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ZADEVA:  Finančni načrt Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 

2014  
 

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 SS 

MONG ob pripravi občinskega proračuna dolţan 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. 

 

Finančni načrt SS MONG 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). 

 

1. Prihodki 
 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica planira v letu 2014 realizirati skupne prihodke 

v višini 1.512.000 €.  

 

Preteţni del prihodkov predstavljajo lastna sredstva iz naslova pobranih najemnin,  

kapitalski in transferni prihodki.  

 

 

1.1. Tekoči prihodki 

 

Tekoči prihodki Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 so planirani 

v višini 632.000 €.  

1.1.1. Nedavčni prihodki 

 

Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od obresti na računih pri UJP v višini 1.000 €. Med 

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



neprofitna stanovanja v višini 630.000 €. V letu 2013 se kaţejo povečanja dolgov iz naslova 

nepobranih najemnin, zato so prihodki za leto 2014 planirani v nekoliko zoţenem obsegu. 

Drugi prihodki od premoţenja v višini 1.000 € so prihodki iz naslova plačanih odškodnin 

zavarovalnic za nastalo škodo na stanovanjih.  

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 1.000 € so planirani zaradi opravljanja storitev 

izdajanja ZK dovolil, za tista stanovanja na območju Mestne občine Nova Gorica, ki v 

zemljiški knjigi še nimajo urejenega lastniškega statusa in so evidentirana kot druţbena 

lastnina. Za izdajo ZK dovolila, sklad na osnovi sklepa nadzornega sveta zaračuna storitev v 

višini 200 € z DDV. 

 

Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 5.000 € in se nanašajo na  različne poslovne 

dogodke. 

 

1.2. Kapitalski prihodki 

 

Kapitalski prihodki sklada v letu 2014 so planirani v višini 50.000 € iz naslova prodaje 

osnovnih sredstev. Stanovanjski sklad MONG je v letu 2012 pripravil, na osnovi Pravilnika o 

ravnanju s stvarnim premoţenjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradni 

list RS, št. 43/11), Povabilo najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj k oddaji ponudbe za 

odkup zasedenega stanovanja v katerem bivajo. Nekateri ponudniki so ţe izrazili ţeljo za 

nakup stanovanja in vloţili vlogo za pričetek postopka odkupa. Stanovanjski sklad trenutno 

lahko ponudi v odkup le zasedena stara stanovanja, novih stanovanj nima na voljo. Z 

izkupičkom prodaje neprofitnih najemnih stanovanj bo sklad povečal kapitalske prihodke in 

jih usmeril v morebitne novogradnje in nakupe novih stanovanj.  

 

1.3. Transferni prihodki 

 

Transferni prihodki sklada v letu 2014 so planirani v višini 830.000 €. 

 

Transferni prihodki sklada zajemajo namenska stanovanjska sredstva iz občinskega 

proračuna. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 19. decembra 2013 sprejel 

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 in v njem dodelil proračunska 

sredstva za povečanje namenskega premoţenja Stanovanjskega sklada v višini 500.000 €. 

Namenjena bodo nakupu novih in starih stanovanj na trgu ter nepozidanih stavbnih zemljišč. 

 

Stanovanjski sklad Mestne občine bo v letu 2014 izvedel Javno povabilo za nakup novih in 

rabljenih stanovanj na območju Mestne občine Nova Gorica. Glavni namen omenjenega 

javnega povabila je spodbuditi občanke in občane, da ponudijo lastniška stanovanja, primerna 

za oddajo v neprofitni najem, skladu in s tem posledično vplivajo na ponudbo in 

povpraševanje na trgu nepremičnin. Poleg tega sklad po ugodnih cenah pridobi primerna 

stanovanja in povečuje namensko premoţenje.  

