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Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18) 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 20. septembra 2018 sprejel naslednji  

 

 

S   K   L   E   P 

 
1. člen 

 

Občinski svet Mestne občine Koper soglaša s sklenitvijo pogodbe o prodaji poslovnih prostorov v 

pritličju tretjega dela poslovnega objekta Solis, Olimpijski center Koper, ki stoji na parcelah št. 1397/24, 

1397/26, 1430/26, 1430/34, 1430/30, 1430/24, vse k.o. Koper, in sicer: 

 

- poslovni prostor v izmeri 359,6 m2; posamezni dela stavbe z ID znakom 2605 2120 13; 

- poslovni prostor v izmeri 101 m2; posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 14; 

- poslovni prostor v izmeri 79 m2, posamezni del  stavbe z ID znakom 2605 2120 15; 

- poslovni prostor v izmeri 118,5 m2, posamezni del  stavbe z ID znakom 2605 2120 16; 

- poslovni prostor v izmeri 118 m2, posamezni del stavbe z Id znakom 2605 2120 17; 

- poslovni prostor v izmeri 134,9 m2, posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 18;     

- poslovni prostor v izmeri 347,5 m2, posamezne del stavbe iz ID znakom 2605 2120 19 

 

v skupni neto tlorisni površini 1.258,50 m2 in pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in 

napravah. Skupna izklicna cena znaša 734.000,00 €, brez 22 % davka na dodano vrednost.  

 

 

2. člen 

 

 

Ta sklep velja takoj. 

                                                                           

   

                                                                                  
Številka: 3528-15/2018         ŽUPAN 

Datum:   20.9.2018                Boris Popovič 

 

 

 

DOSTAVITI: 
- Županu Mestne občine Koper 

- Direktorici občinske uprave 

- Uradu za nepremičnine 

- Uradu za finance in računovodstvo 

- Arhivu 

 

 


