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PROŠNJA ZA DOSTOP V MESTNO JEDRO ZA PREBIVALCE MESTNEGA JEDRA 

1. PODATKI O VLAGATELJU (OBVEZNO IZPOLNITI): 
ime in priimek oz. 
naziv pravne osebe: 

 

za pravne osebe 
zakoniti zastopnik: 

 

naslov prebivališča 
oz. poslovni naslov: 

 

davčna številka:  

telefon:  

e-mail naslov:  

 
 
V skladu s 7. členom Odloka o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria (UL 
RS, št. 64/2021) in sklepom župana Mestne občine Koper o spremembi prometne ureditve na 
območju starega jedra mestnega jedra Koper-Capodistria, podajam vlogo za dostop na območje 
za pešce z omejenim lokalnim prometom, ki je zavarovano s potopnim valjem na Kidričevi ulici 
(pri Taverni).  
 
Dostop se dovoli za dve (2) leti. 
 
Ena stanovanjska enota lahko pridobi največ dva dostopa, pri čemer je lahko na območju za 
pešce z omejenim lokalnim prometom le eno vozilo naenkrat. Dostop velja za vozilo z dovolilnico 
za parkiranje v mestnem jedru in za dodatno vozilo (drugo vozilo), ki ga določi lastnik 
stanovanjske enote oziroma njegov uporabnik (v soglasju z lastnikom).  
 
Vlogo podajam kot (ustrezno 
označite): 
 

 

□ Stalni prebivalec  

□ Začasni prebivalec 

□ Stalni prebivalec in lastnik oz. solastnik stanovanja 

2. PODATKI O STANOVANJU (izpolnijo stanovalci, lastniki nepremični) – podatki po registru 
nepremičnin GURS 

Naslov:  

Številka stavbe in dela stavbe:  
3. PODATKI O PRIDOBLJENI DOVOLILNICI – PRVO VOZILO 

Številka dovolilnice:   

Registrska številka:   

Lastnik vozila/uporabnik vozila:   

Telefon lastnika vozila/uporabnika vozila:   

E-mail lastnika vozila/uporabnika vozila:   



2/2 

DRUGO VOZILO  

Prosim za dovoljenje za dostop naslednjemu vozilu:  

Registrska številka:   

Lastnik vozila/uporabnik vozila:   

Telefon lastnika vozila/uporabnika vozila:   

E-mail lastnika vozila/uporabnika vozila:   
 
DRUGO VOZILO – samo za prebivalce z začasnim prebivališčem (dovolilnica ni izdana) 
 
Prosim za dovoljenje za dostop naslednjemu vozilu:  

Registrska številka:  

Lastnik vozila/uporabnik vozila:   

Telefon lastnika vozila/uporabnika vozila:   

E-mail lastnika vozila/uporabnika vozila:   
 
Opomba: 
 
Stanovalec s stalnim prebivališčem na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom, ki nima 
vozila in potrebuje nego/pomoč na domu, lahko pravico do dostopa prenese v korist druge 
osebe/oskrbovanca, ki ni prebivalec mestnega jedra Kopra.  
 
Vlogo lahko oddate osebno, v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper na Verdijevi 
ulici 10, 6000 Koper, oziroma jo pošljete po pošti ali skenirano s prilogami na elektronski naslov 
dovolilnice@koper.si.  
 

4. PRILOGE: 
- Fotokopija prometnega dovoljenja 
- Soglasje solastnikov stanovanjske enote   

 

Datum: ____________________ ________________________ 
Podpis prosilca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upravna taksa: 
Vloga je prosta plačila upravne takse. 
 
Vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namen izvedbe postopka. Informacije o obdelavi osebnih podatkov in 
politiki varstva so dostopne na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si/varovanje-osebnih-podatkov/) in 
v tiskani obliki na vložišču Mestne občine Koper. 
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