 

Morebitna alternativa zgoraj navedenemu javnemu povabilu je Javni razpis za 

subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite pri poslovnih bankah je 

razpis za vse kreditojemalce, ki si z gradnjo ali nakupom ali prenovo stanovanja, stanovanjske 

hiše rešujejo prvo stanovanjsko vprašanje, da prenavljajo stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki 

je starejša od 15 let ali da jim je zaradi spremenjenih druţinskih, zdravstvenih ali socialnih 

razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno. Stanovanjski sklad omogoča najem 

stanovanjskega kredita po ugodni obrestni meri Euribor + 0%. V letu 2013 smo uspeli 



zagotoviti stanovanjske kredite 25 mladim druţinam in pri tem subvencionirali za pribliţno 

250.000 € obrestnih mer namenskih kreditov.  

 

Načrtujemo tudi 160.000 € transfernih prihodkov iz naslova sredstev za delo. 

 

Sklad načrtuje nakazilo subvencij za subvencioniranje neprofitnih in trţnih najemnin 

najemnikov, ki so na osnovi izdanih odločb do le-teh upravičeni v višini 170.000 €. Sredstva 

se pridobivajo iz proračuna Mestne občine Nova Gorica. V zadnjem letu beleţimo vedno 

večji porast upravičencev do subvencionirane najemnine tako neprofitne kot trţne.  

 

2. Odhodki 
 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica planira v letu 2014 skupne odhodke v višini 

1.512.000 €. 

 

2.1. Tekoči odhodki 

 

Tekoči odhodki predstavljajo odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 130.000 

€ ter prispevke delodajalcev za socialno varnost v višini 20.000 €. Sredstva za delo 

Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica so usklajena s številom zaposlenih, ki 

izhaja iz veljavne sistemizacije delovnih mest na skladu. 

 

Med tekoče odhodke spadajo tudi odhodki v zvezi z izdatki za blago in storitve. Le-ti so 

planirani v višini 317.000 €. Precejšnji del odhodkov predstavlja planirani odhodek za tekoče 

vzdrţevanje stanovanj. V letu 2014 bo potrebno zagotoviti sredstva za poplačilo davka na 

nepremičnine, ki bo znašal glede na izračunano posplošeno trţno vrednost stanovanj, 

pribliţno 45.000 €. Sredstva bodo zagotovljena iz lastnih sredstev t.j. prihodkov od pobranih 

najemnin in bodo zniţevala sredstva za tekoče in investicijsko vzdrţevanje stanovanj in 

večstanovanjskih stavb. 

 

Plačila obresti za najete kredite pri republiškemu stanovanjskemu skladu so planirana v višini 

10.000 €, za najeti kredit pri poslovni banki pa 20.000 €. Stanovanjski sklad Mestne občine 

Nova Gorica je likvidnostno posojilo pri poslovni banki leta 2010 reprogramiral v dolgoročno 

posojilo za obdobje 15 let z moţnostjo predčasnega poplačila. Med druge rezerve spadajo 

sredstva vplačil v rezervni sklad v višini 36.000 € in predstavljajo sredstva za celovite obnove 

na stanovanjskih objektih za stanovanja starejša od 10 let. 

 

2.2. Tekoči transferi 

 

Tekoči transferi so planirani v višini 80.000 €. Subvencije v višini 80.000 €  predstavljajo 

plačila subvencij posameznikom, ki so upravičeni do le-te po izdanih odločbah. Od leta 2011 

naprej so zaradi novele Stanovanjskega zakona upravičeni do subvencije tudi najemniki trţnih 

stanovanj. Ob morebitni objavi Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere za 

najete stanovanjske kredite pri poslovnih bankah, bo potrebno pripraviti rebalans 

finančnega načrta in zagotoviti sredstva za ta namen.   

 

2.3. Investicijski odhodki 

 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica planira v letu 2014 investicijske odhodke v 

višini 899.000 €.  



