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1. POSLOVNO POROČILO 
 
 
1.1. SPLOŠNI PODATKI 
 
 
Naziv: 
 
 
 
 
 
Naslov:                                                         
 
Spletni naslov: 
Id.št.za DDV: 
Matična številka: 
Transakcijski računi pri Banki Slovenije: 
 
 
 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova 
Gorica – javni sklad 
 
 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
http://www.stanovanjskisklad-ng.si 
SI24822868 
5921279000 
 
SI56 01284-6520972769 
SI56 01284-6959448271 
SI56 01284-6000000028 
 
 

Pravnoorganizacijska oblika:                                                           
                                                                  
Standardna klasifikacija dejavnosti:    
 
Namensko premoženje: 
 
Direktorica: 
 
Nadzorni svet: 
 
           
                                            
 
 
 
 

Javni sklad 
 
84.110 
 
19.008.030,73 € 
 
Nataša Leban, mag. 
 
Aleš Jakin, predsednik 
 
Iva Devetak, podpredsednica 
 
Lara Mikuž, članica 
Rajko Humar, član 
Gregor Hrvatin, član 
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1.2. PODLAGA ZA DELOVANJE 
 
 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je organiziran kot neprofitna organizacija in 

vpisan v register neprofitnih stanovanjskih organizacij kot osrednja občinska institucija za 

financiranje stanovanjske oskrbe, ki skrbi za izvajanje občinskega stanovanjskega programa, 

skrbi za financiranje izgradnje občinskih stanovanj in stanovanjskih hiš ter spodbuja 

stanovanjsko gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš na območju 

Mestne občine Nova Gorica. 

 

Sklad je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih 

določajo Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Stanovanjski zakon (Uradni list 

RS, št. 69/03 in 57/08), Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in nasl.), 

ta odlok in drugi predpisi. Sklad je finančni in nepremičninski sklad, ustanovljen za nedoločen 

čas. Posluje v svojem imenu in na svoj račun. 

 

Ustanoviteljica sklada je Mestna občina Nova Gorica. Le-ta lahko odpravi vsako razpolagalno 

dejanje, ki je v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bil javni sklad ustanovljen. K skladu 

lahko pristopijo tudi druge lokalne skupnosti, ki za to izkažejo pravni interes. Medsebojna 

razmerja se uredijo s posebno pogodbo, ki stopi v veljavo s soglasjem Mestnega sveta Mestne 

občine Nova Gorica. 

 

Namensko premoženje, ki se prenaša na sklad, predstavljajo stanovanja in stanovanjske hiše v 

lasti Mestne občine Nova Gorica, ki jih Mestna občina Nova Gorica z odlokom o ustanovitvi 

prenaša na sklad. Premoženje sklada predstavljajo tudi stanovanja, stanovanjske hiše ter 

ostalo nepremično premoženje obstoječega Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 

Gorica. Premoženje sklada predstavljajo tudi vsi prihodki iz razpolaganja z nepremičninami, 

ki jih je ustanovitelj prenesel na sklad (najemnine, kupnine, vračila danih stanovanjskih 

posojil in drugo). Vrednost premoženja se v piše v sodni register. 
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Skladno z 23. členom Zakona o javnih skladih (ZJS-1) je bila sprejeta Strategija delovanja 

Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 2009 – 2013. Strategija 

pomeni nemoteno delovanje na področju stanovanjske politike v Mestni občini Nova Gorica. 

 
V Mestni občini Nova Gorica naj bi v ustreznem  časovnem okviru z lastnim prizadevanjem 

in pomočjo skupnosti vsak občan uresničil svojo temeljno pravico do primernega stanovanja. 

 
Osnovna dejavnost stanovanjskega sklada je gospodarjenje z neprofitnimi stanovanji in 

stanovanjskimi hišami, gradnja in nakup stanovanj, oddajanje stanovanj  v najem in drugo. 

Predvsem pridobivanje novih stanovanj, bodisi z gradnjo ali nakupom novih je osnovna 

naloga in cilj javnega sklada s tem pa tudi vplivanje na ponudbo in povpraševanje po 

stanovanjih v Mestni občini Nova Gorica.  

 

Glavni cilji stanovanjske politike so: 

1. izboljšati dostopnost do vseh vrst stanovanj na različne načine, odvisne od finančnih 

možnosti in potreb prebivalstva, mobilnosti in drugih okoliščin; 

2. olajšati in spodbujati različne načine pridobivanja in različne vrste lastništva 

stanovanj; 

3. zagotavljati primerne pomoči pri uporabi stanovanj tistim, ki tega ne zmorejo sami; 

4. ustvariti pogoje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za graditev stanovanj in 

stanovanjskih hiš ter za upravljanje z njimi; 

5. povečati obseg graditve stanovanj in stanovanjskih hiš, vključno s prenovo obstoječih; 

6. spodbujati boljšo kakovost stanovanj in bivalnega okolja in zagotavljati ustrezen 

stanovanjski standard, tudi glede primerne velikosti stanovanj; 

7. vplivati na uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po stanovanjih tako, da bo 

zagotovljeno zadostno število stanovanj, namenjenih za nakup oziroma pridobitev v 

najem, tam kjer obstaja primanjkljaj oziroma povpraševanje po stanovanjih; 

8. z izboljšanjem celotne stanovanjske oskrbe spodbujati demografski razvoj in 

omogočiti ustanavljanje novih gospodinjstev; 

9. z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu družine, starejših in invalidnih 

oseb in drugih ranljivih skupin prebivalstva; 

10. spodbujati stanovanjsko tržišče in njene koristne razvojne učinke. 



Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica-javni sklad 

Letno poročilo za leto 2011 

  

  

7 

 
Sredstva, ki jih občina namenja stanovanjskemu področju nikakor ne pomenijo same porabe, 

saj je dokazano, da imajo pomembne spodbujevalne učinke na številnih področjih 

zaposlovanja, zagotavljanja socialne varnosti, povečujejo pa tudi proizvodnjo v nekaterih 

gospodarskih panogah, zlasti v industriji gradbenih proizvodov  in porabo drugih dobrin, 

povezanih s stanovanjem in gospodinjstvom. Dolgoročno se ta sredstva z aktivno politiko 

odločanja neprofitnih najemnim tudi povrnejo, saj najemnine predstavljajo edini stabilen vir 

namenjen gradnji neprofitnih najemnih stanovanj. 

 
 
1.3. AKTIVNA ZEMLJIŠKA POLITIKA 
 
 
Zagotavljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju 

(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 s sprem.) in Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, 

št. 110/02 s sprem.). Zakonodaja omogoča občinam bistveno boljše možnosti za izpolnjevanje 

nalog, ki jih  imajo v zvezi z zagotavljanjem neprofitnih stanovanj. Občina ima namreč 

predkupno pravico na stavbnem zemljišču, na katerem je z občinskim podrobnejšim 

prostorskim načrtom (OPPN) določena gradnja neprofitnih stanovanj. Zaradi gradnje 

omenjenih stanovanj je dovoljena razlastitev v korist občine; gradnjo neprofitnih stanovanj ni 

obremenjena s plačilom komunalnega prispevka; občina lahko za te namene skladu  proda ali 

odda zemljišče brez javnega razpisa. Zakon omogoča nove oblike sodelovanja javnega in 

zasebnega sektorja pri urejanju prostora in uresničevanju razvojnih spodbud, kar je še posebej 

pomembno za organizirano stanovanjsko gradnjo. Dostopnost komunalno opremljenih 

zemljišč je namreč nujni pogoj vsake graditve objektov in s tem tudi predpogoj za 

uresničevanje stanovanjskega programa. 

 
1.4. CILJI POSLOVANJA 
 
Finančni načrt Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 skupaj z 

obrazložitvijo je bil sprejet na 4. redni seji Nadzornega sveta Stanovanjskega Sklada Mestne 

občine Nova Gorica z dne 07.12.2010. Finančni načrt opredeljuje politiko delovanja sklada za 

leto 2011 skupaj s poslovnimi cilji v okviru pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj na 

podlagi lastne gradnje oziroma nakupa novih in starih stanovanj na trgu z namenom 

povečevati namensko premoženje sklada in zagotoviti stanovanja prosilcem iz neprofitne liste 

A in B. 
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Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je ob dejstvu, da se veljavna strategija 

delovanja sklada izteče konec leta 2013, že začel z aktivnostmi za pripravo nove strategije. 

Nujno je  potrebno upoštevati dejstvo, da še nimamo sprejetega Nacionalnega stanovanjskega 

programa, ki se je iztekel konec leta 2009, vendar pa je že izdelan osnutek novega 

Nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje od 2012 do 2021, ki pa ga mora še 

obravnavati vlada Republike Slovenije. 

 

Stanovanjski sklad je izdelal ključne točke, ki služijo kot opora za temeljito analizo 

stanovanjskega trga v Mestni občini Nova Gorica.  Projekt analize stanovanjskega trga, ki bo 

potekal v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici, zajema sklop 1: oceno števila nezasedenih 

stanovanj, število lastniških in najemnih stanovanj, izdelavo ankete o tem ali bi se stanovanja 

dajala v najem, če bi država uvedla spodbude v obliki dodatnih stimulacij ali prijaznejše 

zakonodaje, obravnava načina reševanja stanovanjskega vprašanja mladih, pregled 

dejavnikov, ki po »stock-flow« modelu vplivajo na ponudbo in povpraševanje po stanovanjih 

in izdelava analize obnašanja tržnih udeležencev, izdelava analize ponudbe in povpraševanja 

na trgu nepremičnin ter analize trga nepremičnin in njegovega delovanja, analiza povezanosti 

trga nepremičnin z bankami in vpliv obdavčevanja na delovanje trga, raziskati vpliv političnih 

in ekonomskih okvirov na razvoj stanovanjskega trga v občini in ovrednotiti stopnjo 

uresničevanja NPS1 od leta 2000 do 2009. 

 

Sklop 2 zajema raziskave na področju potreb po namenskih stanovanjih za najem ali nakup, za 

dejavnike iz »stock-flow« modela bo izvedena analiza vpliva na ponudbo in povpraševanje po 

stanovanjih in analiza obnašanja akterjev na stanovanjskem trgu in njihovih pričakovanj, 

narejena bo raziskava pričakovanja, potrebe in realizacije poteka stanovanjske reforme. 

Nadalje bo izdelana analiza usklajenosti strategije razvoja stanovanjskega trga in strategije 

gospodarskega razvoja, obravnavana bo vloga javno-zasebnega partnerstva na področju 

gradnje stanovanj in analiza prednosti in slabosti takega načina financiranja stanovanjske 

gradnje. Opredeliti bo potrebno načine za dvig stanovanjskega standarda in prenove 

obstoječega stanovanjskega fonda, obravnavati vlogo naslednjih dejavnikov: učinkovite 

urbanistične stanovanjske politike, gradnje strnjenih naselij in obvezna komunalna 

opremljenost zemljišč, poenostavitev postopkov za pridobitev urbanistične dokumentacije. 

