OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2
3270 L a š k o
Številka: 014-12/2009-23-22
Datum: 31.03.2011

OBČINSKI SVET

LAŠKO
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Pristojnost in pravna podlaga:
 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007 in 11/2010)
 Zakon o javnih skladih (ZJS-1; Ur. list RS, št. 77/2008 in 68/2009)
 Odlok o preoblikovanju Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Ur. list RS, št.
57/2009)
 Sklep o prenehanju delovanja in pripojitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Ur.
list RS, št. 17/2010)
Način in rok obravnave: Predlagamo obravnavo in sprejem po enofaznem postopku.
Predlog sklepa:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o poslovanju Javnega nepremičninskega sklada
Občine Laško v obdobju od 1. 1. do 24. 6. 2010.
Obrazložitev:
Javni nepremičninski sklad Občine Laško je prenehal s poslovanjem na podlagi Sklepa o
prenehanju delovanja in pripojitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Ur. list RS, št.
17/2010). Po sklepu naj bi se sklad kot samostojna pravna oseba ukinil oziroma prenehal delovati
s 30.4.2010. Okrožno sodišče v Celju je sklep o izbrisu Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško, kot samostojne pravne osebe, iz sodnega registra izdalo šele 24.06.2010, zato je temu
ustrezno prilagojeno tudi obdobje v katerem je sklad še posloval in za katerega je izdelano
poročilo. Sklad se je pripojil ustanoviteljici Občini Laško, na katero je prešlo tudi vse premoženje,
pravice in obveznosti sklada. Do ukinitve sklada je skladnost realizacije z zastavljeno politiko
sklada za določeno poslovno leto preverjal nadzorni svet. S pripojitvijo JNS OL in prenehanjem
mandata nadzornemu sveta pa je naloga obravnave poročila prešla na Odbor za gospodarski
razvoj občine.
Ob upoštevanju vsega navedenega strokovne službe predlagajo, da Občinski svet Laško sprejme
Poročilo o poslovanju Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško v obdobju od 1. 1. do 24.
6. 2010 v predloženi vsebini.
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 Poročilo o poslovanju JNS OL
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Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
za obdobje od 1. 1. do 24. 6. 2010

Številka: 014-12/2009-23-22
Laško, julij 2010

I. PREDPISI O USTANOVITVI IN PRISTOJNOSTI
JAVNEGA NEPREMIýNINSKEGA SKLADA OBýINE LAŠKO
Stanovanjski zakon (SZ-1, Ur. list RS št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/2006 – ZEN in 57/2008), v
þlenih od 154. do 159. opredeljuje, da ima obþina na stanovanjskem podroþju zlasti naslednje
pristojnosti in naloge:
 sprejema in uresniþuje obþinski stanovanjski program;
 zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih
stavb, namenjenih zaþasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb;
 spodbuja razliþne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj;
 zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoþ pri uporabi
stanovanja;
 zagotavlja pogoje za razvijanje razliþnih oblik gradnje in prenove z ustrezno zemljiško in
normativno politiko;
 sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih
posebnosti, vkljuþno z zunanjim videzom stanovanjskih stavb;
 vodi register stanovanj.
Obþina naj bi zagotavljala pridobivanje najemnih in lastnih stanovanj zlasti:
 s soinvestitorstvom s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom;
 z rentnim odkupom stanovanj in njihovim oddajanjem v najem;
 z najemom stanovanj na trgu z namenom oddajanja upraviþencem do neprofitnih stanovanj, pri
þemer obþina doloþi podrobnejša merila njihovega najema in podnajema;
 s prodajo stanovanj na þasovni zakup (finanþni leasing);
 s sovlaganjem javnih in zasebnih investitorjev in podobno;
 s sredstvi državnega proraþuna;
 s sredstvi, namenjenimi za regionalni razvoj ter razvoj podeželja;
 s sredstvi Evropske unije in podobno.
V skladu z vsakoletno prakso obþinski stanovanjski program sprejme obþinski svet. V njem je
stanovanjska politika obþine konkretneje opredeljena, zajema pa predvsem:
 obseg, lokacijo in dinamiko graditve lastnih in najemnih stanovanj;
 ukrepe obþine, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost
obstojeþih stanovanj v obþini;
 posebne stanovanjske programe v obþini, ki upoštevajo arhitektonske in druge posebnosti pri
zagotavljanju stanovanj za invalide;
 naþin izvajanja izredne pomoþi pri uporabi stanovanja;
 naþin zagotavljanja ustreznih oblik pomoþi za nastajanje in delovanje neprofitnih stanovanjskih
organizacij.
Za uresniþevanje obþinskega stanovanjskega programa lahko obþina ustanovi javni stanovanjski
ali proraþunski sklad. Sredstva za poslovanje sklada in izvajanje programa se skladno z
doloþili Stanovanjskega zakona zagotavljajo v:
1. obþinskem proraþunu iz:

rednih proraþunskih sredstev;

dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj;

vraþila anuitet za predhodno dana stanovanjska posojila;

