Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in
29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/2005, 67/2006 in 39/2008)
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Na podlagi tretjega odstavka 35. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika
(Ur.l. RS, 120/06, PZ-UPB2), drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l.
RS, št. 3/2007-UPB4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. julija 2010 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O PRISTANIŠČIH
1.člen
Besedilo 23. člena Odloka o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/2010; v nadaljevanju: odlok) se
dopolni z novim (7) odstavkom, ki se glasi:
»(7) S sklepom župana se lahko dodeli pravico do začasne uporabe priveza fizičnim ali
pravnim osebam za plovila namenjena opravljanju turistične dejavnosti.«
2. člen
V prvem odstavku 53. člena se številka in beseda »6 (šest)« nadomestita z novo številko in
besedo: »12 (dvanajst)«.
3. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 54.člena se dopolni tako, da se glasi:
»Prav tako mora privez izprazniti uporabnik iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki ni
podaljšal pogodbe o uporabi priveza v roku iz drugega odstavka istega člena in dosedanji
uporabnik, ki ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje veljavnosti obstoječe pogodbe.«
4. člen
Določilo 59. člena odloka se v celoti nadomesti z novim, ki glasi:
»(1) Uporabnik priveza, ki ima ob uveljavitvi tega odloka na podlagi pogodbe o uporabi
priveza privezano plovilo dolžine daljše od 8 m, lahko izjemoma podaljša pogodbo o uporabi
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priveza skladno z določili odloka, če za podaljšanje veljavnosti obstoječih pogodb izpolnjuje
vse ostale pogoje skladno z odlokom. Ob morebitni zamenjavi plovila, le-to ne sme presegati
8 m.
(2) Za plovila iz drugega odstavka tega člena se pristojbina obračuna po veljavnem ceniku,
za vsak meter, ki presega 8 m, se pristojbina poviša za 10%.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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