                                                 
1 Nacionalni stanovanjski program (NPsta) (Uradni list RS, št. 43/2000) 



Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica-javni sklad 

Letno poročilo za leto 2011 

  

  

9 

 
Poleg omenjenih sklopov predvidevamo v analizo vključiti tudi problematiko učinkovite rabe 

energije, kateri daje predlog novega Nacionalnega energetskega programa2 velik poudarek na 

učinkoviti, skoraj nič energijski obnovi in gradnji stavb v javni lasti. Uspešnost in 

racionalnost ureditve občinskega stanovanjskega fonda zahteva sistematski pristop. V prvi 

fazi je to pregled in katalogizacija javnih stavb, na osnovi česar se lahko sprejme prioritetni 

vrstni red ukrepov tako z vidika  politike MONG, kot z vidika zahtev zakonodaje. Tovrstni 

sistemski pregledi so lahko finančno podprti z različnimi EU instrumenti, trenutno na primer 

ELENA3.  

 

Pomembno področje je tudi področje zelenega javnega naročanja, ki pripomore k 

trajnostnemu razvoju na področju stanovanjske gradnje v občini in je eden izmed predpogojev 

za skrajšanje postopkov pri izvedbi projektov. Zaradi trenutne težke gospodarske situacije 

bomo velik poudarek namenili izdelavi analize gradbenega sektorja na našem območju. 

S temeljito analizo stanovanjskega trga v občini želimo pripraviti izhodišča, ki se bodo 

upoštevala pri izdelavi nove strategije delovanja sklada za prihodnjih pet let. 

 

 

2.  POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 

2.1. REALIZACIJA CILJEV V LETU 2011 
 
Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,56/02-ZJU, 110/02-

ZDT-B,127/06 ZJZP in 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 - ZUKN) določa, da je 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica ob pripravi občinskega proračuna dolžan 

pripraviti predlog finančnega načrta. V prvem delu finančnega načrta so prikazani prihodki in 

drugi prejemki, v drugem delu pa odhodki in drugi izdatki razčlenjeni po ekonomski 

klasifikaciji. Finančni načrt je pripravljen na podlagi izhodišč, ki jih je posredovalo 

Ministrstvo za finance kot osnovo za pripravo proračunov lokalnih skupnosti. 

 

                                                 
2  Predlog osnutka Nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030 – Aktivno ravnanje z energijo 
(NEP) (http://www.mg.gov.si)  
3 ELENA – European Local Energy Assistance, ki pomeni evropsko lokalno pomoč v energiji in predstavlja 
novo shemo financiranja. 
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Finančni načrt4 Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 je narejen na 

podlagi metodologije, ki se uporablja za pripravo občinskega proračuna. Vsi prihodki in 

odhodki so prikazani na podlagi finančnega toka v skladu z Zakonom o računovodstvu (Ur. 

list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C) in temu podrejenimi akti; Odredbi o razčlenjevanju in 

merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ur. list RS, št. 86/99 

in 101/99), Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike 

(Ur. list RS, št. 54/02) ter Pravilnikom o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter 

pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. 

list RS, št. 102/01). 

 

2.1.1. PRIHODKI 
 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v letu 2011 realiziral skupne prihodke v 

višini 2.064.251 € kar pomeni 48 % realizacijo. Prihodki niso bili v celoti realizirani zaradi 

izpada druge polovice kupnine za prodano zemljišče v Rožni Dolini III. in zaradi 

nerealiziranih kapitalskih prihodkov od prodaje osnovnih sredstev. V finančnem načrtu za leto 

2011 smo predvideli prodajo novih in zasedenih stanovanj v višini 1.550.000 €. V letu 2011 

se je tudi sklad soočil s spremenjenimi gospodarskimi razmerami in posledično manjšim 

številom transakcij na nepremičninskem trgu ter neugodnimi razmerami, ki bi spodbudile 

novogradnje. Razlogi so predvsem v nižji kupni moči, ki se je odražala pri nakupih stanovanj. 

 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne 

občine Nova Gorica št. 351-7/2002 z dne 22.05.2008, ki je podal soglasje za prodajo 

zemljišče v območju OPPN Rožna Dolina III., omenjeno zemljišče prodal podjetju Composita 

d.o.o.. Na osnovi kupoprodajne pogodbe št. 3520-2/2008 z dne 02.07.2008 je bil 

Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica plačan prvi obrok kupnine v višini 55 % 

celotne pogodbene vrednosti. Preostali del kupnine v višini 878.300 € kar pomeni 45 % 

pogodbene vrednosti, bi moralo podjetje Composita d.o.o. plačati v roku 10 dni po pridobitvi 

gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne opreme na kompleksu OPPN Rožna dolina 

III. Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je ugotovil, da gradbeno dovoljenje za 

izgradnjo komunalne infrastrukture na tem območju s strani kupca t.j. podjetja Composita 

                                                 
4 Finančni načrt za leto 2011 je podan v obveznih prilogah 
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d.o.o., še ni bilo pridobljeno, zato je omenjeno zadevo predal v reševanje odvetniški pisarni, 

ki je že vložila tožbo zoper podjetje Composita d.o.o. zaradi plačila preostalega dela kupnine. 

 

Glede na trenutne pogovore med Stanovanjskim skladom Mestne občine Nova Gorica in 

podjetjem Composita d.o.o. je projekt v Rožni Dolini III. zamrznjen. Projekt je vključen v 

čakalno vrsto investicij na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije vse do izdaje razpisa za 

sofinanciranje neprofitne stanovanjske gradnje, ki pa je pogojeno z dokapitalizacijo 

omenjenega sklada s strani države. 

 

2.1.1.1. Tekoči prihodki 
 

Tekoči prihodki Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 so 

realizirani v višini 688.055 € in pomenijo 115% realizacijo. 

 

2.1.1.2. Nedavčni prihodki 
 

Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od obresti na računih pri UJP v višini 2.734 €. Med 

nedavčne prihodke štejemo tudi prihodke od premoženja, t.j. prihodke od najemnin za 

neprofitna stanovanja v višini 642.922 € in so večji od planiranih za 13 % V letu 2011 smo 

povečali intenziteto izterjave dolgov na podlagi elektronske izvršbe. Ta metoda izkazuje 

pozitivne rezultate pri zmanjšanju zaostalih plačil iz naslova neplačanih najemnin. Drugi del 

nedavčnih prihodkov predstavlja odškodnina v višini 40.277 € in se nanaša na plačano 

odškodnino za stanovanja na Ulici Šantlovih v Novi Gorici iz naslova projektantske napake. 

Drugi nedavčni prihodki v višini 2.122 € so različni prihodki, ki so nastali v poslovnem letu. 

Le-ti so realizirani v manjšem obsegu od planiranega, saj ni bilo večjih drugih nedavčnih 

prihodkov. 
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2.1.1.3. Kapitalski prihodki 
 

Kapitalski prihodki sklada v letu 2011 znašajo 32.148 € iz naslova prodaje osnovnih sredstev 

v višini 32.148 € in so realizirani v višini 2 %. 

 

2.1.1.4. Transferni prihodki 
 

Transferni prihodki sklada v letu 2011 so v celoti realizirani. Transferni prihodki znašajo 

1.344.048 €. Povečani so za 5 %,  kar pomeni izplačilo zapadlega dela subvencij iz leta 2010 

v višini 47.034 €. 

 

Transferni prihodki sklada zajemajo namenska stanovanjska sredstva iz občinskega 

proračuna. Na tem mestu velja omeniti sprejeto Strategijo delovanja Stanovanjskega sklada 

Mestne občine Nova Gorica od 2009-2013 iz katere je razvidna nova finančna struktura 

financiranja sklada s strani Mestne občine Nova Gorica in na osnovi katere se pripravljajo 

finančni načrti sklada. Namenska sredstva iz proračuna so realizirana v višini 1.000.000 €. 

Sredstva so bila porabljena za nakupu novih in starih stanovanj na trgu. 

 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v letu 2011 objavil Javno povabilo k oddaji 

ponudb za prodajo novih in rabljenih stanovanj s strani zasebnih podjetij in fizičnih oseb ter 

nepozidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Nova Gorica na katero so se 

prijavile tako fizične kot pravne osebe. V letu 2012 nameravamo objaviti tudi Povabilo 

najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj k oddaji ponudbe za odkup zasedenega 

stanovanja, za katere je znano, da želijo odkupiti stanovanje na osnovi stanovanjske pravice, 

ki jim jo podeljuje Stanovanjski zakon. Z izkupičkom od prodaje neprofitnih najemnih 

stanovanj bo sklad povečal kapitalske prihodke in jih usmeril v morebitne novogradnje. 

 

Stanovanjski sklad Mestne občine je v letu 2011 objavil Program sofinanciranja izgradnje 

neprofitnih najemnih stanovanj za obdobje od 2011 in 2012. Stanovanjski sklad Mestne 

občine Nova Gorica je skladno s Strategijo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 

Gorica za obdobje od 2009 – 2013, ki jo je s sklepom o izdaji soglasja št. 352-7/2008 z dne 

14.05.2009 potrdil Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, dolžan spodbujati in zagotavljati 

potrebna sredstva za gradnjo energetsko varčnih neprofitnih stanovanj ter stanovanj 
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namenjenih subvencionirani prodaji mladim družinam. V skladu z določbo 157. člena v zvezi 

s 154. členom Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 in 57/08) sredstva potrebna za 

gradnjo stanovanj lahko sklad zagotavlja tudi s sovlaganjem z zasebnimi investitorji. V 

program so se prijavili štirje zasebni investitorji s katerimi sklad vodi pogovore skladno z 

objavljenim razpisom in sklepom nadzornega sveta. Nadzorni svet Stanovanjskega sklada 

Mestne občine Nova Gorica je na redni seji podal soglasje za nadaljevanje postopka 

sofinanciranja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj skupaj z zasebnimi investitorji.  

 

Stanovanjski sklad mora prioritetno graditi stanovanja, saj le tako dosega najnižjo lastno ceno 

stanovanj na enoto, vendar pa se je potrebno zaradi obstoječe finančne in gospodarske krize 

prilagoditi smernicam trga. Zato se bo v bodoče posluževal nakupov tako novih kot tudi starih 

stanovanj ter s pogajanji poskušal doseči čim nižjo ceno na m2. nakupe novih stanovanj.  