prihodkov od najemnin;
2. iz presežka prihodkov nad odhodki;
3. z namenskimi sredstvi, ki jih sklad prejme od domaþih in tujih pravnih in fiziþnih oseb.
Stanovanjski sklad Obþine Laško je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi (Ur. list RS, št. 4/96)
na podlagi doloþil Stanovanjskega zakona in Statuta Obþine Laško, z namenom poslovanja z okoli
250 stanovanji in stanovanjskimi hišami, stavbnimi zemljišþi ter drugim premoženjem v lasti Obþine
Laško in sklada, ki je namenjeno za zagotavljanje javnega interesa na stanovanjskem podroþju. Že
ob sprejemu Zakona o javnih skladih (ZJS) leta 2000, ki je pomenil za veþino obþinskih
stanovanjskih skladov in skladov stavbnih zemljišþ prenehanje s poslovanjem, je bila obþina
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postavljena pred izziv preoblikovanja sklada v Javni nepremiþninski sklad Obþine Laško.
Obþinski svet Obþine Laško je tudi sprejel ustrezen odlok o preoblikovanju (Ur. list RS, št. 33/2001
in 68/2003). Postopek vpisa v sodni register je bil zakljuþen septembra 2004, medtem ko se je
postopek pri AJPES zakljuþil šele v marcu 2005.
Ob upoštevanju doloþb novega Zakona o javnih skladih (ZJS-1) je bil v letu 2009 sprejet Odlok o
preoblikovanju Javnega nepremiþninskega sklada Obþine Laško (Ur. list RS, št. 57/2009),
pripravljen Popis namenskega premoženja Javnega nepremiþninskega sklada Obþine
Laško št.: 352-08/2009-23-22, z dne 15.06.2009 in Pogodba o prenosu nepremiþnin v
namensko premoženje in kapital Javnega nepremiþninskega sklada Obþine Laško, št.: 35208/2009-23-22, z dne 15.06.2009. Namensko premoženje je s cenitvenim elaboratom ocenil sodno
zapriseženi cenilec gradbene stroke, soglasje na cenitveno poroþilo pa je podala tudi pooblašþena
revizorka.
Poslanstvo sklada je bilo opredeljeno v odloku o preoblikovanju. Javni nepremiþninski sklad
Obþine Laško je bil opredeljen kot pravna oseba javnega prava, ki jo je Obþina Laško ustanovila z
namenom izvajanja stanovanjske in prostorske politike obþine ter upravljanja nepremiþnin v lasti
obþine in sklada. Javni sklad je upravljal in razpolagal s stanovanji, stanovanjskimi hišami,
stavbnimi zemljišþi in drugim premoženjem v lasti javnega sklada in obþine, z namenom
zagotavljanja javnega interesa, zlasti:
 gospodarjenja s stanovanji, stanovanjskimi hišami, poslovnimi prostori, garažami, stavbnimi
zemljišþi in drugimi nepremiþninami;
 financiranja gradnje, nakupa in obnove stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih nepremiþnin;
zagotavljanja kontinuiranega pridobivanja neprofitnih, službenih in profitnih stanovanj;
 pridobivanja stavbnih zemljišþ;
 sprejemanja programov opremljanja stavbnih zemljišþ;
 spremljanja in nadzora nad izvajanjem programov opremljanja stavbnih zemljišþ;
 oddajanja obþinskih stavbnih zemljišþ investitorjem;
 opravljanja drugih nalog doloþenih v obþinskih programih ter s tem povezanimi razvojnimi in
finanþnimi, organizacijskimi in drugimi aktivnostmi s podroþja stanovanjskega gospodarstva v
skladu s stanovanjskim zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.
Javni sklad je bil ustanovljen za nedoloþen þas.
Organa sklada sta bila:
¾ uprava – direktor - Pri imenovanju direktorja po ZJS-1 je obvezen postopek z javnim
nateþajem. Izbor ustreznih kandidatov izvede nadzorni svet, direktorja pa imenuje ustanovitelj.
Po stari ureditvi je bil lahko v funkcijo þlana uprave imenovan eden od višjih upravnih delavcev
zaposlenih pri ustanovitelju. Glede na navedeno je bilo v prehodnih doloþbah odloka o
preoblikovanju sklada predvideno, da bo v prehodnem obdobju do zakljuþka svojega
mandata, v letu 2010, funkcijo direktorja opravljal Vodja referata za gospodarske zadeve v
Uradu župana, mag. Andrej Flis.
¾ nadzorni svet – Nadzorni svet je imel predsednika in štiri þlane. Zakon o javnih skladih (ZJS1) doloþa, da þlanice oz. þlane nadzornega sveta imenuje obþinski svet v funkciji ustanovitelja.
Iz doloþb ZJS-1 v zvezi z nadzornim svetom (NS) izhaja, da je nadzorni svet strokovni organ in
organ nadzora, ne sprejema pa veþ upraviteljskih odloþitev. Praviloma naj bi bili þlani
nadzornega sveta strokovnjaki in ne funkcionarji. Razmejitev pristojnosti med
ustanoviteljem in nadzornim svetom je jasneje opredeljena. Javni sklad naj bi bil pri tekoþem
poslovanju bolj samostojen, medtem ko strateške odloþitve sprejema ustanovitelj. ýlani
nadzornega sveta so svojo funkcijo opravljali neprofesionalno, njihov mandat pa bi iztekel
31.03.2013.
Ob sprejetju novega Zakona o javnih skladih (ZJS-1) so strokovne službe ponovno tehtale med
možnostjo preoblikovanja sklada po novi zakonodaji ali pripojitvijo sklada nazaj k ustanoviteljici, t.j.
Obþini Laško.
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Glavni razlogi za takšno razmišljanje so bili, da organiziranost stanovanjskega in praktiþno
celotnega nepremiþninskega podroþja v okviru javnega sklada za obþino ne predstavlja veþ
tolikšne primerjalne prednosti kot nekoþ, in sicer:
• Zadolžitev javnega nepremiþninskega sklada se v celoti šteje v zadolžitev Obþine Laško,
prav tako je problematiþna višina skupnega obsega zadolževanja javnega sklada, ki ne sme
preseþi 10% vrednosti namenskega premoženja sklada in skupnih prihodkov javnega sklada v
preteklem poslovnem letu.
• V preteklih letih so se izenaþili pogoji in možnosti obþine ter javnega sklada za
pridobivanje kreditnih sredstev ter sodelovanje pri projektih soinvestitorstva gradnje
neprofitnih stanovanj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije.
• Ukinitev javnega sklada in pripojitev k obþini nadalje pomeni racionalizacijo poslovanja
obþine ob enaki kvaliteti storitev za obþane. S popolno organiziranostjo po ZJS-1 se
namreþ poveþujejo tudi stroški delovanja sklada. Staro ureditev po kateri je funkcijo direktorja
sklada lahko opravljal eden izmed višjih upravnih delavcev, zaposlenih pri ustanovitelju sklada,
je zamenjal nateþajni postopek in profesionalizacija delovnega mesta direktorja. Dosedanji
direktor tako kot tudi nihþe od ostalih uslužbencev, ki opravljajo strokovna in administrativno
tehniþna dela za sklad, ne prejema nobenih finanþnih nadomestil iz naslova nepremiþninskega
sklada.
Vsled vsega navedenega je Obþinski svet Laško sprejel Sklep o prenehanju delovanja in
pripojitvi Javnega nepremiþninskega sklada Obþine Laško (Ur. list RS, št. 17/2010). Po
sklepu naj bi se sklad kot samostojna pravna oseba ukinil oziroma prenehal delovati s 30.4.2010.
Sklad se s tem dnem pripoji ustanoviteljici Obþini Laško, na katero preidejo tudi vse premoženje,
pravice in obveznosti. Okrožno sodišþe v Celju je sklep o izbrisu Javnega nepremiþninskega
sklada Obþine Laško, kot samostojne pravne osebe, iz sodnega registra izdalo 24.06.2010,
zato je temu ustrezno prilagojeno tudi obdobje za katerega je izdelano poroþilo.

