
Prostor vračamo ljudem.



Legenda prikaza 
na zemljevidu

Območje brez spremembe 
parkirnega režima 
(Verdijeva, Mladinska in 
Glagoljaška ulica, Belveder 
ter Nazorjev trg)

Območje nove pešcone in 
2. prednostno območje za 
parkiranje v PH Belveder  
(Kidričeva, del Čevljarske, 
Triglavska, Garibaldijeva, 
Barvarska, Tumova, del 
Župančičeve, Pobočna, 
Kettejeva, Budičinova, 
Kolaričeva, Santorijeva in 
Resslova ulica ter Carpacciov 
trg, ki do svojih domov 
dostopajo po Kidričevi ulici).

 

Fizična zapora — potopni valj

1. prednostno območje za 
parkiranje v PH Belveder 
(Muzejski trg, Kocjančičeva 
ulica in del Kidričeve ulice, 
dosedanji imetniki dovolilnic 
za parkiranje na Muzejskem 
trgu)



Mesto, v katerem se lepo živi 

Izgradnja Parkirne hiše Belveder pod Muzejskim trgom 
predstavlja pomemben korak naprej k celoviti ureditvi 
mirujočega prometa v mestnem jedru ter dvigu kakovosti 
življenja in bivanja v njem. Omogoča namreč, da dragocen 
in edinstven mestni prostor po več desetletjih končno 
osvobodimo pločevine in ga namenimo drugim vsebinam.
 
Tako kot smo to že pred desetletji storili na Semedelski 
cesti, danes priljubljenem sprehajališču domačinov in 
obiskovalcev, in na obalni cesti med Koprom in Izolo, kjer 
so svoj prostor našli sprehajalci, kolesarji in drugi ljubitelji 
aktivnega preživljanja prostega časa. V pločevino ujet je 
bil dolga leta tudi Titov trg, ki ima danes status osrednjega 
prireditvenega in družabnega prostora v mestu. 



Na ulice in trge se vračajo ljudje 

Prebivalci ostajajo srce in duša mesta

Umik pločevine pod površje oziroma na obrobje mesta in omejitev prometa 
v mestnem središču bosta v vseh pogledih izboljšala življenje v mestu. Z 
zmanjšanjem števila avtomobilov bomo omejili vsakodnevni hrup, ki ga ti 
povzročajo, sprehajanje po ulicah bo tako bolj neobremenjeno, predvsem pa 
varno. Manj prometa pomeni tudi manjšo koncentracijo strupenih izpušnih 
plinov v ozračju, kar bo izboljšalo kakovost življenja v mestu in pozitivno 
vplivalo na zdravje ter dobro počutje ljudi. 

Najpomembnejše pa je, da bomo lahko naposled na novo ovrednotili naš 
skupni prostor in po vzoru Muzejskega trga preuredili tudi druge, danes s 
prometom obremenjene kotičke našega mesta. 

Skupaj s krajevno skupnostjo smo zasnovali nov prometni in parkirni režim 
ter ga prilagodili potrebam življenja in dela v mestu. Na območju omejenega 
prometa dolgotrajno parkiranje ne bo več mogoče. Možna bosta le dostop 
za potrebe dostave in kratkotrajno parkiranje do največ 60 minut.



Na ulice in trge se vračajo ljudje Parkiranje

Prebivalci ostajajo srce in duša mesta

Z 10. januarjem del mestnega jedra, ki obsega Kidričevo, Resslovo, Santorijevo, 
Budičinovo, Kettejevo, Kocjančičevo, Garibaldijevo, Triglavsko, del Čevljarske, 
Barvarsko, Tumovo, del Župančičeve in Pobočno ulico ter Carpacciov in 
Muzejski trg, postaja območje za pešce z omejenim lokalnim prometom.

Prebivalci mestnega jedra s stalnim prebivališčem na tem območju (imetniki 
dovolilnic za parkiranje v mestnem jedru), ki so doslej parkirali v eni od 
naštetih ulic, imajo možnost pridobiti: 
• dovolilnico z abonmajem za parkiranje v Parkirni hiši Belveder  

(20 eur/mesec),
• dovolilnico z abonmajem za pakiranje na parkirišču Severna obvoznica 

(35 eur/letno). 

Pogoj za pridobitev dovolilnice z abonmajem za parkiranje je:
• da imajo na tem območju prijavljeno stalno prebivališče,
• da so lastniki oziroma najemniki osebnega vozila. 

* Za posamezno stanovanjsko enoto je možno pridobiti le eno dovolilnico za 
parkiranje.

Kidričeva ulica postaja pešcem prijazna cona, a kljub temu bo dostop z 
avtomobilom še naprej omogočen:  
1. stanovalcem s prebivališčem na tem območju,
2. lastnikom nepremičnin in najemnikom poslovnih prostorov,
3. lastnikom parkirnih površin,
4. invalidom,
5. javnim službam in intervencijskim vozilom,
6. redni in izredni dostavi.

Dostop in dostava



1. Stanovalci s prebivališčem v stanovanjski enoti 

Imajo možnost dostopa in kratkotrajnega parkiranja (do 60 minut) za 
namene dostave. Dostop velja za vozilo z dovolilnico za parkiranje v mestnem 
jedru in za dodatno vozilo (drugo vozilo), ki ga določi lastnik stanovanjske 
enote oziroma njen uporabnik (v soglasju z lastnikom).  