 

Transferni prihodki za delovanje sklada so bili realizirani v višini 160.000 € in so bili v celoti 

realizirani. V celoti so bili realizirani tudi transferni prihodki za subvencioniranje neprofitnih 

in tržnih najemnin v višini 184.048 €, ki zajemajo tudi izpadli del proračunskih sredstev za 

namene subvencioniranja najemnin za leto 2010 v višini 47.034 €. 

 

2.1.2.  ODHODKI 
 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v letu 2011 realiziral skupne odhodke v 

višini 1.996.116 € kar pomeni 47 % realizacijo. Največji vpliv na nižjo realizacijo odhodkov v 

primerjavi z načrtovanimi odhodki je nižja realizacija investicijskih odhodkov, ki pa se nanaša 

na izpad kapitalskih prihodkov. 

 

2.1.2.1. Tekoči odhodki 
 

Tekoči odhodki predstavljajo odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim, izdatke za blago 

in storitve, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili 

realizirani v višini 494.903 €, kar pomeni 110 % realizacijo. Za plače in druge izdatke je sklad 

v letu 2011 namenil 119.832 €, kar je približno 10 % več od planiranega. Razlogi za 

povečanje so v novi zaposlitvi vodje pisarne, ki je skladna s sistemizacijo delovnih mest 
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Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. Prispevki za socialno varnost zaposlenih 

so znašali 19.047 € in so povečani za 10 % kar je odraz nove zaposlitve. 

 

Izdatki za blago in storitve so znašali 270.539 €, kar pomeni 103 % realizacijo. 

Najpomembnejša kategorija odhodkov so izdatki za tekoče vzdrževanje stanovanj in 

stanovanjskih objektov in predstavljajo kar 50 % vseh izdatkov. Pri ostalih kategorijah 

odhodkov (izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve, komunikacijo, izdatke za službena 

potovanja) ne beležimo bistvenih odstopanj od načrtovanih. 

 

Za namene izplačila obresti za najete kredite pri republiškemu stanovanjskemu skladu je sklad 

namenil sredstva v višini 11.520 €, za najeti kredit pri poslovni banki 27.427 € ter za plačilo 

obresti po asignacijski pogodbi za nakup stanovanj v Šempasu v letu 2010 v višini 10.983 €. 

Sredstva za plačila domačih obresti so bila za 56 % večja od planiranih predvsem zaradi 

obresti iz najetega kredita pri poslovni banki. Med druge rezerve spadajo sredstva vplačil v 

rezervni sklad v višini 35.555 € in predstavljajo sredstva za celovite obnove na stanovanjskih 

objektih za stanovanja starejša od 10 let in so enaka planiranim. 

 

2.1.2.2. Tekoči transferi 
 

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 29.519 € in predstavljajo plačila subvencij drugim 

podjetjem, ki so upravičene do le-te po izdanih odločbah. Od leta 2011 naprej so zaradi 

novele Stanovanjskega zakona upravičeni do subvencije tudi najemniki tržnih stanovanj. V 

letu 2011 so bili transferni prihodki povečani za skoraj 100 % saj je bilo vloženih in 

odobrenih veliko vlog za subvencioniranje tržnih najemnin. Upravičenci za pridobitev 

subvencije k plačilu tržne najemnine so prosilci, ki so se prijavili na zadnji javni razpis za 

dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja in so se tudi uvrstili med upravičence do 

dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. Če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega 

najemnega stanovanja v najem nazadnje objavljen pred več kakor letom dni, lahko prosilci 

vložijo vlogo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem neposredno na občinski organ, ki 

preveri, če prosilec izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja. V letu 2012 

predvidevamo povečanje upravičencev za subvencioniranje tržne najemnine. 
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2.1.2.3. Investicijski odhodki 
 

V okviru investicijskih odhodkov sklad pridobiva neprofitna najemna stanovanja ter vrši 

nakupe opreme in drugih osnovnih sredstev. Za te namene je v letu 2011 namenil 1.471.693 €, 

kar je za približno 60 % manj od planiranih sredstev.  

 

Največji upad odhodkov je nastal zaradi izpada načrtovanih novogradenj ob Ulici Šantlovih in 

ob Kotalkališču. Na teh območjih še ni sprejetega OPPN-ja, ki je osnova za pričetek 

aktivnosti v zvezi z gradnjo stanovanj. Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je za 

nakupe stanovanj in prostorov namenil sredstva v višini 1.358.759 €, kar pomeni 90 % vseh 

planiranih. Stroški nakupa opreme so bili realizirani skoraj v višini 2.542 € od planiranih 

4.000 € in predstavljajo nakup računalniške in pisarniške opreme. Stroški novogradenj, 

rekonstrukcij in adaptacij v višini 95.706 € so stroški, ki so nastali zaradi plačila davka na 

dodano vrednost in deloma stroški dopolnilnih del na novogradnjah ter stroški  adaptacije 

prostora na Ulici Šantlovih, kjer smo na osnovi spremembe namembnosti pridobili dodatno 

bivalno enoto ter stroške senčil, ki so bila dodatno vgrajena. Odhodki za investicijsko 

vzdrževanje v višini 9.625 € pomenijo le delna vzdrževalna dela v stanovanjih, ki so bila 

takšne narave, da niso povečevala namenskega premoženja sklada. Vse druge aktivnosti v 

zvezi z rekonstrukcijami in adaptacijami predstavljajo tudi povečevanje namenskega 

premoženja. V letu 2011 ni prišlo do nakupa stavbnih zemljišč zaradi pomanjkanja finančnih 

sredstev in finančno neprimernih ponudb s strani zasebnih partnerjev. Za načrte in drugo 

projektno dokumentacijo smo namenili 5.062 € kar pomeni dobre 3 % vseh načrtovanih 

sredstev. Sredstva so se namenila za načrtovanje stanovanj v Čepovanu in Grgarju. 

 

Pridobivanje stanovanj za trg za kategorijo mladih družin in mladih je druga pomembna  

pridobitev in naloga občinskega stanovanjskega sklada s katerim povečuje ponudbo stanovanj 

na trgu s cenami, ki so najmanj 30 odstotkov manjše od tržnih cen in s tem poskuša uravnati 

tržna gibanja ter zagotoviti reševanje stanovanjskega problema ciljnim skupinam občanov kot 

so mlade družine, družine z večjim številom otrok in mladim, ki prvenstveno prvič rešujejo 

stanovanjski problem. Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v letu 2010 

subvencioniral nakup stanovanja omenjenim ciljnim skupinam v višini 500.000 €.  Pri tem je 

omogočil tudi večjo fleksibilnost nakupa za mlade družine v smislu določanja končne tržne 
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cene stanovanja. Ta program se bo skladno z razpoložljivimi sredstvi izvajal tudi v naslednjih 

letih. 

 

2.1.2.4. Račun financiranja 
 

Odplačilo dolga domačim kreditodajalcem pomeni odplačila najetih kreditov pri 

Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije v višini 58.334 € ter sredstva v višini 30.741 € za 

odplačevanje reprogramiranja kredita pri poslovni banki, kar pomeni skoraj 100 % realizacijo.  

 

 

2.1.3.  POSLOVNI IZID 
 
S finančnim načrtom v letu 2011 smo uresničili približno 50 % vseh prihodkov in odhodkov. 

Realizacija finančnega načrta je bila močno odvisna od načrtovanih prihodkov, ki pa so bili 

uresničeni le delno, predvsem zaradi hude gospodarske in finančne krize, ki se je odražala v 

nizki kupni moči, spremenjenim trgom nepremičnin, nenormalnim obnašanjem ponudbe in 

povpraševanja ter v zaustavljenih investicijah v novogradnje. Velikega pomena je bilo tudi 

sprejemanje finančne sheme Stanovanjskega sklad Republike Slovenije, ki jo je potrdil 

Nadzorni svet sklada, ni pa bila potrjena s strani vlade Republike Slovenije. Finančna shema 

pomeni odločilna zagonska sredstva  za načrtovanje investicij na področju neprofitne 

stanovanjske gradnje na območju celotne Slovenije. 

 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v letu 2011 realiziral prihodke v višini 

2.064.251 € in odhodke v višini 1.996.116 €. Ob upoštevanju celotnega poslovanja, vključno 

z računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja je sklad v letu 2011 povečal 

stanje na računih za 68.135 €, kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki. 
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3.  PRIDOBIVANJE STANOVANJ 
 
 
V obdobju od leta 2011 do konca leta 2014 namerava sklad v sodelovanju s SS RS5 in 

morebitnim sovlaganjem zasebnih investitorjev pridobiti (z nakupom oziroma gradnjo) 

minimalno 150 stanovanjskih enot in sicer: 

- 120 neprofitnih najemnih stanovanj, ki se oddajajo za neprofitno najemnino prosilcem 

z občinske prednostne liste; 

- 20 stanovanj namenjenih prodaji mladim družinam in mladim z območja Mestne 

občine Nova Gorica s priznano subvencijo ob prvem nakupu stanovanja; 

- 10 službenih (kadrovskih) najemnih stanovanj, ki se oddajajo za profitno najemnino 

zaradi zadovoljevanja občinskih kadrovskih potreb. 

 

Na najnovejši prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem objavljeni v mesecu 

novembru 2011 se na listi A nahaja 178 prosilcev, na listi B pa še 18, skupaj neprofitno 

najemno stanovanje potrebuje 196 občanov Mestne občine Nova Gorica. Brez ustrezne 

pomoči in sodelovanja SS RS ter zasebnih vlagateljev lokalna skupnost vsem tem prosilcev ni 

v stanju rešiti njihovega stanovanjskega vprašanja. 

 

V prihodnjih treh letih planiramo pričetek gradnje nadomestnega objekta na lokaciji Streliška 

pot št. 10, 5000 Nova Gorica (16 stanovanj), novogradnje na lokaciji Ulica Šantlovih v Novi 

Gorici (200 stanovanj)  ter na lokaciji Ob Kotalkališču v Novi Gorici – prva faza (64 

stanovanj)6. Idejni projekti oziroma natečajne rešitve za vse te investicije so že izdelane. 

Poleg tega je še vedno aktualna gradnja 35 stanovanj v Rožni Dolini7.  