II. PREDPISI UPORABLJENI PRI IZDELAVI POROýILA
Javni nepremiþninski sklad Obþine Laško pri sestavljanju in predlaganju letnih poroþil doloþenih
uporabnikov enotnega kontnega naþrta upošteva naslednje zakonske in pravne podlage:
¾ Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002 -ZJU,
127/2006 –ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008 in 49/2009)
¾ Navodilo o pripravi zakljuþnega raþuna državnega in obþinskega proraþuna ter metodologije za
pripravo poroþila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proraþuna (Ur. list RS, št. 12/2001, 10/2006 in 8/2007)
¾ Zakon o raþunovodstvu (Ur. list RS, št. 23/1999 in 30/2002- ZJF-C)
¾ Pravilnik o sestavljanju letnih poroþil za proraþun, proraþunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur. list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004,120/2007 in 124/2008).

III. PRILOGE K RAýUNOVODSKEMU POROýILU
Priloge iz pravilnika o sestavljanju letnih poroþil za proraþun, proraþunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007 in
124/2008):
1. Bilanca stanja (priloga 1)
a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoroþnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(priloga 1a)
b) Stanje in gibanje dolgoroþnih kapitalskih naložb in posojil (priloga 1b)
2. Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov (priloga 2)
a) Izkaz raþuna finanþnih terjatev in naložb (priloga 2a)
b) Izkaz raþuna financiranja (priloga 2b)
c) Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov (priloga 2c),
na predpisanih obrazcih AJPES v prilogi.
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IV. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOýENIH
UPORABNIKOV – OBRAZLOŽITEV PO PROGRAMSKEM DELU
V skladu z doloþili Odloka o ustanovitvi JNS OL je tako finanþni naþrt kot tudi rebalans finanþnega
naþrta in programa dela za leto 2010, kateremu je obþinski svet izdal soglasje v februarju 2010,
razdeljen na dve vsebinski podroþji:
A) STANOVANJSKO PODROýJE in
B) PRIPRAVA IN PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠý.
Raþunovodsko loþeno spremljanje obeh podroþij je potrebno zaradi možnosti poraþuna davka na
dodano vrednost. Ob pripravi finanþnega naþrta strokovne službe upoštevajo tudi navodilo o
pripravi finanþnih naþrtov ter ekonomsko klasifikacijo prihodkov in odhodkov. V Izkazu prihodkov in
odhodkov po naþelu denarnega toka, Izkazu raþuna finanþnih terjatev in naložb ter Izkazu raþuna
financiranja so loþeno prikazani predvideni prihodki in odhodki na obeh podroþjih.

A) STANOVANJSKO PODROýJE
PRIHODKI
I.




BILANCA PRIHODKOV
90001 – Dotacije proraþuna Obþine Laško: postavka vkljuþuje denar iz naslova kupnin po
stanovanjskem zakonu iz leta 1991, ki jih na raþun sklada nakazuje obþinski proraþun in jih v
skladu z doloþili SZ-1 namensko usmerjamo v izgradnjo stanovanj. Sklad je prejel dotacije
proraþuna za tekoþo porabo v višini 36.666,68 €. Proraþun je JNS OL v letu 2010 nameraval
nakazati tudi namenska sredstva, ki bi bila porabljena za nakupe dodatnih neprofitnih
stanovanj.
90002 – Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov, stanovanj ter poslovnih prostorov:
V okviru postavke smo planirali prihodke iz naslova prodaje nepremiþnin. Predloge za
odprodajo sta v okviru letnega naþrta prodaje stvarnega premoženja v lasti oz. upravljanju JNS
OL za obdobje 2009-2010 obravnavala nadzorni svet sklada in obþinski svet, individualne
programe odprodaj in sklepe o izvedbi postopka pa sta sprejemala župan ter direktor JNS OL.
V letošnjem proraþunske letu 2010 je sklad naþrtoval odprodajo:
 osem novih stanovanj v Poslovno stanovanjskem objektu ZP Rimske Toplice:
Številka dela
stavbe

Številka
poslovnega
prostora ali
stanovanja

1039-960-6
1039-960-7
1039-960-8
1039-960-9
1039-960-10
1039-960-11
1039-960-12
1039-960-13

6
7
8
9
10
11
12
13

Neto tlorisna
površina dela
stavbe (v m2)
– vpisana v
kataster stavb
53,23 m2
54,43 m2
83,43 m2
62,46 m2
52,95 m2
53,91 m2
83,46 m2
62,65 m2

Dejanska raba
dela stavbe

stanovanjska – stanovanje D1
stanovanjska – stanovanje C1
stanovanjska – stanovanje B1
stanovanjska – stanovanje A1
stanovanjska – stanovanje D2
stanovanjska – stanovanje C2
stanovanjska – stanovanje B2
stanovanjska – stanovanje A2

Izklicna cena
brez DDV

85.900,98 €
87.837,50 €
134.636,83 €
100.796,07 €
85.449,12 €
86.998,34 €
134.685,24 €
101.102,69 €

Izhodišþna
prodajna
cena z
vkljuþenim
DDV
93.202,56 €
95.303,69 €
146.080,96 €
109.363,74 €
92.712,30 €
94.393,20 €
146.133,49 €
109.696,42 €

 in objekt bivše podružniþne šole v Lokavcu.
Vse prodaje starih stanovanj in novih poslovnih prostorov potekajo v skladu z doloþili Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in obþin ter Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in obþin. Pri prodaji stanovanj v PSO ZD Rimske Toplice postopek poteka po Zakonu
o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES). Uporabno dovoljenje je bilo
izdano 27.11.2009, tako je bilo mogoþe s pravo prodajo zaþeti šele koncem leta. Situacija v
kateri je bil sklad prisiljen sprejeti splošne pogoje prodaje zgrajenemu objektu navkljub, je
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bistveno podražila postopek. Sklad je v juniju 2010 sklenil prodajno pogodbo za stanovanje št.
7, medtem ko za ostala stanovanja sklad ni prejel resnih ponudb, þeprav je imel pred zaþetkom
prodaje objekta evidentiranih preko 20 potencialnih kupcev.