 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za nakupe novih stanovanj planira sredstva v 

višini 482.000 € (ob morebitni izvedbi drugih javnih razpisov se bodo sredstva razdelila na 

več namenov porabe, npr. za subvencioniranje obrestne mere za najem stanovanjskih 

kreditov). Glede na nizko dodeljena sredstva iz občinskega proračuna, novogradenj v letu 

2014 ne planiramo. Ţe pridobljeno gradbeno dovoljenje za novogradnjo dveh 

nizkoenergijskih hiš v Prvačini bomo podaljšali.  

 

Stroški nakupa opreme so planirani v višini 2.000 € in predstavljajo nakup računalniške in 

pisarniške opreme.  

 

Stroški projektiranja, nadzora in investicijskega inţeniringa so planirani v višini 15.000 € in 

jih planiramo za izdelavo  zazidalnih načrtov skladno s sprejemanjem OPPN-jev, kjer bo 

mogoča gradnja neprofitnih najemnih stanovanj. Odhodki v višini 200.000 € - Novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije zajemajo neporavnane obveznosti iz naslova adaptacije 

večstanovanjske stavbe v Čepovanu v višini 70.000 €, preostali del v višini 130.000 € bo 

namenjen rekonstrukciji in adaptaciji hiš v Grgarju in Ozeljanu ter za morebitna večja 

investicijska vlaganja v celovito obnovo starejših objektov in stanovanj. 

 

Odhodki za investicijsko vzdrţevanje v višini 200.000 € zajemajo večja investicijska 

vzdrţevanja starih stanovanj, ki jih je potrebno skladno z zakonodajo sanirati (zajema 

zamenjavo stavbnega pohištva zaradi energetske varčnosti objektov). Obstoječa gospodarska 

kriza in energetski zakon sta prispevala k identifikaciji napak in pomanjkljivosti v 

stanovanjih, kar vodi k priloţnosti, da se vzpostavijo nova izhodišča, razmerja in odnosi na 

trgu. Spodbuditi ţelimo tudi trajnostno gradnjo ob predpostavki, da ljudje v današnjih časih 

preţivijo kar 90 % svojega časa v zaprtih prostorih. Trajnostni razvoj pomeni niţje 

obratovalne stroške, višje najemnine, povečano zasedenost in višjo vrednost premoţenja. 

Nakup stavbnih zemljišč v letu 2014 ni predviden. 

 

Stanovanjski sklad mora še vedno prioritetno graditi stanovanja, saj le tako dosega najniţjo 

lastno ceno stanovanj na enoto, vendar pa se je potrebno zaradi obstoječe finančne in 

gospodarske krize prilagoditi smernicam trga.   

 

Pridobivanje stanovanj za trg za kategorijo mladih druţin in mladih parov 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 trţnih cen in s tem poskuša uravnati 

trţna gibanja ter zagotoviti reševanje stanovanjskega problema ciljnim skupinam občanov kot 

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

stanovanjski problem. Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v preteklih letih  

subvencioniral nakup stanovanja omenjenim ciljnim skupinam. Pri tem je omogočil tudi večjo 

fleksibilnost nakupa za mlade druţine v smislu določanja končne trţne cene stanovanja. Ta 

program se bo skladno z razpoloţljivimi sredstvi izvajal tudi v letu 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Račun financiranja 

 

Odplačilo dolga domačim kreditodajalcem pomeni odplačila najetih kreditov pri 

Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije ter sredstva za odplačevanje kredita pri poslovni 

banki, skupaj sredstva v višini 90.000 €. Po pridobljeni informaciji s strani pristojnih iz 

občinske uprave v letu 2014 ne bomo pridobili soglasja za zadolţevanje, zato sredstev tudi 

nismo planirali.  