 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je usmerjen v iskanje: 

• takih strokovnih arhitekturnih rešitev pri gradnji energetsko varčnih stanovanj ter 

stanovanj za subvencionirano prodajo mladim družinam, ki bodo mladim družinam v 

Mestni občini Nova Gorica ob primerni ceni zagotavljale višji nivo kvalitete bivanja in 

                                                 
5  Nadzorni svet SS RS je že sprejel nov program financiranja, ki pa ga mora potrditi še vlada. 
6 Nadaljevanje investicije na ulici Šantlovih in novogradnja stanovanj Ob kotalkališču je odvisna od sprejetja 
OPN-ja in posledično tudi OPPN-jev na tem območju. 
7 Aktivnosti pri gradnji Rožne Doline III. so zaradi trenutnih neugodnih gospodarskih in finančnih razmer 
zamrznjene. Investitor je še vedno zainteresiran za izgradnjo 100 stanovanj na tem območju. Na SS RS je že 
vložena vloga za vstop v soinvestitorstvo. 
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take tehnološke rešitve, ki bodo nudile enostaven način vzdrževanja stanovanj in 

stanovanjskih blokov v celoti; 

• iskanje možnosti za subvencioniranje nakupa stanovanj mladim;  

• sovlaganjem zasebnih investitorjev - v gradnjo stanovanj pritegniti zasebni kapital. 

 

Prioritete Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica so: 

• povečevanje namenskega premoženja sklada; 

• obvladovanje stroškov sklada; 

• v sodelovanju z ustanoviteljem zagotavljati zadostno število neprofitnih najemnih 

stanovanj; 

• zagotavljanje potrebnih finančnih virov za gradnjo stanovanj z vključevanjem 

Stanovanjskega sklada RS in sovlaganjem zasebnih investitorjev; 

• nakup nepremičnin na lokacijah, primernih za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. 

 

Na področju oddaje neprofitnih stanovanj v najem je potrebno zagotoviti vsako leto zadostno 

število kakovostnih stanovanj, stanovanj namenjenih kadrovskim potrebam, stanovanj za 

osebe, ki so socialno ogrožene in so namenjena za začasno reševanje stanovanjskega 

problema. Letno je potrebno nameniti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

stanovanj in sredstva za nakup cenejših rabljenih stanovanj in novozgrajenih stanovanj, ki jih 

zasebni investitorji ne uspejo prodati na trgu. Stanovanjsko gradnjo je potrebno usmerjati k 

smotrnejšim in manjšim ter skrbnejšim za človekovo merilo primerno zasnovanim naseljem 

oziroma sosedstvom, z zgradbami, ki so oblikovana v skladu z urbanističnimi in krajinskimi 

načrti. Grajene iz zdravstveno in ekološko neoporečnih gradiv, ob uporabi načinov, ki bodo 

zagotavljali njihovo varnost, varčnost, zanesljivost in trajnost. Tudi na področju stanovanjske 

gradnje je treba upoštevati načela vzdržnosti oziroma trajno uravnoteženega razvoja, 

istočasno pa je treba računati s sanacijo, zlasti ekološko, pa tudi tehnično, energetsko in 

oblikovno, že zgrajenih stanovanjskih naselij.  
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Sledili bomo naslednjim ciljem: 

1. Omogočati čim večjemu številu občanov Mestne občine Nova Gorica, predvsem 

mladim družinam in mladim lažji dostop do lastniškega stanovanja oziroma 

neprofitnega najemnega stanovanja ter olajšati reševanje stanovanjskega problema 

starejšim občanom; 

2. Olajšati in spodbujati različne načine in oblike pridobivanja in različne vrste 

lastništva stanovanj; 

3. V sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica zagotavljati sredstva pomoči pri uporabi 

stanovanj tistim, ki tega ne zmorejo sami (subvencioniranje neprofitnih in tržnih 

najemnin); 

4. V sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica izboljšati pogoje za gospodarjenje s 

stavbnimi zemljišči za graditev neprofitnih najemnih stanovanj hiš ter za upravljanje 

z njimi; 

5. Uvesti nov tržni najem za mlade družine in mlade, ki rešujejo svoj prvi stanovanjski 

problem za obdobje do 5 let; 

6. Vzpostaviti sistem rentnega odkupa stanovanj starejših oseb in s tem omogočiti 

kvalitetnejše tretje življenjsko obdobje, ne da bi jim bilo potrebno zapustiti svoj dom; 

7. Povečevati obseg graditve neprofitnih najemnih stanovanj vključno s prenovo 

obstoječih; 

8. Spodbujati boljšo kakovost stanovanj in bivalnega okolja in zagotavljati ustrezen 

stanovanjski standard, tudi glede primerne velikosti stanovanj; 

9. Zaradi padanja kupne moči omogočiti mladim družinam in mladim ugodno 

dolgoročno kreditiranje pri nakupu stanovanj; 

10. Uravnotežiti ponudbo in povpraševanje stanovanjih namenjenih mladim družinam 

tako, da bo zagotovljeno zadostno število stanovanj, namenjenih za nakup oziroma 

pridobitev v neprofitni najem; 

11. Z izboljšanjem celotne stanovanjske oskrbe spodbujati demografski razvoj in 

omogočiti ustanavljanje novih gospodinjstev; 

12. Z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu mladih družin, starejših in 

invalidnih oseb in drugih ranljivih skupin prebivalstva; 

13. Spodbujati in izboljšati kvaliteto bivanja v Mestni občini Nova Gorica. 
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V naslednjih letih se mora dejansko stanje korenito spremeniti. Zagotoviti je potrebno vsaj 

200 stanovanjskih enot. S tem se rešuje stanovanjsko vprašanje veliki množici občanov 

Mestne občine Nova Gorica, ki so ali bodo uvrščeni na prednostno listo prosilcev za dodelitev 

neprofitnih stanovanj. Med njimi so tudi taki prosilci, ki že več kot 10 let zaman čakajo na 

svoje stanovanje. Tretjino novozgrajenih stanovanj se namenja v odkup mladim družinam in 

mladim. 

 

Za socialno ogrožene je potrebno zagotoviti bivalne enote, z gradnjo le-teh na primerni 

lokaciji ali preureditvijo dotrajanih stanovanj ali stavb, ki so v lasti sklada. Za starejše občane  

zgraditi oskrbovana stanovanja z možnostjo njihovega odkupa. Za občane s posebnimi 

potrebami (invalide) zgraditi invalidska stanovanja prilagojena za njihovo nemoteno gibanje. 

 

Izhodišča za nadaljnjo stanovanjsko politiko temeljijo na tem, da se prek razpisov in medijev 

ugotavlja kakšne so potrebe po najemnih stanovanjih, z ustrezno davčno politiko je treba 

aktivirati zdajšnjo ponudbo praznih stanovanj, definirati ponudbo na trgu – nakup, najemni 

profitni sektor (sivi trg), neprofitni najem. Ustvariti je treba razmere za vzpostavitev legalnega 

najemnega sektorja (prvič, urediti davčno zakonodajo; drugič, zagotoviti, da mesečni stroški 

bivanja ne bodo presegli tretjine družinskega proračuna; tretjič, zagotoviti sistemski vir za 

državno oziroma občinsko subvencijo najemnin – tudi na račun opustitve subvencije nakupov. 

 

Enormna ponudba stanovanj bo glede na pričakovano znižanje cen postala poslovna 

priložnost za investitorje v najemna stanovanja – prihodnje lastnike večjega števila stanovanj. 

Ugotavljanje realne cene stanovanj je brezpredmetno. Potrebno je iskati cene, ki bodo 

omogočale sprejemljive donose iz najemnin. Oživiti je treba javno-zasebno partnerstvo  na 

stanovanjskem področju, zlasti pri gradnji najemnih stanovanj. Uvesti institut stavbne pravice 

na komunalno opremljenih zemljiščih  v lasti občine in s tem povečati ponudbo najemnih 

profitnih in neprofitnih stanovanj za sprejemljivo najemnino in stimulativni donos. 

 

Vsa stanovanja in stanovanjske hiše je potrebno redno tekoče vzdrževati in občasno celovito 

prenoviti v skladu z načrtom vzdrževanja. S tem se stanovanjski fond ohranja in izboljšuje, 

vrednost premoženja se povečuje. Skupaj z upravljavci stanovanjskih stavb in ostalimi 
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etažnimi lastniki je potrebno poskrbeti za obnavljanje skupnih delov stavb, s čimer 

pripomoremo k boljšim pogojem bivanja v posameznem stanovanju. Ob izpraznitvah 

stanovanj in pred ponovno oddajo v najem je potrebno stanovanje temeljito pregledati in tudi 

obnoviti skladno s sedanjimi standardi in potrebami najemnikov, če je to potrebno. 

 

Mestna občina Nova Gorica bo, kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin, z 

različnimi oblikami pomoči ohranjala socialno vzdržnost najemnih razmerij s 

subvencioniranjem najemnin skladno z vladno uredbo, za katero se pričakuje, da bo ustrezno 

znižan dohodkovni prag za pridobitev subvencije in bo tako povečano število upravičencev do 

subvencij. Poleg najemnikov neprofitnih stanovanj so upravičenci do subvencije tudi 

najemniki namenskih najemnih stanovanj  do višine neprofitne najemnine in najemniki 

bivalnih enot. Po novem sistemu je dohodkovni prag za upravičenost do subvencij nižji, 

višina subvencije pa je odvisna od dohodka posamezne družine in lahko zanaša največ 80 % 

najemnine. Sklad si prizadeva, da bi se uveljavila enotna subvencija za nakup prvega 

stanovanja za mlade družine in tako veliko prispevala k reševanju prvega stanovanjskega 

problema te skupine ljudi. Poleg tega bi bilo potrebno najemnikom omogočiti kreditni odkup 

stanovanja, če bodo to željo izrazili, preko plačevanja mesečnih anuitet, kar se v nekaterih 

državah že izvaja. Nov način pridobivanja stanovanj na strani mladih družin in mladih je tržni 

najem stanovanja za obdobje do petih let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Vsi 

načini pomenijo dodatno možnost občanov, da pridejo do zaželenega stanovanja in s tem 

rešijo svoj stanovanjski problem. 

 

Stanovanjska politika je lahko uspešna le, če je medresorsko zastavljena in se vanjo vključijo 

vsi relevantni sektorji. Zelo pomembno je usklajeno delo med Ministrstvom za finance zaradi 

davčne in proračunske politike, ki sta za izvajanje stanovanjske politike ključnega pomena ter 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki skrbi za socialne transferje. Pomembna je 

tudi vloga Ministrstva za gospodarstvo z vidika trajnostne rabe energije ter občin, ki morajo 

poskrbeti za zagotavljanje zadostnega števila stanovanj za svoje občane. 
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4.  RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011 
 
4.1. Uvod 
 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, javni sklad je v letu 2011 posloval na podlagi 

Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 

21/02, Uradni list RS, št. 114/05, 78/09 in 80/2011) 

 

Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri vodenju poslovnih knjig 

se uporablja načelo denarnega toka in predpisi navedeni v nadaljevanju. 