90003 – Prihodki od najemnin: kljuþni vir rednega dohodka JNS OL so bile, tako kot pri vseh
javnih stanovanjskih skladih, najemnine. Sklad je upravljal s stanovanjskim fondom razliþne
starosti, kar je omogoþalo, da se novejši fond, obremenjen z odplaþili anuitet za najeta posojila,
financira tudi s pomoþjo najemnin starejšega fonda, pri katerem so posojila že odplaþana.
 Prihodki od najemnin za poslovne prostore so bili ocenjeni na osnovi predvidene
realizacije sklada za leto 2009. Do junija 2010 je sklad uspel pobrati za 36.471,99 €
najemnin za poslovne prostore.
 Prihodki od najemnin za stanovanja: Višina prihodkov najemnin za stanovanja je bila
ocenjena na osnovi predvidene realizacije nepremiþninskega sklada za leto 2009. Pri
popravku plana je bilo upoštevano dejstvo, da sklad od 1.1.2008 dalje obraþunava polno
neprofitno najemnino, v višini 4,68% od vrednosti stanovanj letno. Prihodki od najemnin za
stanovanja so v obravnavanem obdobju znašali 116.470,57 €.
 Prejeta sredstva iz obþinskih proraþunov za tekoþo porabo (subvencije): Oblikovanje
stroškovnih najemnin vseskozi vpliva na sistem subvencioniranja najemnin in število
upraviþencev. S 1.1. 2009 so priþele veljati tudi spremembe Uredbe o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin. Upraviþenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki
izpolnjujejo dohodkovni cenzus in ostale premoženjske pogoje, þe so: najemniki neprofitnih
stanovanj, najemniki namenskih najemnih stanovanj do višine neprofitnih najemnin,
najemniki bivalnih enot (namenjenih zaþasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb), najemniki tržnega stanovanja, ki plaþujejo najemnino višjo od priznane
neprofitne najemnine, ali hišniki, ki še prebivajo v hišniških stanovanjih na podlagi
ustreznega akta in glede hišniških opravil izpolnjujejo pogoje po SZ.
Organ obþinske uprave, pristojen za stanovanjske zadeve, lahko skladno z obþinskim
stanovanjskim programom dodeli subvencijo tudi najemnikom tržnih stanovanj do višine
neprofitne najemnine. Obþina Laško takšen program izvaja vse od leta 2004 dalje. Temeljni
pogoj pa je, da je najemnik najel tržno stanovanje na obmoþju obþine Laško in imel
registrirano najemno pogodbo. Subvencija tudi v tem primeru ne presega višine subvencije,
ki je priznana za stanovanja last sklada t.j. 80% od 4,68% neprofitne najemnine, za
primerno veliko stanovanje.
Konec prvega polletja 2010 je bilo do subvencionirane najemnine upraviþenih 93
najemnikov neprofitnih stanovanj, od tega: 86 najemnikov Javnega nepremiþninskega
sklada Obþine Laško, 4 najemniki DOMEX-a, 2 najemnika MORS-a in 1 najemnik
Stanovanjskega sklada RS. V namenskih upokojenskih stanovanjih je bilo do subvencije
upraviþenih 13 najemnikov Nepremiþninskega sklada PIZ-a. Subvencijo je prejemalo tudi
23 najemnikov tržnih stanovanj. Skupaj je bilo do subvencije v prvem polletju upraviþenih
129 najemnikov oziroma 11 veþ kot ob zakljuþku leta 2009. Povpreþna meseþna subvencija
je znašala 82,39 €/ upraviþenca in je bila za 3,69€/ upraviþenca višja od povpreþne
subvencije v letu 2009. Prihodki sklada iz naslova subvencij k neprofitnim najemninam so
znašali 46.686,80 €.
90004 – Ostali prihodki: na postavi so prikazani prihodki iz naslova prejetih obresti od
sredstev na vpogled v višini 80,47 €, zamudnih obresti v višini 87,31 €. Na drugih nedavþnih
prihodkih so prikazani tudi prihodki iz naslova refundacije stroškov iz naslova ogrevanja KS
Jurklošter in refundacije stroškov za telefonski prikljuþek v dvigalu na naslovu Cesta v Reþico
14, v Laškem v znesku 65,47 € ter prihodki iz naslova povraþil stroškov izterjave v znesku
278,12 €.

II. RAýUN FINANýNIH TERJATEV IN NALOŽB
 97000 – Prejeta vraþila danih posojil – na postavki ni bilo planiranih prihodkov, v kolikor bi
katerega izmed objektov odprodali na obroþno odplaþilo bi bila postavka ustrezno usklajena.
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IV. SREDSTVA NA RAýUNIH
 99000 – Sredstva na raþunih – postavka predstavlja denarna sredstva na raþunu ter vezana
prosta denarna sredstva.

