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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, 67/06, 39/08 in 33/18) 

 

RAZGLAŠAM 

 

ODLOK 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja 

izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v 

mestnem prometu na območju mestne občine Koper  
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                                                                                                                        Aleš Bržan 
 

 

 

           

Na podlagi 53. in 57.b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 

(ZPCP2-UPB7) in 67/19), 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št 

127/06), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 

30/98-ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka o  ureditvi  nekaterih  splošnih  

vprašanj  s  področja  lokalnih  gospodarskih  javnih  služb (Uradne objave, št. 27/03) ter 27. in 

167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list 

RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. 

decembra 2019  sprejel 

 

 

ODLOK 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja 

izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v 

mestnem prometu na območju mestne občine Koper  
 

 

 

 

1. člen 

 

V Odloku o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega 

avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 

40/13) se 1. točka 14. člena dopolni, tako da se  glasi: 

  

»1. Izvajanje mestnega avtobusnega prometa na avtobusnih linijah, ki so določena s sklepom 

koncedenta oziroma s koncesijsko pogodbo,« 

 



 

 

            

 Doda se nova 2. točka, ki se glasi: 

 

»2.  prevoz uporabnikov na klic,« 

 

Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 3. in 4. točka. 

 

2. člen 

 

V 16. členu se za 15. točko dodajo nove 16., 17., 18. in 19. točka ki se glasijo: 

 

»16. opravljati prevoz na klic po prilagodljivem voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje 

oblikujeta  glede na prevozno potrebo potnika; 

 

17. v splošnih pogojih poslovanja podrobno določiti in objaviti način izvajanja prevozov na klic;  

 

18. prevoz na klic izvajati  z registriranimi električnimi vozili na območju, ki bo določen v 

aneksu h koncesijski pogodbi oziroma prilogi ;  

 

19. na območju prevoza na klic omogočiti uporabnikom priklic prevoza z dvigom roke ali s 

klicem na javno dostopno telefonsko številko.« 

 

3. člen 

 

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