 

Računovodsko poročilo Stanovanjskega sklada Nova Gorica obsega: 

• Bilanca stanja s prilogami 

1. Stanje in gibanje neopedmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 

• Izkaze: 

1. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov 

2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

3. Izkaz računa financiranja 

• Pojasnilo k računovodskim izkazom 

 

 
4.2. Pravne podlage  
 
Pri poslovanju in sestavljanju računovodskih izkazov so upoštevani naslednji zakonski 

predpisi: 

• Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS 23/99 in 30/2002), 

• Zakon o javnih financah (Ur. l RS 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002),  

     110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010 ,107/2010 in 11/2011), 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge 

      osebe javnega prava (Ur. l. RS. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007,  

      124/2008, 58/2010 (pop. 60/10), 104/2010 in 104/2011), 

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

      metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
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      potrebnih uporabnikov (Ur. l. RS. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010) 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

      osebe javnega prava (Ur. l. RS. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004,  

      75/2004,117/2004, 141/2004, 117/2005, 138/2006, 120/2007, 124/2008 ,112/2009, 

      58/2010, 104/2010 in 104/2011) 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

      Prava (Ur. l. RS. 123/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007 ,112/2009 in  

      58/2010) 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

      osnovnih sredstev (Ur. l. RS. 45/2005, 120/2007, 48/2009, 112/2009 in 58/2010) 

• Zakon o javnih skladih (Ur. l. RS. 2272000,126/2007 ,77/2008 in 11/2011) 

 

 
4.3. Računovodske usmeritve  

Pri izdelavi  računovodskih izkazov predstavljamo pomembnejše računovodske usmeritve: 

 

Prihodki in odhodki 

Zakon o računovodstvu ter nanj vezani spremljajoči predpisi urejajo vodenje poslovnih knjig 

in izdelavo letnih poročil za pravne osebe javnega prava. Slednje zakonodaja deli na določene 

uporabnike enotnega kontnega načrta in na druge uporabnike enotnega kontnega načrta. Med 

druge uporabnike je uvrščen tudi sklad. 

 

Ločevanje med določenimi in drugimi uporabniki enotnega kontnega načrta je pomembno 

predvsem zaradi različnega sistema prikazovanja prihodkov in odhodkov. 

 

Načelo denarnega teka 

Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih 

uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom  denarnega toka (plačane 

realizacije). Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta 

izpolnjena dva pogoja: 

 



Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica-javni sklad 

Letno poročilo za leto 2011 

  

  

25 

 
• Poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je 

nastal, 

• Denar oziroma njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan. 

 

Pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov glede prejema ali izplačila denarja je izpolnjen 

tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, 

poravnane drugače; prihodek ali odhodek se prizna tudi v primeru poravnave terjatev oziroma 

obveznosti s pobotom. Za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na 

prihodke oziroma odhodke, se priznajo prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma 

izplačilu denarja. 

 

Neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva 

Neopredmetena sredstva so dolgoročno odloženi stroški razvijanj, usredstveni stroški naložb v 

tuja opredmetena osnovna sredstva, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine 

(premoženjske pravice) in druge pravice. 

 

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe in oprema. 

 

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem 

obračunu ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. Stvari 

drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti ne presegajo 500 EUR, se lahko 

razporedijo med material. 

 

Za nove nabave po 1.1.2007 so zemljišča in zgradbe ločljiva sredstva ter se obravnavajo 

vsako posebej, tudi če so pridobljeni skupaj, razen vrednosti pridobitve solastniškega deleža  

na pripadajočem zemljišču, kjer stoji zgradba, katere del je poslovni prostor (etažna lastnina). 

Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za prepoznanje, se ob začetnem 

prepoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne 

in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi 

usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve. Med nevračljive 

nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. 

 



Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica-javni sklad 

Letno poročilo za leto 2011 

  

  

26 

 
Opredmetena osnovna sredstva postanejo predmet amortiziranja prvi dan v naslednjem 

mesecu po tistem, ko je amortizirano sredstvo razpoložljivo za uporabo, torej usposobljeno za 

opravljanje dejavnosti. 

 

Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava po 

proporcionalni metodi z uporabo predpisanih amortizacijskih stopenj. S pravilnikom o načinu 

in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ( Ur. l. 

120/2007) je prišlo do sprememb nekaterih stopenj. S pravilnikom o dopolnitvi in 

spremembah pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Ur.l. RS 48/2009) se je za leto 2009 spremenila letna stopnja odpisa za 

računalnike. V letu 2009 je znašala letna stopnja odpisa za računalnike 25% in je veljala za 

vse računalnike, tako za tiste, ki so bili nabavljeni v letu 2009, kot tiste, ki so bili nabavljeni 

pred 1.1.2009.  

 

    2009 2008 
Gradbeni objekti     3 3 
Stanovanja    3 3 
Računalniška oprema    50 25 
Druga oprema    20 20 
Neopredmetena 
sredstva    10 10 
      

 

Znesek obračunane amortizacije zmanjšuje splošni sklad za neopredmetena in opredmetena 

osnovna sredstva. 

 

Sklad izkazuje med svojimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi stanovanja, ki se oddajajo v 

najem. Stanovanja evidentiramo kot opredmetena osnovna sredstva in ne kot naložbene 

nepremičnine, saj so to sredstva sklada, ki se uporabljajo za dajanje v poslovni najem in se 

bodo po pričakovanjih uporabljala v več kot enem obračunskem obdobju. 

 

Iz najemnih pogodb, ki jih sklad sklepa z najemniki, je razvidno, da pomembna tveganja in 

koristi, povezane z lastništvom, ne prehajajo na najemnika. Najemnik nosi le omenjena 

tveganja in stroške, pogoji najema so ozko opredeljeni, za vsa odstopanja je potrebno pisno 
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soglasje sklada, ki ima tudi pravico preverjanja izpolnjevanja vseh pogodbenih pogojev. Sklad 

tako ohranja lastninsko pravico in večino nanjo vezanih pomembnih tveganj in pravic. 

 

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi oslabitve se lahko opravi, če se 

knjigovodska vrednost pomembno razlikuje od nadomestljive vrednosti sredstva. Takšno 

zmanjšanje je izguba zaradi oslabitve. Za znesek spremembe knjigovodske vrednosti se 

zmanjša obveznost do vira sredstev.  

 

V zvezi s prevrednotenjem osnovnih sredstev je v pravilniku o razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov določeno, da se lahko prevrednotijo na podlagi cenitve, ki jo opravi pooblaščeni 

ocenjevalec vrednosti. 

 

Dolgoročne finančne naložbe 

 

To so naložbe v delnice in druge naložbe na rok, daljši od enega leta. Stanovanjski sklad nima 

dolgoročnih finančnih naložb. 

 
Dolgoročno dani depoziti in posojila 
 

Dolgoročno dani depoziti in posojila do dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih 

pogodb. Dolgoročne finančne naložbe se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji 

ustrezajo naložena denarna ali drugačna sredstva. Dolgoročna finančne naložbe v obliki 

dolgoročno danih posojil se povečujejo za pripisano revalorizacijo, zmanjšujejo pa se za 

unovčene zneske. 

 

Revalorizacija dolgoročno danih posojil je predmet dogovora pogodbenih strank. Sklad izkaže 

za znesek terjatve za dano posojilo splošni sklad za finančne naložbe. Za znesek revalorizacije 

izkaže povečanje dolgoročno danega posojila in hkrati povečanja splošnega sklada za 

finančne naložbe. Znesek obračunanih realnih obresti knjiži v breme kratkoročne terjatve iz 

financiranja in v dobro neplačanih prihodkov. Za odplačila revalorizacije glavnice se zmanjša 

splošni sklad za finančne naložbe. 
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Dani depoziti začasno prostih denarnih sredstev so depoziti na vpogled in tudi depoziti, 

vezani za določen čas. Dani depoziti začasno prostih denarnih sredstev se pri skladu ne 

izkazujejo kot izdatki iz naslova naložb, temveč se izkazujejo le na kontih stanja. Razlika  

med zneskom danega depozita ter zneskom vrnjenega depozita iz naslova obračunanih 

dogovorjenih obresti se izkaže na kontu prihodkov. 

 

Stanovanjski sklad nima dolgoročno danih posojil 

 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 

 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so terjatve, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od enega 

leta. Terjatve se izkazujejo v vrednosti, ki izhajajo iz lastnine. Za znesek izkazane terjatve se 

poveča splošni sklad oziroma dolgoročni razmejeni prihodki. Za znesek odplačila pa se 

splošni sklad oziroma dolgoročni razmejeni prihodki zmanjšajo. Sklad ne oblikuje popravkov 

dolgoročnih terjatev iz poslovanja. 

 

Stanovanjski sklad nima dolgoročnih terjatev iz poslovanja 

 

Denarna sredstva in dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

 

Denarna sredstva vsebujejo gotovino v blagajnah, na računu, ki ga vodi uprava za javna 

plačila in visokolikvidne naložbe z majhnim rizikom pretvorbe v gotovino z rokom zapadlosti 

do največ dvanajstih mesecev. 

 

Kratkoročne finančne naložbe 

 

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so lahko evidentirana kratkoročno dana posojila in 

naložbe v kratkoročne vrednostne papirje. V začetku se izkazujejo v nabavni vrednosti, ki ji 

ustrezajo naložena denarna ali druga sredstva. 

 

Stanovanjski sklad nima kratkoročnih finančnih naložb. 
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Kratkoročne terjatve iz financiranja 

 

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti ter druge kratkoročne terjatve iz 

financiranja. 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev 

 

V začetku se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi 

plačani. Za znesek kratkoročnih terjatev do kupcev se izkažejo neplačani prihodki. Terjatve, 

za katere ni realno pričakovati poplačila, se na podlagi zapisnika inventurne komisije in 

sklepa direktorja sklada ob sprejemu zaključnega računa, izbrišejo iz evidenc. 

 

Druge kratkoročne terjatve 

 

Med druge kratkoročne terjatve uvrščamo terjatve do državnih in drugih inštitucij, ki izhajajo 

iz ustreznih predpisov o davkih, prispevkih in podobnih dajatvah, zavarovanjih, nadomestilih, 

ter ostale kratkoročne terjatve iz poslovanja. 

 

Neplačani odhodki 

 

Odhodki, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunanem obdobju, za katerega 

se sestavlja bilanca stanja, so neplačani odhodki. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na 

izkazan neplačan odhodek, se za znesek poravnane obveznosti zmanjšajo izkazani neplačani 

odhodki in obremenijo stroški.  