ODHODKI
I. BILANCA ODHODKOV
16059001












SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

16001 – Stanovanjski sklad Republike Slovenije 20%
16002 – Slovenski odškodninski sklad 10%
Stanovanjskemu skladu RS in Slovenskemu odškodninskemu skladu skladno z 10. þlenom
Zakona o slovenskem odškodninskem skladu nakazujemo iz naslova celotne kupnine za
stanovanja prodana na podlagi stanovanjskega zakona (privatizacija stanovanj l. 1991)
odstotke v višini: 10% odškodninski sklad - družba in 20% stanovanjski sklad.
16003 – Nakup neprofitnih stanovanj v L10 – banþna garancija in obresti
16004 – Nakup neprofitnih stanovanj v L11 in 12 – plaþilo obresti
Postavki vkljuþujeta stroške vodenja banþne garancije in plaþila obresti iz naslova dolgoroþnih
kreditov za 28 neprofitnih stanovanj v L 10-12 KS 3 del Debro. Za lamelo 10 je bilo najeto
dolgoroþno posojilo pri Stanovanjskem skladu RS, banþno garancijo je izdala Banka Celje d.d.,
medtem ko so bili nakupi stanovanj v lameli 11 in 12 realizirani z dolgoroþnim kreditom Banke
Celje d.d..
16005 – Izgradnja neprofitnih stanovanj v L14 Debro – plaþilo obresti od dolgoroþnih
kreditov poslovnim bankam – Postavka vkljuþuje stroške obresti za dolgoroþni kredit Banke
Celje d.d., najet za zaprtje finanþne konstrukcije na lameli 14.
16023 – PSO ZP Rimske Toplice – Poslovno stanovanjski objekt Aškerþeva cesta 4, 3272
Rimske Toplice. Postavka prvotno ni bila vkljuþena v finanþni naþrt in program dela za
proraþunsko leto 2010. Zaradi objektivnih razlogov in zamude pri pridobivanju uporabnega
dovoljenja ter poslediþno primopredaji objekta z izvajalcem smo postavko vkljuþili v finanþni
naþrt ob priliki rebalansa. Investitor v izgradnjo poslovnih prostorov je Obþina Laško, v
izgradnjo stanovanj pa JNS Obþine Laško. Poslovni prostori so namenjeni prodaji na trgu, zato
so zanje že bile razpisane javne dražbe. Obþina Laško je uspela do sedaj odprodati poslovni
prostor lekarne, medtem ko so ostali poslovni prostori predmet nadaljnjih povabil za sklenitev
neposrednih prodajnih pogodb. V zaþetku leta je potekala tudi druga javna dražba za prodajo
osmih stanovanj in servisnih prostorov zanje. Stanovanja velikosti od 53,23 m2 do 83,46 m2
imajo velike pokrite balkone in kletne prostore. Sklad je v juniju 2010 sklenil prodajno pogodbo
za stanovanje št. 7, za ostala stanovanja pa javni sklad ni prejel resnih ponudb. Prodajne cene
stanovanj in poslovnih prostorov so bile izraþunane ob upoštevanju celotne investicijske
vrednosti projekta in spremljajoþega funkcionalnega zemljišþa. V rebalans finanþnega naþrta
za leto 2010 je bila vkljuþena zadnja izvajalska situacija, stroški oglaševanja in prodaje
objektov ter posredniška provizija.
16025 – Nakup dodatnih neprofitnih stanovanj – Sklad je nameraval v proraþunskem letu
2010 od investitorjev na trgu odkupiti prosta stanovanja. Ob upoštevanju realnih finanþnimi
možnosti obþinskega proraþuna je sklad vse svoje sile usmeril v zagotavljanje in oddajo
stavbnih zemljišþ za novogradnje v Laškem in Rimskih Toplicah. Investitor projektov tokrat ne
bo Obþina Laško. Obþina bo nastopala zgolj v vlogi kupca stanovanj po vnaprej doloþenih
cenah in standardih, ki jih predpisuje Stanovanjski sklad Republike Slovenije s svojimi programi
zagotavljanja dodatnih neprofitnih stanovanj.
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16059002







DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROýJU

16007 – Tekoþe vzdrževanje stanovanj
16008 – Tekoþe vzdrževanje poslovnih prostorov
16009 – Intervencijsko vzdrževanje
Sredstva tekoþega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov ter intervencij so bila na
razpolago upravniku stanovanj za nujna vzdrževalna dela, ki bistveno ne poveþajo toþkovne
vrednosti stanovanja in ne vplivajo na višino najemnine. Vsa tekoþa vzdrževalna dela, ki jih je
in jih bo v letu 2010 izvajal upravnik obþinskega fonda na stanovanjih in poslovnih prostorih so
opredeljena v Srednjeroþnem programu rednih in investicijsko vzdrževalnih del na objektih
Obþine Laško in JNS OL za obdobje 2008-2010. Na postavki so med drugim prikazani
stroški:
• števþnin in porabljenega plina, stroški porabljene elektriþne energije in skupne elektrike,
stroški ogrevanja ter vodarin za prazna stanovanja in stanovanja, ki so v fazi prenove;
• servisi gasilnih aparatov in plinskih peþi;
• meritev strelovodov in delne obnove le-teh;
• deratizacije objektov;
• popravila odtokov, menjava WC kotliþkov in þišþenja kanalizacije ter izpraznitve greznic;
• manjših popravila v skupni kotlarni in podpostajah na Badovinþevi ulici;
• intervencijskega popravila strehe na objektu Jurklošter 19/a;
• nabava slikopleskarskega materiala za objekt Jurklošter 22;
• popravilo etažnega centralnega ogrevanja v stanovanju v Lahovem grabnu 6;
• dodatno izolacijo in popravilo ometov v poslovnem prostoru ter menjavo keramike in WC
kotliþka v stanovanju na Aškerþevem trgu 13;
• plaþilo elektro in plinskega prikljuþka za stanovanje na Mestni ulici 5 ter popravilo dimnika
ob plinski peþi;
• obnovo elektroinstalacije ter montažo kljuþavnic na elektro omaricah v objektu Rimska
cesta 6/a;
• menjavo radiatorja na Trubarjevi ulici 3;
• manjše popravilo strehe na Trubarjevi ulici 13;
• popravilo v kopalnice v stanovanju na Ulici XIV. divizije 8;
• termovizijski pregled stanovanja na naslovu Zidani Most 30;
• popravilo centralnega ogrevanja v stanovanju v objektu Šentrupert 93/a in
• manjše popravilo strehe na objektu Cesta v Reþico 6.
16010 – Upravljanje stanovanj
16011 – Upravljanje poslovnih prostorov
Postavki upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov sta realizirani na podlagi sklenjenih
pogodb o upravljanju z upravniki obþinskega fonda, in sicer: Domplan d.o.o., JP Komunala
Laško in Terca d.o.o.. Znesek upravljanja znaša za veþino enot 0,3% od toþkovne vrednosti
stanovanj oziroma poslovnih prostorov in je nižji od najvišjega zakonsko predpisanega 0,4%.
16012 – Strokovne in finanþne storitve – postavka vkljuþuje izdatke za raþunovodske,
revizorske in svetovalne storitve, stroške odvetniških storitev in sodnih taks, þlanarino za prvo
polletje pri Stanovanjski zbornici Slovenije, cenitvena poroþila za stanovanjske objekte in
poslovne prostore ter sejnine. Na postavki so prikazani tudi stroški deložacije iz stanovanja na
Mestni ulici 5, v Laškem.





