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Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parki-
rišč" (Uradne objave, št. 45/01 in UL RS, št. 1/2012) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 
objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 38/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne 
občine Koper na seji dne 6. oktobra 2022 sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
 

o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
v parkirnem objektu PH Sonce 

 
1. 

 
Izbirna gospodarska javna služba "upravljanje določenih javnih parkirišč" se uvede v parkirnem objektu 
PH Sonce, ki je zgrajen na nepremičnini s parcelno št. 1567/33  k.o. Koper, na Ankaranski cesti ob trgov-
sko poslovnem objektu Barka in obsega 464 parkirnih prostorov. 
 

2. 
 
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev parkiranja uporabnikom po sistemu »PARKIRAJ IN SE PELJI«, 
možnosti parkiranja stanovalcem starega jedra mesta Koper – Capodistria, kratkotrajnega parkiranja obi-
skovalcem starega jedra mesta Koper – Capodistria ter s tem povezano prometno razbremenitvijo mest-
nega jedra, izboljšanje prometne varnosti in zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil za potrebe 
poslovnih subjektov v bližini parkirnega objekta.  
 

3. 
 
Na podlagi 5.člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi" upravljanje določenih javnih parki-
rišč" župan med drugim določi: 
 
- število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so namenjeni parkiranju po sistemu »PARKIRAJ 

IN SE PELJI«;   
- število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so namenjeni parkiranju osebnih vozil v lasti sta-

novalcev starega jedra mesta Koper – Capodistria ter postopek za določitev upravičencev (stalnih 
prebivalcev starega jedra mesta Koper – Capodistria), ki bodo svoja vozila parkirali v parkirnem obje-
ktu pod posebnimi pogoji;  

- število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so namenjeni parkiranju osebnih vozil obiskoval-
cev starega jedra mesta Koper – Capodistria;   

- možnost rezervacije parkirnih prostorov za potrebe pravnih subjektov s sedežem v neposredni bli-
žini parkirnega objekta; 

- način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki; 
- možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov in obiskovalcev; 
- druge pogoje parkiranja. 
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4. 
 
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja za objekt PH Sonce.  
 

5. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 
začne po pridobitvi uporabnega dovoljenja za parkirni objekt PH Sonce. 
 
 
 
 

Številka: 371-913/2022 MESTNA OBČINA KOPER 
Koper, 6. oktobra 2022 ŽUPAN 
 Aleš Bržan 

 
 
 

 


