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VLOGA ZA ZAMENJAVO PRIVEZA

Podatki o uporabniku:

Izjava:

PORTOROŽ

SOGLAŠA

PIRAN

NE SOGLAŠA

DRUGO:

ime in priimek ali naziv podjetja

kraj in datum

ulica in hišna številka bivališča ali sedeža podjetja

poštna številka

EMŠO ali davčna številka podjetja

Izpolni Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.

kraj država

številka priveznega mesta

številka pogodbe

območje priveza

datum sklenitve pogodbe

kraj in datum ime in priimek uporabnika ali zastopnika pravne osebe podpis uporabnika ali zastopnika pravne osebe

ime in priimek odgovorne osebe podpis odgovorne osebe

telefonska številka*

elektronski naslov*

* neobvezni podatki - namen nekomercialnega obveščanja
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Na podlagi Odloka o pristanišču Piran (UO št. 17/2009, Uradni list RS št. 43/2014 in Uradni list RS št. 14/2017) in Odloka o pristanišču 
Portorož (UO št. 44/2001 in Uradni list RS št. 14/2017) ter na podlagi Pravilnika o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb 
o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož (Uradni list RS št. 18/ 2017), s katerimi upravlja Javno podjetje OKOLJE 
Piran, d.o.o., želim dosedanje privezno mesto zamenjati z novim, ki se nahaja v občinskem pristanišču v upravljanju Javnega podjetja 
OKLJE Piran, d.o.o. in sicer:

Razlog za spremembo priveznega mesta:

Obrazložitev:

Upravitelj pristanišč - Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o z vlogo:
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