16014 – Zavarovanje objektov – Za vse enote je preko upravnikov sklenjeno zavarovanje. Na
željo solastnikov nekaterih objektov smo povišali protipoplavna zavarovanja skupnih kotlarn na
Poženelovi ulici in Trubarjevem nabrežju 1/a in b ter za poslovne prostore policijske postaje.
16015 – Vzdrževanje programske in strojne opreme – Postavka vkljuþuje plaþila po pogodbi
o letnem vzdrževanju programske opreme za vodenje poslovnih knjig in obraþun najemnin.
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16016 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj
16017 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanj so namenjena za þrpanje sredstev
iz rezervnega sklada in izvajanje vzdrževalnih del po programu upravnika in nadzornih odborov
posameznih objektov. Med drugim so bila v okviru postavke izvedena naslednja investicijsko
vzdrževalna dela in poplaþane obveznosti iz naslova rezervnega sklada, in sicer:
• prenova etažnega centralnega ogrevanja v stanovanju na Lahovem grabnu 6;
• montaža delilnikov toplote, kalorimetrov ter strojni nadzor v poslovnih prostorih in
stanovanjih na Badovinþevi ulici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
• montaža termostatskih ventilov v stanovanjih na Badovinþevi ulici 14;
• sofinanciranje menjave glavnih vhodnih vrat na objektu Badovinþeva ulica 8;
• poplaþilo obveznosti iz naslova rezervnega sklada za sofinanciranje obnove fasade na
objektu Kidriþeva ulica 2;
• popravilo vodovoda in strehe, odvoz odpadkov ter popolno sanacijo stanovanja po
deložaciji prejšnjega najemnika na Mestni ulici 5;
• obnova kopalnice na Mestni ulici 
• obnova in popravilo elektrike na Orožnovem trgu 3 ter nakup materiala za izvedbo
investicijsko vzdrževalnih del v stanovanju;
• izvedba elektroinstalacij v skupnih prostorih objekta Pod Gradom 5 in 5/a;
• obnova kopalnice v stanovanju na Poženelovi ulici 1;
• poplaþilo obveznosti iz naslova rezervnega sklada za sofinanciranje obnove skupnega
stopnišþa in skupnih delov objekta Poženelova ulica 1;
• nakup elektriþne kljuþavnice in brezkontaktnih obeskov za objekt Poženelova ulica 3;
• montaža kalorimetrov, strojni nadzor in popravilo v podpostaji na Poženelovi ulici 1, 3 in 7;
• poplaþilo obveznosti iz naslova rezervnega sklada za sofinanciranje obnove skupnega
stopnišþa in skupnih delov objekta Poženelova ulica 7;
• plinski prikljuþek v stanovanju na Rimski cesti 6/a;
• menjava oken v skupnih prostorih objekta Rimska cesta 8;
• obnova elektroinstalacij v skupnih prostorih poslovno stanovanjskega objekta Tevþe 2;
• menjava vrat v stanovanju na Trubarjevi ulici13;
• obnova tal v stanovanju na Ulici XIV. divizije 8;
• montaža kalorimetra in strojni nadzor na Ulici XIV. divizije 8 in 10 ter manjše popravilo
strehe na objektu Ulici XIV. divizije 10;
• obnova mizarskih izdelkov (napušþa, vrat in oken na podstrešju) na objektu Zidani Most 17;
• menjava oken in elektriþnih grelnikov vode v stanovanjih na naslovu Zidani Most 27;
• izolacija stropa in popravilo strehe na objektu Zidani Most 28;
• obnova kopalnice na naslovu Zidani Most 30;
• popravilo vodovoda v objektu Cesta v Reþico 6;
• popolno obnovo stanovanja po deložaciji najemnika, na naslovu Cesta v Reþico 14, v
Laškem.
Rezervni sklad - V stanovanjskih stavbah je do zaþetka leta 2004 zbiranje denarja za
popravila temeljilo na prostovoljni odloþitvi. Po Pravilniku o merilih za doloþitev prispevka
etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka pa je ustanovitev rezervnega
sklada obveznost. Vsi etažni lastniki morajo meseþno vplaþevati v rezervni sklad prispevek,
najmanj v višini, doloþeni na osnovi predpisanih meril. Izjeme so etažni lastniki v stavbah,
starih do 10 let. S sredstvi rezervnega sklada fiziþnih in pravnih oseb upravlja in gospodari
upravnik. Zakon izrecno dovoljuje obþinam, državi, javnim stanovanjskim skladom in
neprofitnim stanovanjskim organizacijam, da raþunovodsko evidentirajo rezervne sklade v
okviru svojih namenskih sredstev. Možnost je izkoristil tudi Javni nepremiþninski sklad Obþine
Laško. Za sredstva rezervnega sklada javnega nepremiþninskega sklada veljajo enake pravice,
obveznosti in odgovornosti, kot veljajo za druge etažne lastnike. S sredstvi lahko upravljamo in
gospodarimo sami, pri þemer pa moramo upoštevati doloþbe zakona, ki veljajo za upravnike.
Višino rezervnega sklada moramo voditi knjigovodsko loþeno za vsako veþstanovanjsko
stavbo. V primeru, da na posamezni stavbi pride do investicije, ki se lahko pokriva iz
rezervnega sklada, mora JNS OL vplaþati svoj del sredstev iz tega naslova.
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16018 – Prikljuþna taksa na kanalizacijsko omrežje
Na podlagi Odloka o pogojih za prikljuþitev in višini prikljuþne takse za prikljuþitev na
kanalizacijsko omrežje v Obþini Laško je bil zavezanec za plaþilo prikljuþne tudi Javni
nepremiþninski sklad, kot lastnik oziroma upravljalec objektov na obmoþjih, kjer so ali bodo
zgrajeni javni sistemi odvajanja in þišþenja odpadnih in padavinskih voda. Znesek prikljuþne
takse predstavlja prispevek za prikljuþitev na javno kanalizacijsko omrežje. Poleg prikljuþne
takse bo morala obþina kot pravna naslednica sklada v prihodnjih letih zagotoviti še sredstva
za pokritje sorazmernega dela stroškov izvedbe prikljuþkov od objektov do jaškov pri objektih,
kjer je solastnik in se prikljuþujejo. Po sklepu se bodo zavezancem, ki so vplaþali prikljuþno
takso na podlagi razveljavljenih odlokov ter niso zahtevali vraþila vplaþane takse, na vplaþani
znesek priznale zakonite zamudne obresti od 4.4.2006 do uveljavitve Odloka o programih
opremljanja zemljišþ s kanalizacijsko infrastrukturo in komunalnem prispevku v obþini Laško
(do 10. 10. 2006), od uveljavitve tega odloka do izdaje odloþbe pa se bo priznala obrestna
mera za vezane vloge nad 6 mesecev, pri Banki Celje.
16021 – Vknjižba lastninske pravice – V letu 2006 je bil izveden registrski vpis in oznaþitev
vseh objektov v upravljanju JP Komunala Laško, v letu pa 2007 je obþinska uprava sodelovala
pri popisu vseh nepremiþnin v lasti Obþine Laško in upravljanju JNS OL. Strokovne službe
opozarjamo solastnike stanovanjskih objektov v SMJ Laško in drugod na zakonske doloþbe
glede vpisa etažne lastnine na objektih in tam kjer je podano soglasje tudi naroþimo in preko
pooblašþenega podjetja izvedemo etažiranje in vpis. Fiziþnim osebam, ki so solastniki objektov
tudi zaraþunamo njihov del stroška izvedbe postopkov.

