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

2013 in 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 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. 

 

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 2013 realizirati skupne prihodke 

v višini 2.185.000 €.  

 

Pretežni del prihodkov predstavljajo lastna sredstva iz naslova pobranih najemnin,  

kapitalski in transferni prihodki. Med prihodke v letu 2013 ni uvrščen še ne zapadli del 

kupnine za prodano zemljišče v Rožni Dolini v višini 878.000 €. Na 13. redni seji 

Nadzornega sveta SS MONG je bil podan predlog, da se omenjeno terjatev preknjiži v sporno 

terjatev na kto 129. Seveda je potrebno še vedno voditi vse postopke v smeri, da se omenjeno 

terjatev izterja. 

 

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 d.o.o., še ni bilo pridobljeno, zato je 

omenjeno zadevo predal v reševanje odvetniški pisarni Polanc, ki je že vložila tožbo zoper 

podjetje Composita d.o.o. zaradi plačila preostalega dela kupnine.  

 

Po preučitvi dejanskega in pravnega stanja zadeve, je bilo sprva ugotovljeno, da sta stranki 

razmerja (v tem primeru MONG in Composita d.o.o.) že uskladili vsebino pogodbe o 

komunalnem opremljanju. Po pridobitvi vseh relevantnih podatkov ter opravljenih nekaj 

sestankih za razjasnitev aktualnega stanja zadeve, je bilo moč ugotoviti, da  zadevna pogodba 

o opremljanju še ni bila podpisana, saj se je družba Composita d.o.o. temu vztrajno izogibala, 

kljub temu, da je bila vsebina pogodbe dejansko že potrjena z obeh strani. Tožbeni zahtevek 

za plačilo preostalega dela kupnine je bil zoper družbo Composita d.o.o. vložen dne 

10.09.2011. Prva sodna obravnava je razpisana na dan 01.02.2013 na Okrožnem sodišču v 

Ljubljani. 

 

Projekt Rožna Dolina III. je še vedno vključen v čakalno vrsto investicij na Stanovanjskem 

skladu Republike Slovenije vse do izdaje razpisa za sofinanciranje neprofitne stanovanjske 

gradnje. 

 

1.1. Tekoči prihodki 

 

Tekoči prihodki Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 so planirani 

v višini 683.000 €.  

 

 

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 premoženja, t.j. prihodke od najemnin za 

neprofitna stanovanja v višini 670.000 €. V letu 2012 smo povečali intenziteto izterjave 

dolgov na podlagi elektronske izvršbe. Ta metoda izkazuje pozitivne rezultate pri zmanjšanju 

zaostalih plačil iz naslova neplačanih najemnin. Drugi prihodki od premoženja v višini 500 € 

so prihodki iz naslova plačanih odškodnin zavarovalnic za nastalo škodo na stanovanjih.  

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 1.500 € 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 družbena 

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 10.000 € in se nanašajo na  različne poslovne 

dogodke. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Kapitalski prihodki 

 

Kapitalski prihodki sklada v letu 2013 so planirani v višini 200.000 € iz naslova prodaje 

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

ravnanju s stvarnim premoženjem 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 že izrazili željo za 

nakup stanovanja in vložili 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 2013 so planirani v višini 302.000 €. 

 

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 bodo namenjena gradnji neprofitnih najemnih 

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

 

Stanovanjski sklad Mestne občine ima v letu 2012 objavljene tri razpise in sicer:  

- 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 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.  

 

- Javno povabilo za nakup novih in rabljenih stanovanj in stavbnih zemljišč na 

območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje enega leta in sicer do 30.11.2012. 

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 

premoženje. 

 

 



- 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 družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje 

postalo neprimerno. Stanovanjski sklad omogoča najem stanovanjskega kredita po 

ugodni obrestni meri Euribor + 0%. 

 

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

 

Sklad načrtuje nakazilo subvencij za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin 

najemnikov, ki so na osnovi izdanih odločb do le-teh upravičeni v višini 142.000 €. Sredstva 

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

večji porast upravičencev do subvencionirane najemnine tako neprofitne kot tržne. 

 

 

2. Odhodki 
 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica planira v letu 2013 skupne odhodke v višini 

2.185.000 €. 

 

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 se uskladila 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 270.000 €. Precejšnji del odhodkov predstavlja planirani odhodek za tekoče 

vzdrževanje stanovanj. 

 

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

10.000 €, za najeti kredit pri poslovni banki pa 30.000 €. Stanovanjski sklad Mestne občine 

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

posojilo za obdobje 15 let z možnostjo 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 35.000 € 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. 

