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Na podlagi 10g. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in spremembe), 88. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
spremembe) in 27. 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) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 
dne 27. oktobra 2022 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. 
 

I. 
 

Občinski svet Mestne občine Koper soglaša, da se Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica 
Koper, d.o.o.- s.r.l., zadolži za investicijo v sušilno napravo pod naslednjimi pogoji: 

- v višini 1.600.000 EUR, 
- z odplačilno dobo 9 let, z vključenim 3 letnim moratorijem, 
- z načinom odplačila v 72 mesečnih obrokov, prvi obrok zapade v plačilo v 37. mesecu od 

sklenitve pogodbene dokumentacije, 
- z obrestno mero 37,5%*6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek 1,5 odstotne točke, 
- z obračunom in načinom plačila obresti – mesečno, 
- z zavarovanjem posojila s 15 bianco podpisanimi menicami, 
- z zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine parc. št. 1534/5 k.o. Koper (ID 4301808) 

last Marjetice Koper, d.o.o.- s.r.l. v korist Gorenjske banke d.d., Kranj. 
 

II. 
 
Občinski svet Mestne občine Koper daje soglasje k odločitvi Javnega podjetja – Azienda pubblica 
Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l., da zamenja obstoječi kredit najet pri Delavski hranilnici d.d., 
Ljubljana, v neodplačani višini 466.666,67 EUR z najemom novega kredita pri Gorenjski banki, 
d.d., Kranj: 

- v višini 466.666,67 EUR, 
- z odplačilno dobo posojila 5 let, 
- z vračilom glavnice kredita v 60 enakih mesečnih obrokih, 
- z obrestno mero 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek 1,4 odstotne točke, 
- z obračunom in načinom plačila obresti – mesečno, 
- z zavarovanjem posojila s 15 bianco podpisanimi menicami, 
- z zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine parc. št. 1534/5 k.o. Koper (ID 4301808) 

last Marjetice Koper, d.o.o.- s.r.l. v korist Gorenjske banke d.d., Kranj. 
 

III. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Številka: 412-4/2022 ŽUPAN 
Datum: 27. 10. 2022 Aleš Bržan 
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DOSTAVITI: 
1. Javnemu podjetju Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l.  
2. Županu Mestne občine Koper 
3. v.d. direktorici občinske uprave 
4. Uradu za finance in računovodstvo 
5. Službi za občinski svet in krajevne skupnosti 
6. Zbirki dokumentarnega gradiva 
                                                                                                                                