II. RAýUN FINANCIRANJA – odhodki
 18000 – Odplaþila kreditov za izgradnjo stanovanj v L10, L11, L12 in L14 – dolgoroþni
krediti: postavka predstavlja znesek odplaþanega dolgoroþnega kredita Stanovanjskemu
skladu RS in Banki Celje d.d..

B) PRIPRAVA IN PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠý
PRIHODKI
I.

BILANCA PRIHODKOV

¾ 90005 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišþ - na postavki je bila predvidena realizacija
sklada iz naslova:
 kupnin za tri nezazidana stavbna zemljišþa v Belovem, in sicer:
o parc. št. 212/3, površine 912 m2, za izhodišþno ceno 22.927,68 EUR,
o parc. št. 212/4, površine 1.082 m2, za izhodišþno ceno 27.201,48 EUR in
o parc. št. 212/5, površine 1.386 m2, za izhodišþno ceno 34.844,04 EUR.
 kupnine za parcelo 212/7, k.o. 1039 - Rimske Toplice, ki jo v naravi predstavljata
sadovnjak 834m2 in travnik 760m2 v Belovem. Parcela spada med kmetijska zemljišþa,
zato jo je sklad prodajal z objavo na enotnem spletnem portalu kmetijskih zemljišþ.
 nezazidanega stavbnega zemljišþa za lamelami v Debru. Nezazidano, delno opremljeno
stavbno zemljišþe parc. št. 1230/5 - travnik v izmeri 968 m2, z.k. vl. št. 464, k.o. 1022 –
Reþica.
Sklad je do zakljuþka polletja uspel podpisati prodajno pogodbo za parc. št. 212/7, k.o. 1039 Rimske Toplice. Iz naslova kupnine za to zemljišþe bo obþina, po odobritvi pravnega posla na
DURS in notarski overitvi prodajne pogodbe, iztržila kupnino v višini 8.100,00 €. Prav tako je
bilo uspešno tudi zbiranje ponudb za prodajo parc. št. 212/4, površine 1.082 m2, v k.o.
1039 Rimske Toplice, za izhodišþno ceno 27.201,48 EUR. Z najugodnejšim ponudnikom bo v
zaþetku avgusta sklenjen notarski zapis pogodbe in izdan raþun za plaþilo kupnine. Prihodek iz
teh dveh naslovov bo tako prikazan že kot prihodek obþine.
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ODHODKI
I.






BILANCA ODHODKOV
17002 - Ureditev ZN Belovo – Zemljišþa v Belovem se urejajo na podlagi Odloka o
lokacijskem naþrtu Belovo (Ur. list RS, št. 122/2004), v katerem so navedeni tudi pogoji za
izgradnjo objektov v obmoþju individualnih stanovanjskih hiš s pomožnimi objekti. Za omenjeno
obmoþje je bil sprejet tudi Odlok o programu opremljanja zemljišþa za gradnjo stanovanjskih
hiš Belovo (Ur. list RS, št. 33/2007), ki predpisuje izhodišþa za izdelavo programa opremljanja,
obstojeþo in predvideno komunalno infrastrukturo ter podlage za odmero komunalnega
prispevka. Urad za GJS OP je v letu 2009 moral urediti potrebna dovoljenja za že izgrajeno
infrastrukturo in naroþiti tudi izgradnjo dela manjkajoþe infrastrukture, ker je bil to pogoj za
pridobitev gradbenih dovoljenj na parcelah, ki jih je JNS OL prodal v preteklih letih. V letu 2010
nameravamo delno iz naslova komunalnih prispevkov, delno pa iz sredstev JNS OL izvesti še
asfaltiranje ceste in javno razsvetljava v naselju.
17001 – Priprava in pridobitev zemljišþ – na postavki je bila predvidena poraba sredstev za:
 odkup stanovanjskega objekta in zemljišþa na naslovu Marija Gradec 32, v Laškem, ki jih
potrebujemo za ureditev cestišþa in parkirišþ ob kulturnem domu;
 plaþilo stroškov cenitvenih poroþil;
 nakupe zemljišþ v Kareju 8 Laško in
 nakupom ter urejanju dodatnih NSZ v k.o. Reþica ter k.o. Debro.
V maju je bila sklenjena pogodba za nakup prvega dela zemljišþ, ki jih obþina potrebuje za
projekt izgradnje v Kareju 8 Laško. Preostala zemljišþa so trenutno v fazi geodetske ureditve.
Na zemljišþu je predvidena izgradnja dveh manjših objektov s poslovnimi prostori za mirno
dejavnost v pritliþju in stanovanji v nadstropju.
17006 - Strokovne in finanþne storitve - stavbna zemljišþa - na predlog finanþno
raþunovodske službe se je del stroška strokovnih in finanþnih storitev prenesel tudi na podroþje
stavbnih zemljišþ.