 

Aktivne časovne razmejitve 

 

Sklad oblikuje na kontih aktivnih časovnih razmejitev zneske prehodno nezaračunanih 

prihodkov za prejete predujme. Znesek prehodno nezaračunanih prihodkov za prejete 

predujme se zaprejo ob nastanku terjatve do kupca. 
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Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 

 

Prejeti predujmi so dobljeni predujmi, ki jih plačajo kupci za prihodnjo dobavo in še niso 

poračunali z vrednostmi dobavljenih stvari ali opravljenih storitev. Za zneske izkazanih 

obveznosti za predujme obremeni sklad tudi aktivne časovne razmejitve in prizna ustrezen 

konto izkaza uspeha.  

 

Varščine se izkazujejo na kontih stanja, ne pa tudi na kontih prihodkov. 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

 

V začetku se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki 

zahtevajo njih plačilo. Za znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev se izkažejo 

neplačani odhodki. 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

 

Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se uvrščajo kratkoročne obveznosti iz 

poslovanja do državnih in drugih institucij, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih čekov, 

menic in drugih plačilnih inštrumentov, obveznosti za davek na dodano vrednost in druge 

kratkoročne obveznosti (obveznosti za čista izplačila po pogodbah o delu in avtorskih 

pogodbah, obveznosti na podlagi odtegljajev od plač in podobno). 

 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja 

 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja so opredeljene kot obveznosti za obresti in druge 

obveznosti iz financiranja. Znesek obračunanih in plačanih obveznosti se priznajo kot 

odhodki. 
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Neplačani prihodki 

 

Prihodki, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunanem obdobju, za katerega 

se sestavlja bilanca stanja, so neplačani prihodki. Ob poravnavi terjatve, ki se nanaša na 

izkazan neplačan prihodek, se za znesek poravnave terjatve zmanjšajo izkazani neplačani 

prihodki in priznajo prihodki. 

 

Pasivne časovne razmejitve 

 

Sklad oblikuje na kontih pasivnih časovnih razmejitev zneske prehodno nezaračunanih 

odhodkov za dane predujme.  

 

Sklad namenskega premoženja in rezervni sklad 

 

Sklad namenskega premoženja sestavljajo namensko oblikovani deli tega sklada, in sicer 

sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe 

in drugo. 

 
Rezervni sklad pa je oblikovan na osnovi zakona o stanovanjskih skladih. Predstavlja rezervo 

za vzdrževanje in popravila nepremičnin.  

 

• Sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki je enak 

neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah 

teh sredstev. 

 

• Sklad za drugo- je popravek seštevka zneskov drugih delov sklada. To pomeni, da je 

lahko znesek splošnega sklada za drugo izkazan kot kreditni ali debetni saldo. Razlika 

iz izkaza uspeha se prenese v dobro ali v breme sklada namenskega premoženja v 

javnih skladih. 
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Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti  

 

Dolgoročne finančne obveznosti  predstavljajo dolgoročna posojila prejeta od Stanovanjskega 

sklada Republike Slovenije in poslovne banke Sparkasse d.d.. 

 
Druge dolgoročne obveznosti pa predstavljajo lastno udeležbo in varščino najemnikov 

vključno z obrestmi. 

 
 
Prihodki 
 
Nedavčni prihodki 
  
Med nedavčne prihodke so uvrščeni prihodki od obresti, prihodki od premoženja, tisti del 

prihodkov, ki je ustvarjen s prodajo blaga in storitev na trgu ter drugi nedavčni prihodki 

(odškodnine) 

 

Kapitalski prihodki 

 

V okviru kapitalskih prihodkov so evidentirani prihodki, pridobljeni s prodajo stvarnega 

premoženja (zgradb in prostorov, drugih osnovnih sredstev),nematerialnega premoženja. Kot 

prihodek se izkaže celotna prejeta kupnina, za neodpisani vrednost stvarnega premoženja. se 

zmanjša namenski vir (sklad namenskega premoženja). 

 
 
Transferni prihodki 
 
V trasfernih prihodkih so prikazana sredstva prejeta iz občinskih proračunov za delo, 

vzdrževanje in investicije. 

 

Odhodki 
 
Tekoči odhodki  
 

Tekoči odhodki izkazujejo plačila stroškov dela, izdatki za blago in storitve, plačila obresti in 

rezerve. 
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Tekoči transferi 

 

Tekoči transferi izkazujejo izplačila subvencij posameznikom in gospodinjstvom. 

 

Investicijski odhodki  

 

Med investicijske odhodke se štejejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih 

in neopredmetenih sredstev. Sem sodijo nakupi zgradb in prostorov, novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnova, nakup opreme, projektna 

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.  
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5.  RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2011 
 
 
5.1. BILANCA STANJA  

 
5.1.1.   Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

 
 

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 22.010.715 21.449.033 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 6.312 6.312 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 5.166 4.931 

02 NEPREMIČNINE 004 32.961.103 32.048.020 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 10.953.776 10.552.494 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 21.492 23.908 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 19.250 20.486 

 
 
Med neopredmetena sredstva spadajo računalniški programi. V letu 2011 ni bilo novih nabav.  
 
 
Nepremičnine predstavljajo zemljišča, stanovanja in stanovanjske hiše, v letu 2011 je sklad 

uskladil začetno stanje zaradi napak v letu 2010 in prej. Opremo in druga opredmetena 

sredstva pa je na osnovi zapisnika o popisu in inventuri uskladili in odpisali. 

 
Pojasnilo dolgoročnih sredstev 
 
Začetno stanje      21.499.032,61 € 
       
Nabave v letu 2011      1.471.693,41 € 
       
Amortizacija      672.209,15 € 
       
Prenos na občino Renče –Vogrsko 
30.11.2011      

      45.476,56 € 
       
Usklajevanje 2009 in 2010      242.325,43 € 
       
Končno stanje na dan 
31.12.2011      22.010.714,88 € 
 
 



Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica-javni sklad 

Letno poročilo za leto 2011 

  

  

35 

 
 
5.1.2.   Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 

 
 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 1.582.809 1.751.001 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 95.052 100.405 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.046.771 1.097.865 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 37 29 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 37 29 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 3.185 0 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 435.627 550.540 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 2.137 2.137 

 
 
 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je razdeljeno na tri račune s katerimi 

stanovanjski sklad posluje in na račun za kratkoročne depozite. Tako je stanje na: 

 
• Računu za namenska sredstva       58.905,17 € 
• Računu za sredstva za delo        22.019,58 € 
• Računu za rezervni sklad        14.001,54 € 
• Računu za depozit na odpoklic                  125,26 € 

    
 
Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo terjatve do: 
 

• Najemnikov v višini       106.329,35 € 
• Adriaplin d.o.o. v višini        47.192,81 € 
• Composita d.o.o. v višini      878.248,60 € 
• Kupca stanovanja v višini        15.000,00 € 

    
Zapadle neplačane terjatve so predmet izterjatve. Dolžnikom se najprej pošlje opomin, nato 

pa so predmet izvršilnega postopka. Razlogi za neizterjavo so v težak socialni položaj pri 

fizičnih osebah, ki onemogoča izvršilen postopek. Po izčrpanju vseh pravnih možnosti je 

neplačana terjatev predmet odpisa. 
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Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti na računih                         37,00 € 
 
 
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo: 
 

• Terjatve do ZZZS iz naslova bolniške in nege v višini   3.176,35 € 
• Terjatve do države za vstopni DDV             7,88 € 

 
 
Neplačani odhodki predstavljajo: 
 

• Odhodke za tekoče poslovanje v višini              33.910,68 € 
• Tekoče transferje v višini                  1.271,74 € 
• Investicijske odhodke v višini             400.444,62 € 

 
 
Aktivne časovne razmejitve predstavljajo obveznost za lastno udeležbo                2.137,04 €. 
   
 
 
5.1.3.   Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 
 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 1.484.347 1.650.976 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 10.193 9.506 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 64.128 28.572 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 9.466 509.032 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

039 24 0 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 361.593 5.947 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.038.943 1.097.919 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 

 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznost za: 
 

• Čiste plače in nadomestila v višini        6.189,63 € 
• Prispevke iz plač v višini         2.062,58 € 
• Dohodnino v višini          1.022,61 € 
• Regresirano prehrano v višini           918,06 € 

 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na neplačane račune za storitve, tekoče 

vzdrževanje, upravljanje, takse in pisarniški material.            
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja zajemajo: 
 

• Prispevke na osebne dohodke v višini                                                        1.496,66 € 
• Obveznost za plačilo DDV v višini                                                            7.942,39 € 

 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN predstavljajo obveznost za provizijo v višini 

23,73 €. 

 
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev predstavljajo obveznosti za: 
 

• Obresti dolgoročnih kreditov do Stanovanjskega sklada RS v višini        990,74 € 
• Obročno plačilo Abanki d.d. za nakup nepremičnin v višini  255.711,00 € 
• Obročno plačilo podjetju VilaVi d.o.o. za nepremičnino v višini  104.891,29 € 

 
Neplačani prihodki pa se razlikujejo od kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 7.790,51 eur 

za odveden DDV. 

 
 
5.1.4.   Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 044 22.109.177 21.599.058 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 13.899 11.764 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

94 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 20.656.427 20.076.609 

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE 
V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI 
JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 1.309.210 1.397.465 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 129.641 113.220 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 0 0 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 
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Rezervni sklad je oblikovan na osnovi 119. člena Stvarnopravnega zakonika in na osnovi 41. 

člena Stanovanjskega zakona (SZ-1). 

 
Gibanje rezervnega sklada:       
                                                           Začetno stanje      11.764,45 € 
    Vplačila v letu 2011     39.696,18 € 
    Črpanje za vzdrževanje stanovanj   37.561,86 € 
    Končno stanje      13.898,77 € 
 
5.1.5.   Sklad namenskega premoženja in njegovo gibanje v letu 2011 

 
Začetno stanje s popravki v Bilanci stanja za leto 2010      20.076.609,11 € 
 
Nabave v letu 2011             1.471.693,41 € 
Prenos šestih stanovanj na občino Renče - Vogrsko              45.476,56 € 
Odpis in pripis nepremičnin iz leta 2009 in 2010            242.324,73 € 
Amortizacija za leto 2011               672.209,15 € 
Presežek prihodkov nad odhodki                      68.135,11 € 
 
Končno stanje na dan 31.12.2011         20.656.427,19 € 
 
 
Dolgoročne finančne obveznosti  predstavljajo dolgoročna posojila prejeta od Stanovanjskega 

sklada Republike Slovenije in poslovne banke Sparkasse d.d., na osnovi posojilnih pogodb: 

 
Banka Sparkasse d.d. 
• Pog. 54090017168 iz dne 08.12.2010 stanje na dan 31.12.11           669.258,89 € 
 
Stanovanjski sklad RS 

• Pogodba PP013-99 z dne 21.09.1999 stanje na dan 31.12.2011   44.681,87 € 
• Pogodba 23062-46/0 z dne 03.07.2006 stanje na dan 31.12.2011 317.463,70 € 
• Pogodba PP XXV-13-99 z dne 26.01.2007 stanje na dan 31.12.2011 179.135,37 € 
• Pogodba PP 101/96 z dne 26.01.2007 stanje na dan 31.12.2011   96.616,53 € 
• Pogodba PP 102/96 z dne 26.01.2007 stanje na dan 31.12.2011     2.053,39 € 

 
Druge dolgoročne obveznosti pa predstavljajo lastno udeležbo in varščino najemnikov 

vključno z obrestmi. 