Ena stanovanjska enota lahko pridobi največ dva dostopa, s tem, da je 
lahko na območju omejenega prometa le eno vozilo naenkrat. 

Stanovalec s stalnim prebivališčem, ki nima vozila in potrebuje nego 
na domu, lahko pravico do dostopa v mestno jedro prenese v korist druge 
osebe/oskrbovanca.

2. Lastniki nepremičnin in najemniki poslovnih prostorov 
Imajo možnost dostopa in kratkotrajnega parkiranja za potrebe dostave 

(do 60 minut) za eno vozilo. 

3. Lastniki parkirnih površin
Imajo možnost dostopa brez časovne omejitve pod pogojem, da vozilo 

parkirajo na zasebni lastnini (parkirišču, dvorišču, garaži).

4. Invalidi 
Imajo možnost neomejenega dostopa in parkiranja z vozilom, za katero 

so pridobili parkirno karto za invalide. 

5. Javne službe in intervencijska vozila 

Imajo nemoten in časovno neomejen dostop v mestno jedro za čas 
izvajanja dejavnosti. 



6. Redna in izredna dostava

Redna dostava za potrebe poslovnih subjektov
Poslovni subjekti, ki v mestnem jedru opravljajo 

dejavnost, imajo možnost dostopa in kratkotrajnega 
parkiranja do 60 minut z največ 10 vozili (registrska 
številka), pri čemer je lahko na območju omejenega prometa 
le eno vozilo naenkrat. 

V prehodnem obdobju bo med 6. in 10. uro zjutraj za 
namene dostave omogočen neomejen dostop po Kidričevi 
ulici.  

Izredna dostava
• Stanovalci s stalnim prebivališčem 

Za namen izredne dostave (dostava pohištva, bele 
tehnike, kurjave in drugih potreb) imajo možnost pridobiti 
12 dodatnih brezplačnih dostopov v koledarskem letu. 

Dostop v mestno jedro (spust potopnega valja) bo 
aktiviran na daljavo, s klicem na določeno telefonsko 
številko.

• Lastniki nepremičnin in najemniki poslovnih prostorov 
Za namen izredne dostave imajo možnost pridobiti 12 

dodatnih brezplačnih dostopov v koledarskem letu. 
Dostop v mestno jedro (spust potopnega valja) bodo lahko 
aktivirali na daljavo, s klicem na telefonsko številko.

• Za potrebe izvajanja GOI del 
Izvajalci GOI del imajo možnost izrednega dostopa na 

podlagi dovoljenja za uporabo javne površine, za katerega 
zaprosi naročnik del oziroma izvajalec del. 

Na podlagi dovoljenja pridobijo še dovoljenje za dostop 
s kombiniranimi oziroma lažjimi tovornimi vozili (do 3,5 
tone), in sicer za obdobje izvajanja del.   



Vnos registrskih in telefonskih številk v sistem

S Kurjerco so poti krajše in cilj bližji

Da bi lahko ob vzpostavitvi sistema nemoten dostop omogočili vsem 
upravičencem, je pomembno, da v čim krajšem možnem času posredujete 
registrsko številko vozila, s katerim želite dostopati v mestno jedro. 

Vlogo lahko izpolnijo: 
• stanovalci posamezne stanovanjske enote (dostop za dve vozili), 
• lastniki oziroma najemniki poslovnih prostorov (dostop za eno vozilo), 
• izvajalci dostave v mestno jedro (dostop z največ 10 vozili).

Aktivacija dostopa na daljavo za izredno dostavo (stanovalci s stalnim 
prebivališčem ter lastniki nepremičnin in najemniki poslovnih prostorov) 
je možna le ob predhodnem vnosu telefonske številke uporabnika v bazo 
informacijskega sistema. Za vnos številke je treba oddati vlogo. 

Vloge so dostopne na www.koper.si (Urad za gospodarske javne službe, okolje 
in promet). Podatke oziroma vloge pošljite na naslov dovolilnice@koper.si.

Registrske številke vozil z veljavno dovolilnico za dostop na območje 
mestnega jedra (dostop po Kidričevi ulici) so že v sistemu, kar pomeni, da 
njihovim lastnikom/uporabnikom vloge oziroma podatkov ni treba pošiljati.

Za več informacij se obrnite na Urad za gospodarske javne službe, okolje in 
promet na mail dovolilnice@koper.si ali na številko 05 6646 330. 
 

Najhitrejši prevoz po mestnem jedru so zagotovo Kurjerce, tri manjša vozila 
na električni pogon, s katerimi se lahko do doma, parkirišča ali javnih storitev 
peljete brezplačno. Vozila so okolju in ljudem prijazna, vožnja z njimi pa 
primerna tudi za starejše in gibalno ovirane osebe. 

S Kurjerco se lahko peljete vse dni v letu od 8. do 18. ure. Vstop in izstop je 
mogoč kjer koli znotraj območja starega mestnega jedra, uporabniki lahko z 
dvigom roke Kurjerco ustavijo kar med vožnjo oziroma si prevoz zagotovijo s 
klicem na brezplačno številko +386 51 488 000. 