C) PRODAJA STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI ALI UPRAVLJANJU JNS OL
V postopku priprave proraþuna je potrebno v skladu z doloþbami Zakona o javnih financah (Ur. list
RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008 in 49/2009)
predložiti obþinskemu svetu tudi program pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.
Postopke pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem urejata Zakon o stvarnem
premoženju države, pokrajin in obþin (Ur. list RS, št. 14/2007 in 55/2009) ter Uredba o stvarnem
premoženju države, pokrajin in obþin (Ur. list RS, št. 84/2007, 94/2007 in 100/2009).
Odplaþni naþin pridobitve lastninske pravice na nepremiþnem premoženju v breme proraþunskih
sredstev je mogoþ samo na podlagi sprejetega letnega naþrta pridobivanja nepremiþnega
premoženja, prav tako se tudi postopek razpolaganja izvede samo, þe je nepremiþno premoženje
vkljuþeno v letni naþrt razpolaganja z nepremiþnim premoženjem. Podobno pravilo velja tudi za
premiþno premoženje, zato so strokovne službe obþinske uprave izdelale naþrt pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Obþine Laško in Javnega nepremiþninskega sklada Obþine
Laško za leto 2010. Organ, pristojen za izvajanje proraþuna, pa je moral v 30 dneh od uveljavitve
proraþuna oziroma spremembe ali rebalansa proraþuna uskladiti letni naþrt pridobivanja in
razpolaganja s premiþnim in nepremiþnim premoženjem s sprejetim proraþunom, spremembo ali
rebalansom proraþuna.
Postopek razpolaganja z nepremiþnim premoženjem se praviloma izvede z javno dražbo, razen
þe se z javnim zbiranjem ponudb priþakuje ugodnejši uþinek razpolaganja, pri þemer je prvi cilj
prodaje þim višja kupnina. Zakon doloþa tudi pogoje, pod katerimi se lahko prodaja izjemoma
opravi z neposredno pogodbo.
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Sprememba uredbe konec leta 2009 je:
 predpisala dodatne pogoje glede plaþila kupnine in zadržanja varšþine. Z najugodnejšim
dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po konþani dražbi oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. ýe dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za veþ kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varšþino. ýe najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži
njegovo varšþino.
 spremenila in podaljšala roke za plaþilo kupnine – rok za plaþilo kupnine ne sme biti daljši
kot 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve raþuna. ýe se kupnina plaþa v veþ obrokih
mora pridobitelj stvarnega premoženja neplaþani del kupnine zavarovati z nepreklicno banþno
garancijo izplaþljivo na prvi poziv brez ugovora.
 doloþila, da nepremiþnine, s katero se razpolaga na podlagi metode javne dražbe ali na
podlagi metode javnega zbiranja ponudb, ni treba uvrstiti v letni naþrt razpolaganja z
nepremiþnim premoženjem za tekoþe proraþunsko leto, þe sta izpolnjena naslednja pogoja:

nepremiþnina je bila uvršþena v letni naþrt razpolaganja z nepremiþnim premoženjem za
predhodno leto in

sta bili javna dražba oziroma javno zbiranje ponudb objavljeni do 31. decembra
predhodnega leta.
Pravni posel mora biti sklenjen najpozneje do 1. maja tekoþega proraþunskega leta.
 doloþila, da nepremiþnine, s katero se razpolaga na podlagi metode neposredne
pogodbe ali menjalne pogodbe, ni treba uvrstiti v letni naþrt razpolaganja z nepremiþnim
premoženjem za tekoþe proraþunsko leto, þe je bila uvršþena v letni naþrt razpolaganja z
nepremiþnim premoženjem za predhodno leto. Popolno gradivo mora biti poslano obþinskemu
svetu najpozneje do 31. decembra predhodnega leta. Pravni posel pa mora biti sklenjen
najpozneje do 1. marca tekoþega leta.
OSTALA RAZPOLAGANJA: Med ostala razpolaganja štejemo oddajanje nepremiþnin v najem,
obremenjevanje nepremiþnin s služnostmi in stavbno pravico ter podobno. Sem sodijo tako
zemljišþa, kot poslovni prostori in drugi objekti v lasti obþine in sklada. Oddajanje je urejeno z
Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list RS, št. 18/74, 34/88 in 5/90),
Stanovanjskim zakonom (SZ-1, Ur. list RS, št. 69/2003, 18/2004 in 57/2008) in njegovimi
podzakonskimi akti ter s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega nepremiþninskega sklada Obþine
Laško (Ur. list RS, št. 35/2006).

D) DODELITVE NEPROFITNIH STANOVANJ V LETU 2010
Javni nepremiþninski sklad Obþine Laško je v letu 2009 izvedel Javni razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2009-2011. Na razpis smo prejeli 62 popolnih in
pravoþasnih vlog, od katerih je bilo 54 vlog prosilcev razvršþenih med prosilce, ki niso zavezani
plaþati varšþino – Lista A in 8 vlog prosilcev razvršþenih med prosilce, ki so zavezani plaþati
varšþino – Lista B.
Sklad je v svojem imenu in s soglasjem ter po pooblastilu Obþine Laško v vlogi razpisnika razpisal
oddajo v najem okvirno 11 neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo uspelim upraviþencem
oddana v najem predvidoma konec leta 2009 ter v letih 2010 in 2011. Konþno število oddanih
stanovanj po razpisu bo odvisno od števila praznih in na novo pridobljenih stanovanj, ki bodo na
razpolago v letih 2009–2011, oziroma do objave novega razpisa. V primeru dodatnega nakupa
stanovanj bo število dodeljenih stanovanj veþje.
Sklad je do prvega polletja 2010 uspel oddati stanovanje 6 upraviþencem po listi A in enemu
upraviþencu po listi B. Razlog za takšno razmerje med upraviþenci je predvsem v dejstvu, da je
imel v zadnjem obdobju sklad prazna stanovanja na obmoþju Zidanega Mosta in Jurkloštra,
medtem ko je veþina prosilcev zainteresirana zgolj za najem stanovanja na obmoþju Laškega.
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