljavno dovolilnico, če: 

 

- med zadrževanjem vozila na območju mestnega jedra, dovolilnice ne namesti na vozilu ali 

dovolilnice ne namesti na predpisan način (prvi odstavek 18.člena); 

- organu nadzora na njegovo zahtevo ne pokaže obrazca vloge oziroma potrdila (drugi odstavek 

18.člena); 

- vozi, ustavlja ali parkira vozilo po prometnih površinah, ki niso označene na obrazcu vloge 

oziroma potrdila (prvi odstavek 20.člena). 

 

 

26.člen 

 

Dovolilnice, izdane po določilih Odloka o posebnih prometnih površinah v starem jedru mesta Koper 

(Uradne objave, št.18,92, 2/94 in 20/95) veljajo do izteka njihove veljavnosti. 

 

Določbe odloka, ki se nanašajo na »območja za parkiranje ob plačilu parkirnine« in na uporabo teh 

območij, se pričnejo uporabljati po uveljavitvi odloka, ki ureja gospodarsko javno službo 

»upravljanje določenih javnih parkirišč« v roku, ki ga določi župan. 

 

27.člen 
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se črta 

 

 

Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper - Capodistria (Uradne objave, št. 

54/2001) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 

 

28.člen 

 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o posebnih prometnih površinah v starem jedru 

mesta Koper (Uradne objave, št.18,92, 2/94 in 20/95) in na njegovi podlagi sprejeti Pravilnik. 

 

29.člen 

 

Ta odlok začne veljati 45.dan po objavi v Uradnih objavah. 

 

 

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

Capodistria (Uradne objave, št. 17/03) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

4.člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

 

 

Št.: K3521-8/01                                         ŽUPAN 

Koper-Capodistria, 25. oktobra 2001 

 

 

Št.: K3521-8/01                                         ŽUPAN 

Koper-Capodistria, 17. aprila 2003 

 


