MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet – Consiglio comunale

Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" (Uradne objave, št. 45/01 in UL RS, št. 1/2012) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 30. junija 2022 sprejel naslednji
SKLEP
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
na javnih parkiriščih v Žusterni
1.
Izbirna gospodarska javna služba "upravljanje določenih javnih parkirišč" se uvede na naslednjih javnih
parkiriščih v Žusterni in sicer:
- na javnem parkirišču pri mandraču Molet (Žusterna), ki je urejeno na delu zemljišča s parc. št.
4580/2 k.o. 2606 Semedela ter obsega približno 25 parkirnih prostorov,
- na javnem parkirišču ob vozišču ulice Dolga reber pred objektom bazenskega kompleksa Terme
Čatež, ki je urejeno na nepremičnini s parc.št. 4582/10 k.o. 2606 Semedela ter obsega 9 parkirnih
prostorov in
- na javnem parkirišču Krožne ceste, to je na njenem odseku od križišča z Mejno potjo do obalne
ceste ter na parkirišču ob vozišču, ki je urejeno na nepremičninah s parc.št. 4581/7, 59/16, 45/11,
60/24, 64/12, 4581/6, 4581/9, 44/17, 44/12, 4580/11, 43/5 in 4580/2 vse k.o. 2606 Semedela
ter obsega približno 30 parkirnih prostorov.
2.
Cilj uvedbe javne službe je zagotovitev možnosti, kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem oziroma uporabnikom plaže med Koprom in Izolo ter obalne pešpoti med Koprom in Izolo ter tako uporabnikom omogočiti lažji dostop do rekreacijskih površin obale in morja.
3.
S sklepom iz 5.člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" župan med drugim določi:
-

tarifo uporabe parkirišča
plačilo parkirnine z uporabo aplikacije Easy Park ali drugih brezgotovinski načinov plačila;
način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
druge pogoje parkiranja.

Županu se priporoča usklajevanje parkirnega režima ter parkirnine na način, s katerim bodo doseženi
cilji iz točke 2. tega sklepa, pokritje stroškov izvajanja javne službe, ter s tarifami in pogoji parkiranja na
parkiriščih, ki so v bližini ter služijo istim ali podobnim namenom.
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4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno
opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 371-326/2022
Koper, 30. junija 2022
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