 

Opozarjam na naslednje dejstvo: Na 25. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Nova 

Gorica dne 21.02.2013 je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica 

za leto 2013 s spremljevalnim sklepom, da se za gradnjo in nakup neprofitnih stanovanj 

odobri poroštvo za najem kredita Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica v letu 

2013 ali pa se v rebalansu proračuna zagotovijo potrebna sredstva. Na osnovi  37. člena 

Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/2008 in 8/2010), ki določa zadolţevanja 

skladov v višini 10 % namenskega premoţenja, se Stanovanjski sklad Mestne občine Nova 

Gorica, lahko dodatno zadolţi za pribliţno 700.000 €. Velja omeniti, da se zadolţevanje 

upošteva pri zadolţevanju Mestne občine Nova Gorica, zato mora MONG v ta namen 

zaprositi za soglasje Ministrstvo za finance. Zaradi nemotenega dela stanovanjskega sklada 

ter zagotavljanja neprofitnih stanovanj v mestni občini, mora občinska uprava zagotavljati 

zadostna sredstva in s tem povečevati namensko premoţenje sklada.  V Načrtu razvojnih 

programov Mestne občine Nova Gorica za leta od 2014 do 2017 ni načrtovanih 

proračunskih sredstev, ki bi bila namenjena skladu. Na zaključen javni razpis za dodelitev 

neprofitnih stanovanj v najem za leto 2013, je vlogo podalo 154 prosilcev, kar kaže še vedno 

na veliko povpraševanje po neprofitnem najemu v Mestni občini Nova Gorica.  

 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica ima zelo omejene moţnosti za financiranje 

neprofitne stanovanjske gradnje, ki pa je na število prosilcev na neprofitni listi nujno 

potrebna. V ta namen je 158. člen Stanovanjskega zakona določil, da je občina dolţna 

stanovanjska sredstva za gradnjo neprofitnih stanovanj kot namenska sredstva zagotoviti v 

svojem proračunu. 

 

Finančni načrt za leto 2014 zajema tudi informativni tabelarični prikaz projekcije finančnega 

načrta za leto 2015. 

 

 

Analiza stanovanjskega trga na območju Mestne občine Nova Gorica. 

 

V letu 2013 se je iztekla Strategija delovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 

Gorica za obdobje od 2009 do 2013, zato smo v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici 

pripravili temeljito analizo delovanja stanovanjskega trga v naši občini.  

Na tej osnovi sta bili zelo kvalitetno pripravljeni projektni nalogi, in sicer: Johannes Vuga 

Gregorič, Martin Bizjak, Vilijem Čibej, Robert Feri, Aleš Humar, Urban Kandus, Staš 

Kodele, Dušan Likar, Martin Lozar, Lea Manfreda, Patrik Močnik, Sandi Molar, Primoţ 

Pahor, Andraţ Pavlica, Valter Pisk, Tjaša Skrt, Aleš Velikonja, Ivana Vasilievska: Analiza 

stanovanjskega trga v Mestni občini Nova Gorica (Projekt 1). Univerza v Novi Gorici, april 

2013 (150 strani) ter Enej Saksida: Analiza dejavnikov za izboljšanje stanovanjskega 

standarda v Mestni občini Nova Gorica. Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, januar 

2014 (55 strani) pod mentorstvom prof. dr. Marka Bohanca, prof. dr. Bojana Cestnika, prof. 

dr. Ingrid Petrič in prof. dr. Tanje Urbančič.  



Poročilo zajema zanimive ugotovitve predvsem na področju delovanja stanovanjskega trga, 

izvajanja stanovanjske politike in povezovanja med občino in stanovanjskim skladom.  

 

Skladno z navedenim navajamo naslednje ugotovitve: 

 

- Za uspešen razvoj Mestne občine Nova Gorica je trajnostni razvoj stanovanjske 

politike nujno potreben. Trajnost razvoja bo doseţena s skrbnim načrtovanjem 

aktivnosti na tem področju. Potrebno je izboljšati obstoječe stanje ter postaviti 

smernice za nadaljnji razvoj. 

