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Na podlagi tretjega odstavka 35. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika
(Ur.l. RS, št. 120/06, PZ-UPB2 in 88/2010), drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih sluţbah (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, 21. aprila 2011
sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRISTANIŠČIH
1.člen
Besedilo tretjega odstavka 27. člena Odloka o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/2010 in
65/2010) se spremeni, tako da se glasi:
»(3) Izjemoma se dovoli prenos pravice uporabe priveza, če se pravica prenese na enega od
soglasodajalcev (iz tretje alinee 7.odstavka 20.člena odloka) in to samo v primeru, če ta
soglasodajalec zaradi prenosa solastniškega deleţa nanj postane edini lastnik plovila in se kot
tak vpiše v register plovil.«
2. člen
Besedilo šestega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Po preteku ali prenehanju pogodbe o uporabi priveza ne glede na način ali razlog
prenehanja, je dosedanji pogodbeni uporabnik priveza dolţan v celoti poravnati vse zapadle
obveznosti po pogodbi. Uporabo priveza po prenehanju pogodbe, oziroma v času, ko nima
veljavne pogodbe, pa je dolţan uporabnik poravnati po veljavnem ceniku za dnevno uporabo
priveza, za ves čas do odstranitve plovila.«
3. člen

V 38. členu se prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni sluţbi se financirata iz:«.
Tretji odstavek se črta.
4.člen
Četrti odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sklep o določitvi pristojbin oziroma cen javne sluţbe se javno objavi. V primeru, da
mora posamezno ceno (ali pristojbino) na podlagi veljavnih predpisov odobriti pristojni
organ, se sklep objavi po odobritvi pristojnega organa.«
5. člen
Besedilo tretjega odstavka 41. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(3) Pristojbino za privez plačujejo uporabniki letno.«
6. člen
V naslovu 53. člena se črta beseda »stalni«.
Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Do sklenitve nove pogodbe iz prvega odstavka tega člena se lahko uporaba priveza
prenese na enega izmed solastnikov samo v primeru, če ima ta solastnik vsaj 50% lastniški
deleţ plovila in izpolnjuje druge pogoje skladno s tem odlokom ter je solastnina med
prenosnikom in novim uporabnikom razvidna iz vpisnika morskih čolnov in je obstajala pred
uveljavitvijo Odloka o pristaniščih (pred 23.1.2010).«
7.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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