 
• Lastna udeležba za oskrbovana stanovanja v višini     10.318,79 € 
• Lastna udeležba za ostala stanovanja v višini              101.961,39 € 
• Varščine v višini         12.060,12 € 
• Obresti za varščine in lastno udeležbo        5.301,33 € 
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5.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 
5.2.1.     PRIHODKI 

5.2.1.1.  Nedavčni prihodki  

 
 
 

71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
(141+145+148+149+150) 

140 688.055 633.453 

710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA 
(142+143+144) 

141 645.656 610.382 

7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 

142 0 0 

7102 Prihodki od obresti 143 2.734 421 

7103 Prihodki od premoženja 144 642.922 609.961 

711 
UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE 
(146+147) 

145 0 0 

7110 Sodne takse 146 0 0 

7111 Upravne takse in pristojbine 147 0 0 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 148 0 0 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 149 1.251 0 

714 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 
(151+152) 

150 41.148 23.071 

7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost 151 0 0 

7141 Drugi nedavčni prihodki 152 41.148 23.071 

 
 
Prihodki od obresti so sestavljeni iz: 
 

• Obresti na zakladniških podračunih v višini                                             374,36 € 
• Obresti na vezanih depozitih na odpoklic v višini                                       2.359,99 €  

 
 
Prihodki od premoženja vključujejo plačane najemnine za profitna, oskrbovana in neprofitna 

stanovanja. 

 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo obračunana in plačana knjižna dovolila. 
 
 
Drugi nedavčni prihodki pa zajemajo: 
 

• Prihodke od odškodnin in zavarovanj             40.276,72 € 
• Druge izredne prihodke in povračila             871,04 € 
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5.2.1.2.    Kapitalski prihodki 

 
 

72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
(154+159+162) 

153 32.148 2.235.083 

720 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 
(155+156+157+158) 

154 32.148 2.235.083 

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 155 32.148 2.235.083 

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 156 0 0 

 
 
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov se nanašajo na prodajo: 
 

• Služnostne pravice na Gortanovi 6 v višini     3.062,80 € 
• Sorazmernega dela hišniškega stanovanja v višini    1.047,49 € 
• Dokončnega odplačila stanovanja v Braniku v višini            14.000,00 € 
• Dokončnega odplačila stanovanja na Ulici Šantlovih v višini           14.037,47 € 

 
 
5.2.1.3.    Transferni prihodki 

 
 

74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
(177+183) 176 1.344.048 989.000 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 
(178+179+180+181+182) 

177 1.344.048 989.000 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 178 0 0 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 179 1.344.048 989.000 

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 180 0 0 

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 181 0 0 

7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 182 0 0 

 
 
 
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna so sestavljena iz: 
 

• Namenskih sredstev v višini      1.000.000,00 € 
• Sredstev za delovanje sklada v višini       160.000,00 € 
• Sredstev za subvencije v višini        184.048,35 € 
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5.2.2.     ODHODKI 

5.2.2.1. Tekoči odhodki 

 

40 
TEKOČI ODHODKI 
(223+231+237+248+254+260) 222 494.903 657.701 

 
 
Med tekočimi odhodki so zajeta izplačila plač, drugi izdatki zaposlenim, izdatki za blago in 

storitve, plačila obresti in rezerve. 

 
 
5.2.2.2. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

 
 

400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 
(224+225+226+227+228+229+230) 

223 119.832 108.531 

4000 Plače in dodatki 224 102.557 93.499 

4001 Regres za letni dopust 225 3.460 2.768 

4002 Povračila in nadomestila 226 9.849 8.580 

4003 Sredstva za delovno uspešnost 227 3.388 3.684 

4004 Sredstva za nadurno delo 228 0 0 

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 229 0 0 

4009 Drugi izdatki zaposlenim 230 578 0 

401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 
(232+233+234+235+236) 

231 19.047 17.515 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 232 9.378 8.416 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 233 7.513 7.075 

4012 Prispevek za zaposlovanje 234 64 58 

4013 Prispevek za starševsko varstvo 235 106 97 

4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 

236 1.986 1.869 

 
 
Plače in drugi izdatki zaposlenih so obračunani in izplačani na osnovi: 
 
 

• Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji Ur. list RS, št. 

18/91-I, 51/92-2360. 13/93-590, 34/93-1437, 3/98, 39/99 (pop. 40/99), 99/01, 73/03, 

115/05, 65/07 in 57/08-2429. 

• Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 74/09) 

• Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur. list RS, št. 108/09, 8/10-265, 

13/10, 16/10-698, 50/10-2676, 59/10, 85/10, 94/10-4935, 107/10 in 35/11-1743). 
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5.2.2.3. Izdatki za blago in storitve 

 
 

402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
(238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247) 

237 270.539 450.923 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 27.943 20.311 

4021 Posebni material in storitve 239 357 0 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 10.088 25.529 

4023 Prevozni stroški in storitve 241 0 0 

4024 Izdatki za službena potovanja 242 0 0 

4025 Tekoče vzdrževanje 243 168.789 166.552 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 244 2.107 4.782 

4027 Kazni in odškodnine 245 1.950 0 

4028 Davek na izplačane plače 246 0 0 

4029 Drugi operativni odhodki 247 59.305 233.749 

 
 
Med pisarniški material in storitve so zajeti pisarniški material, literatura in strokovna 

literatura, stroški oglaševanja, računalniške, računovodske in revizijske storitve. 

 

Med posebni material in storitve je vključen drobni inventar. 

 

V postavki energija, voda komunalne storitve in komunikacije so zajeti stroški električne 

energije, vode, telefona in poštnine. 

 

Tekoče vzdrževanje zajema stroške vzdrževanja nepremičnin, stroške upravljanja in stroške 

pobiranja najemnin. 

 

Med druge operativne odhodke pa sodijo stroški seminarjev, sejnine, delo študentov, sodni 

stroški, stroški notarjev in odvetnikov, članarine in bančne provizije.  
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5.2.2.4. Plačila obresti 

 
 

403 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 
(249+250+251+252+253) 

248 49.930 46.560 

4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije 249 0 0 

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 250 0 0 

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 251 0 0 

4033 
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim 
kreditodajalcem 

252 49.930 46.560 

 
Plačila obresti se nanašajo na dolgoročne kredite, prejete od Stanovanjskega sklada Republike 

Slovenije in poslovne banke Sparkasse d.d.. 

 
 
5.2.2.5. Rezerve  

 
 

409 
REZERVE 
(261+262+263+264+265) 

260 35.555 33.772 

4090 Splošna proračunska rezervacija 261 0 0 

4091 Proračunska rezerva 262 0 0 

4092 Druge rezerve 263 35.555 33.772 

4093 Sredstva za posebne namene 264 0 0 

4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih 265 0 0 

  
 
Rezerve se oblikujejo na osnovi veljavne zakonodaje, razlika med prikazanimi odhodki za 

rezerve in vplačili na rezervni sklad v višini 4.141,42 € pa je nastala zaradi povračila že 

plačanih investicij s strani podjetja Dom d.o.o.. 

 
 
5.2.2.6. Tekoči transferji 

 
 

41 
TEKOČI TRANSFERI 
(267+271+281+282+290) 

266 29.519 20.254 

410 
SUBVENCIJE 
(268+269+270) 

267 0 0 

4100 Subvencije javnim podjetjem 268 0 0 

4101 Subvencije finančnim institucijam 269 0 0 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 270 0 0 

411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 
(272+273+274+275+276+277+278+279+ 280) 

271 29.519 20.254 
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4110 Transferi nezaposlenim 272 0 0 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 273 0 0 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 274 0 0 

4113 
Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega 
nasilja 

275 0 0 

4114 Pokojnine 276 0 0 

4115 Nadomestila plač 277 0 0 

4116 Boleznine 278 0 0 

4117 Štipendije 279 0 0 

4119 Drugi transferi posameznikom 280 29.519 20.254 

 
 
Drugi transferji posameznikom zajemajo subvencioniranje najemnin posameznikom in 

gospodinjstvom, kar pomeni subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin. 

 
 
5.2.2.7. Investicijski odhodki 

 
 

42 
INVESTICIJSKI ODHODKI  
(296) 

295 1.471.694 3.165.641 

420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 
(297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906) 

296 1.471.694 3.165.641 

4200 Nakup zgradb  in prostorov 297 1.358.759 658.618 

4201 Nakup prevoznih sredstev 298 0 0 

4202 Nakup opreme 299 2.542 2.408 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 900 0 0 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 901 95.706 2.407.492 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 902 9.625 9.120 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 903 0 37.700 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 904 0 0 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 

905 5.062 50.303 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 906 0 0 

 
 
V letu 2011 je sklad investiral v nabavo novih in rekonstrukcijo in adaptacijo obstoječih 

stanovanj v višini 1.471.693,41 €. 
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5.2.3.    Presežek prihodkov nad odhodki 

 
 

  

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(101-221) 

927 68.135 30.023 

  

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(221-101) 

928 0 0 

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

929 5 4 

  Število mesecev poslovanja 930 12 12 

 
 
Presežek prihodkov v višini 68.135 € je stanovanjski sklad razporedil na sklad namenskega 

premoženja v javnih skladih. 

 
 
5.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA  

 
 

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(365+371) 

364 89.165 57.763 

550 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
(366+367+368+369+370) 

365 89.165 57.763 

5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 366 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 367 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 368 0 0 

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 369 89.165 57.763 

5504 
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem 
trgu 

370 0 0 

551 
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 
(372+373+374+375+376) 

371 0 0 

5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 372 0 0 

5511 Odplačila dolga tujim vladam 373 0 0 

5512 
Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim 
institucijam 

374 0 0 

5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem 375 0 0 

5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 376 0 0 

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(351-364) 377 0 0 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(364-351) 378 89.165 57.763 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(927+348+377)-(928+349+378) 

379 0 0 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(928+349+378)-(927+348+377) 380 21.030 27.740 

 
 
Stanovanjski sklad je v letu 2011 povrnil dolgoročne kredite v višini 89.164,81 €. 
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6.  DAVČNA BILANCA ZA LETO 2011 
 
Poslovna in davčna bilanca sta v medsebojni odvisnosti. Pri tem je poslovna bilanca podlaga 

za davčno bilanco, davčna bilanca pa je zaključek poslovne bilance. Davčni izkaz poslovnega 

izida sestavljamo skladno z davčnimi predpisi in je namenjen davčnim organom. Temeljna  

naloga davčnega izkaza je, da v njem na podlagi davčne zakonodaje ugotovimo poslovni izid, 

ki je osnova za obdavčitev dobička. 