- Energetska učinkovitost stavb je vrednotena s količino porabljene energije za 

ogrevanje objekta oziroma stanovanja. Potrebno je postaviti sistem vrednotenja 

energetske učinkovitosti stanovanj, tako obstoječih kot tudi novogradenj. Za Mestno 

občino predlagamo usposabljanje strokovnjakov za energetski pregled stavb, ki bi 

imeli kompetence za izdajo energetskih izkaznic ter lastnikom stanovanj predlagali 

ukreše za izboljšanje energetske učinkovitosti in nudili svetovalno pomoč. 

- Kakovost bivanja v Mestni občini Nova Gorica je potrebno izboljševati tako v mestu 

kot tudi na podeţelju.  

- Ekonomska učinkovitost: na nivoju občine je potrebno zagotoviti ekonomsko 

učinkovitost obstoječih objektov ter novogradenj. Za dosego trajnostnega razvoja je 

ključen faktor miselnost vseh prebivalcev občine. Trajnostni razvoj pa ni mogoč brez 

strokovno usposobljenih kadrov, ki skrbijo za načrtovanje prihodnosti stanovanjske 

politike občine. 

- Zakonodajni okvir je temelj za uspešno stanovanjsko politiko. Ker je zagotavljanje 

primernega stanovanja, ţe v Ustavi Republike Slovenije zapisana pravica drţavljanov, 

je ureditev stanovanjskih razmer bistven pogoj za nemoteno ţivljenje in delovanje 

druţbe. Zato se uresničevanje stanovanjske politike uvršča med pomembnejše naloge 

drţave, občin in lokalnih skupnosti. 

- Država in njene inštitucije morajo skrbeti za manjšanje razlik pri stanovanjski 

problematiki. Glavni dejavniki za reševanje stanovanjskih razmer so finančna politika, 

najemniška politika ter davčna politika in inšpekcijski nadzor. 

 

Strateško gledano bi morala Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica in Mestna občina 

Nova Gorica bolje sodelovati pri projektu zagotavljanja stanovanj za mlade druţine. Skrb 

vzbuja podatek, da anketiranci do 25 leta starosti pogosto navajajo kot ţeleno lokacijo bivanja 

Ljubljano ali Evropo. Največja razhajanja so se pokazala med dejanskimi in ţelenimi ali 

dosegljivimi cenami stanovanj za anketirance. Eno od moţnih rešitev vidimo v tem, da bi se 

Stanovanjski sklad lahko tesneje povezal z občinskim oddelkom za infrastrukturo in skupaj z 

njim določil lokacije za nova stanovanja. S promocijo javno – zasebnega partnerstva (fizične 

osebe) in ob brezplačnem komunalnem opremljanjem zemljišč s strani občine, bi 

Stanovanjski sklad hitreje pridobil zadostno število stanovanj po ugodni ceni. 

 

Temeljni cilj v prihodnosti bo pridobivanje oziroma zagotavljanje neprofitnih najemnih 

stanovanj. Stanovanjski sklad bi se moral osredotočiti na mlade, ki še nimajo druţine ali so 

med njenim načrtovanjem. Mladi bi raje imeli lastno stanovanje, vendar se zaradi prevelike 

finančne obremenitve odločajo za neprofitna najemniška stanovanja ali najemniška stanovanja 

fizičnih oseb. 

 

Potreba po neprofitnih stanovanjih se vsako leto povečuje in s tem narašča tudi odgovornost 

Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za zagotavljanje stanovanj. Finančni 

poloţaj sklada je neposredno povezan s finančnim poloţajem občine in posredno s finančnim 



poloţajem drţave, zato morata ta dva akterja najti nove in bolj ekonomične rešitve 

pridobivanja stanovanj. Rešitev je tudi v tesnejši povezavi z mestno občino in skladom (pri 

pridobivanju novih, komunalno opremljenih zemljišč, ki bi morala biti za neprofitna 

stanovanja brezplačna) v povezavi z zasebnim partnerstvom. V tem primeru bi zaţivel 

gradbeni sektor in stanovanja bi bila cenovno dostopnejša mladim in mladim druţinam.  
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