Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03
ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
RAZGLAŠAM
SKLEP
O NADALJNJEM DELOVANJU MESTNE BLAGAJNE

Št.: 405-2/2014
Datum: 14. junij 2021

MESTNA OBČINA KOPER
ŽUPAN
Aleš Bržan

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 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, 33/18) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. maja 2021 sprejel
SKLEP
O NADALJNJEM DELOVANJU MESTNE BLAGAJNE
1.
Ugotovi se, da je bilo s Sklepom Občinskega sveta o vzpostavitvi mestne blagajne št. 405-2/2014
z dne 28.8.2014, Sklepom Občinskega sveta o nadaljnjem delovanju mestne blagajne št. 4052/2014 z dne 28.5.2015 in Sklepom Občinskega sveta o nadaljnjem delovanju mestne blagajne št.
405-2/2014 z dne 31.5.2018 vzpostavljeno delovanje mestne blagajne.
2.
V Mestni občini Koper se skladno s tem sklepom zagotovi nadaljnje delovanje mestne blagajne, v
okviru katere se zagotavlja gotovinsko vplačevanje plačilnih nalogov fizičnim osebam brez
stroškov provizije preko zunanjega izvajalca plačilnega prometa za naslednja 4 leta.
3.
Za delovanje mestne blagajne se izbere izvajalec skladno z zakonom, ki ureja javna naročila.
4.
Sredstva za delovanje mestne blagajne za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov proračuna Mestne občine Koper se zagotovijo v okviru sredstev proračuna Mestne
občine Koper.
5.
Pri izboru izvajalca mestne blagajne se zagotovi, da se ostali dobavitelji storitev, ki niso
proračunski uporabniki, v delovanje mestne blagajne vključujejo pod enakimi pogoji z
neposrednim plačilom stroškov izvajalcu plačilnega prometa na osnovi pogodbenega razmerja.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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