 

 
6.1.  OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 
 
Podjetja morajo vsako leto pripraviti obračun davka od dohodka pravnih oseb in ga do 31. 

marca za minulo leto oddati davčnemu uradu, kjer so vpisana v davčni register. V Sloveniji 

velja za vse davčne zavezance za plačilo davka od dohodka pravnih oseb le ena davčna 

stopnja, ki znaša 20 % in ni odvisna od višine obdavčljivega dohodka. Pri samem 

ugotavljanju davčne osnove zakon omejuje nekatere dohodke ter  vpliva na višino prihodkov. 

Poleg tega je pravnim osebam na voljo vrsta raznih olajšav, s katerimi lahko zmanjšujejo 

davčno osnovo. 

 

Pomemben je tudi način plačevanja davka od dohodka pravnih oseb. V Sloveniji se plačuje v 

obliki mesečnih in trimesečnih akontacij za tekoče leto, njihova višina pa je odvisna od  

davčne osnove po zadnjem obračunu davka. Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica 

bo celotno obveznost in akontacije iz naslova davka od dohodka pravnih oseb plačal v 

enkratnem znesku. 

 

Pravna podlaga za določitev davka od dohodka pravnih oseb je Zakon o davku od dohodka 

pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/05, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 

43/10 in 59/11). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica-javni sklad 

Letno poročilo za leto 2011 

  

  

47 

 
 
Davčni obračun zavezanca je sestavljen za obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011. 
 
 
Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2: DA 
 
 
Redni davčni obračun (358. Člen ZDavP-2): DA 
 
Za koledarsko leto: DA 
 
 
 

1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega          2.064.251,10 
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov              2.043.608,59 
2.1 Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti                                     2.043.608,59 
4.   Davčno priznani prihodki                                                                           20.642,51     
 
5.  ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih                        1.996.115,99 
6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih prihodkov               1.976.154,83 
6.1 Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti                                      1.976.154,83 

      8.   Davčno priznani odhodki                                                                            19.961,16    
 
    13.   Davčna osnova                                                                                                  681,35 
 
    16.   Osnova za davek                                                                                               681,35     
    17.   Davek                                                                                                                 136,27 
 
 
 
 
Presežek prihodkov je bil v celoti razporejen na sklad namenskega premoženja. Ker pa 

nastane po davčni bilanci obveznost za davek in plačilo akontacij za leto 2012, se bo sklad 

namenskega premoženja za to obveznost znižal.    
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6.2.  OBVEZNE PRILOGE 
 
Seznam prilog: 

- Bilanca stanja na dan 31.12.2011, 
- Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 01.01.2011 – 31.12.2011, 
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2011 – 31.12.2011, 
- Izkaz računa financiranja od 01.01.2011 – 31.12.2011, 
- Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih 

sredstev, 
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, 
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov za obdobje od 01.01.2011 – 

31.12.2011, 
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, 
- Finančni načrt za leto 2011. 
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 Real. Plan Real. Plan INDEKS 

KONTO     2010 2011 31.12.2011 2012 RFN11/ 

              FN11 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74) 3.873.219 4.307.980 2.064.251 3.256.000 47,92 

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 649.136 599.680 688.055 676.000 114,74 

70   DAVČNI PRIHODKI (700) 15.683 0 0 0   

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 15.683 0 0 0   

7040   Davek na dodano vrednost 15.683 0 0 0   

71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+714) 633.453 599.680 688.055 676.000 114,74 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN PRIHODKI OD PREMOŽENJA 610.382 569.680 685.933 671.000 120,41 

7102   Prihodki od obresti 421 2.080 2.734 1.000 131,46 

7103   Prihodki od premoženja 609.961 567.600 683.199 670.000 120,37 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 23.071 30.000 2.122 5.000 7,07 

7141   Drugi nedavčni prihodki 23.071 30.000 2.122 5.000 7,07 

72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 2.235.083 2.428.300 32.148 1.278.000 1,32 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 2.235.083 1.550.000 32.148 400.000 2,07 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA  PREMOŽENJA 0 878.300 0 878.000 0,00 

73   PREJETE DONACIJE (730+731) 0 0 0 0   

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 0 0 0   

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 0 0   

74   TRANSFERNI PRIHODKI     989.000 1.280.000 1.344.048 1.302.000 105,00 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 989.000 1.280.000 1.344.048 1.302.000 105,00 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna 0 0 0 0   

7401   Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 989.000 1.280.000 1.344.048 1.302.000 105,00 

7403   Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 0 0   
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      Real. Plan Real. Plan INDEKS 

KONTO   

  
 
 2010 2011 31.12.2011 2012 RFN11/ 

              FN11 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 3.843.196 4.217.980 1.996.116 3.256.000 47,32 

40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 657.301 453.880 494.903 516.000 109,04 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 108.531 109.000 119.832 130.000 109,94 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 17.515 17.480 19.047 20.000 108,96 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  450.923 261.600 270.539 280.000 103,42 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 46.560 32.000 49.930 50.000 156,03 

      Real. Plan Real. Plan INDEKS 

KONTO 
  
 

  
 
 2010 2011 31.12.2011 2012 RFN11/ 

              FN11 

409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 33.772 33.800 35.555 36.000 105,19 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411) 20.254 15.000 29.519 34.000 196,80 

410   SUBVENCIJE 0 0 0 0   

4100   Subvencije javnim podjetjem 0 0 0 0   

4102   Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 0 0 0   

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 20.254 15.000 29.519 34.000 196,80 

4110   Transferi nezaposlenim 0 0 0 0   

4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila 0 0 0 0   

4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0 0 0 0   

4115   Nadomestila plač 0 0 0 0   

4117   Štipendije 0 0 0 0   

4119   Drugi transferi posameznikom 20.254 15.000 29.519 30.000 196,80 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 3.165.641 3.749.100 1.471.694 2.706.000 39,25 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.165.641 3.749.100 1.471.694 2.706.000 39,25 

4200   Nakup zgradb in prostorov 658.618 1.496.100 1.358.759 1.850.000 90,82 

4201   Nakup prevoznih sredstev 0 0 0 0   



Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica-javni sklad 

Letno poročilo za leto 2011 

  

  

51 

 
4202   Nakup opreme 2.408 3.000 2.542 4.000 84,75 

4203   Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 0 0   

4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.407.492 1.000.000 95.706 550.000 9,57 

4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.120 200.000 9.625 50.000 4,81 

4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 37.700 900.000 0 202.000 0,00 

4207   Nakup nematerialnega premoženja 0 0 0 0   

4208   Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 50.303 150.000 5.062 50.000 3,37 

      Real. Plan Real. Plan INDEKS 

KONTO   
  
 2010 2011 31.12.2011 2012 RFN11/ 

              FN11 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 0 0 0 0   

430   INVESTICIJSKI TRANSFERI  0 0 0 0   

4310   Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 0   

4311   Investicijski transfer javnim podjetjem in dru. v lasti občine 0 0 0 0   

4313   Investicijski transferi privatnim podjetjem 0 0 0 0   

4314   Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0 0 0 0   

4315   Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr. pror.up. 0 0 0 0   

4320   Inv.transf.drugim rav.države, drugim lok.sk. in ožjim delom lok.sk. 0 0 0 0   

4321   Investicijski trsansferi javnim skladom 0 0 0 0   

4323   Investicijski transferi javnim zavodom  0 0 0 0   

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 30.024 90.000 68.135 0   

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751) 0 0 0 0   

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 0 0 0   

7500   Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 0 0 0 0   

7501   Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0 0 0   

7502   Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij 0 0 0 0   

7503   Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 0 0 0 0   

7504   Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij in zasebnikov 0 0 0 0   

7505   Prejeta vračila danih posojil od drugih lokalnih skupnosti ali delov lokal. skupnosti 0 0 0 0   
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751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 0 0 0   

7510   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih  0 0 0 0   

7511   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0 0 0 0   

7512   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 0 0 0   

7513   Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 0 0 0 0   

7520   Sredstva pridobljena od kupnin - prodaja po stanovanjskem zakonu 0 0 0 0   

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 0 0 0   

440   DANA POSOJILA 0 0 0 0   

4400   Dana posojila posameznikom 0 0 0 0   

4401   Dana posojila javnim skladom 0 0 0 0   

4402   Dana posojila javnim podjetjem 0 0 0 0   

4403   Dana posojila finančnim institucijam 0 0 0 0   

      Real. Plan Real. Plan INDEKS 

KONTO     2010 2011 31.12.2011 2012 RFN11/ 

              FN11 

4404   Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom 0 0 0 0   

4405   Dana posojila drugim lokalnim skupnostim ali delom lokalnih skupnosti 0 0 0 0   

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 0 0 0   

4410   Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih 0 0 0 0   

4411   Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0 0 0 0   

4412   Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 0 0 0   

4413   Skupna vlaganja (joint ventures) 0 0 0 0   

4415   Povečanje drugih finančnih naložb 0 0 0 0   

  

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. - V.) 0 0 0 0   

C.    R A Č U N    F I N A N C I R A N J A 

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 0 0 0   

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0   

5001   Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 0 0   

5002   Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0 0 0 0   

5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 0 0   
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5004   Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 0 0 0 0   

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 57.763 90.000 89.075 95.000 98,97 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  57.763 90.000 89.075 95.000 98,97 

5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam 0 0 0 0   

5502   Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 0 0   

5503   Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 57.763 90.000 89.075 95.000 98,97 

5504   Odplačila glavnice vrednostnih papirjev 0 0 0 0   

  
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-

VIII.)** -27.739 0 -20.941 -95.000   

  X. NETO FINANCIRANJE  (VI.+VII.-VIII.-IX.)  = III. * -30.024 -90.000 -68.135 0   

  XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA   100.405 95.052     

         

* Skupni znesek neto financiranja je enak znesku proračunskega presežka oziroma proračunskega primanjkljaja  (z obratnim predznakom).   

        

** Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih prikaže dejanski proračunski presežek (primanjkljaj) z upoštevanjem računa finančnih terjatev in naložb in   

   računa financiranja. S stanjem sredstev na računih iz preteklih let se proračunski presežek povečuje (primanjkljaj znižuje).    
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