 

 

 

 

 



2.3. Investicijski odhodki 

 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica planira v letu 2012 investicijske odhodke v 

višini 1.654.000 €.  

 

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

višini 850.000 €. Stroški nakupa opreme so planirani v višini 4.000 € in predstavljajo nakup 

računalniške in pisarniške opreme. Leta 2013 pričnemo adaptacijo večstanovanjske stavbe v 

Čepovanu (I. in II. faza). Gradbeno dovoljenje smo pridobili v mesecu oktobru 2012. Pri 

adaptaciji večstanovanjske hiše bomo pridobili dodatna tri stanovanja, torej skupaj šest. Z 

adaptacijo večstanovanjske stavbe bomo pričeli takoj po končani izbiri izvajalca gradnje. 

Sredstva so planirana v višini 390.000 €.  

Nadalje želimo v letu 2013 pričeti z gradnjo dveh nizkoenergijskih hiš v Prvačini, s katerima 

bi pridobili šest novih stanovanj. Strošek gradnje v letu 2013 znaša 500.000 €. Nakup 

večstanovanjske stavbe v Rožni Dolini na osnovi javnega povabila za nakup novih in 

rabljenih stanovanj in stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Nova Gorica znaša 

450.000 EUR. Za subvencije kreditov po javnem razpisu za subvencioniranje obrestne mere 

za najete stanovanjske kredite pri poslovnih bankah bomo porabili sredstva v višini 300.000 €.  

 

Stroški projektiranja, nadzora in investicijskega inženiringa so planirani v višini 50.000 € in 

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

mogoča gradnja neprofitnih najemnih stanovanj. Odhodki za investicijsko vzdrževanje v 

višini 100.000 € se bodo povečali predvsem zaradi povečevanja rekonstrukcij in adaptacij 

starih stanovanj, ki jih je potrebno skladno z zakonodajo sanirati. Obstoječa gospodarska kriza 

in energetski zakon sta prispevala k identifikaciji napak in pomanjkljivosti v stanovanjih, kar 

vodi k priložnosti, da se vzpostavijo nova izhodišča, razmerja in odnosi na trgu. Vspodbuditi 

želimo tudi trajnostno gradnjo ob predpostavki, da ljudje v današnjih časih preživijo kar 90 % 

svojega časa v zaprtih prostorih. Trajnostni razvoj pomeni nižje obratovalne stroške, višje 

najemnine, povečano zasedenost in višjo vrednost premoženja. Ob morebitnem presežku 

finančnih sredstev se bomo v letu 2013  odločili tudi za nakup stavbnih zemljišč v višini 

150.000 €. 

 

Stanovanjski sklad mora še vedno 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.   

 

Pridobivanje stanovanj za trg za kategorijo mladih družin 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 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 preteklih letih  

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

fleksibilnost nakupa za mlade družine v smislu določanja končne tržne cene stanovanja. Ta 

program se bo skladno z razpoložljivimi sredstvi izvajal tudi v letu 2013. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4. Račun financiranja 

 

Odplačilo dolga domačim kreditodajalcem pomeni odplačila najetih kreditov pri 

Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije v višini 110.000 € ter sredstva v višini 60.000 € 

za odplačevanje reprogramiranja kredita pri poslovni banki.  

 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica ima zelo omejene možnosti 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 dolžna 

stanovanjska sredstva za gradnjo neprofitnih stanovanj kot namenska sredstva zagotoviti v 

svojem proračunu. 

 

Finančni načrt za leto 2014 je pripravljen v tabelaričnem pregledu v prilogi. 

 

 

Dodatna obrazložitev k finančnemu načrtu za leto 2013 

 

Dne 11.12.2012 je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica na 16. 

redni seji sprejel finančni načrt Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leti 

20123 in 2014. Transferni prihodki za leto 2013 in 2014 so ob pripravi finančnega načrta 

zajemali proračunska sredstva, ki so bila namenjena povečanju namenskega premoženja. 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 20123 z obrazložitvijo, da se 

Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica odvzamejo planirana sredstva ter 

omogoči zadolževanje sklada s poroštvom Mestne občine Nova Gorica. Na seji mestnega 

sveta je bil sprejet spremljevalni sklep, 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. V Načrtu razvojnih programov za 

leta od 2014 do 2017 proračunska sredstva namenjena skladu ostajajo v višini 1.000.000 €.  

 

Skladno z navedenim sklad v finančnem načrtu za leto 2013 in 2014 v ohranja sredstva na 

prihodkovni strani v enaki višini. 

 

 

 

 

 Direktorica: 

 Nataša Leban, mag. 
 

 

 

 

Priloga: 

- Finančni načrt za leto 2013 in 2014 


