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1 PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA 

 
Trenutno veljavna zakonodaja v RS na področju neprofitne stanovanjske politike ni 
najbolj primerna z vidika lastnikov in upravljavcev stanovanjskih skladov. Posledično 
je prosilcev za neprofitna stanovanja v RS približno 8 krat več, kot je na razpolago 
možnosti. Razlog za to gre v veliki meri pripisati predpisom, ki na eni strani ne 
omogočajo primerne višine najemnin, da bi le te omogočale razvoj stanovanjskega 
fonda, po drugi strani pa je dohodkovni cenzus za upravičence za pridobitev 
neprofitnega stanovanja (pre)visok. Za enočlansko gospodinjstvo dohodek ne sme 
preseči 2.010 evrov mesečno neto dohodka, medtem ko štiričlanska družina ne sme 
imeti več kot 3.720 evrov neto dohodkov na mesec. Stanje prihodkov upravičenca se 
sme preverjati samo na vsakih 5 let, še težje razumljivo pa je določilo zakona, da se 
materialno stanje najemnikov, ki so pravico do neprofitnega stanovanja pridobili pred 
letom 2003, sploh ne sme preverjati.  
 
Zakonsko določena meja najvišje letne najemnine je 4,68% vrednosti stanovanja. Ta 
se lahko poviša do 30% zaradi faktorja lokacije. Na prvi pogled bi tak odstotek moral 
zadoščati za vzdrževanje in razvoj stanovanjskega fonda, problem pa je, da je 
zakonsko predpisana metodologija izračuna vrednosti stanovanja taka, da jih znatno 
podceni, še posebej v primeru, ko so stanovanja (konstrukcija) starejša od 60 let. 
Drugi problem predstavlja dejstvo, da se vrednost obračunske točke ni spremenila že 
od leta 2004. V tem obdobju je indeks rasti cen na drobno zrasel za 64%, plače so se 
povečale za več kot 30%, višine neprofitnih najemnin pa so ostale nespremenjene. 
 
Ker država ne prispeva nič, je edini vir financiranja stanovanjskega sklada občina ali 
lastni proračun sklada. Ampak – če je edini vir prihodka neprofitna najemnina 
najemnikov, sklad ne more rasti. S takimi najemninami je že samo tekoče in 
investicijsko vzdrževanje stanovanj zelo zahtevno, nakup ali gradnja novih stanovanj 
z lastnimi sredstvi pa zahteva zelo kakovostno in izredno racionalno upravljanje 
stanovanjskega sklada. Na lokalni skupnosti je tudi breme subvencij najemnin tržnih 
in neprofitnih stanovanj, vendar gre v slednjem primeru za socialne transferje. Ko bo 
uveden davek na nepremičnine, bo zavezanec za plačilo le-tega lastnik, kar bo še 
zmanjšalo prihodke iz naslova nepremičnega premoženja, ki se oddaja. 
 
V danih pogojih se stanovanjski fond lahko primerno ohranja in razvija samo, če se 
večji del prejetih sredstev od najemnin vlaga v vzdrževanje in razvoj stanovanjskega 
fonda. Pod vlaganja nikakor ne moremo šteti subvencij neprofitnih in tržnih najemnin, 
saj gre v tem primeru za socialne transferje, ne pa za vzdrževanje ali investicijska 
vlaganja.  
 
V Občini Izola je stanovanjski fond star (poprečno leto izgradnje stanovanja je 
1941), vlaganja v tekoče in investicijsko vzdrževanje so bistveno prenizka, 
upravljanje s fondom pa kaže na odsotnost dolgotrajno vzdržne politike in ne 
najboljšo organiziranost ter posledično nizko realizacijo zastavljenih ciljev (indeks 
planirane realizacije od leta 2010 dalje večinoma ne dosega niti polovice od 
načrtovanega). Stanje je podobno na področju gospodarjenja s poslovnimi prostori.  
 
V nadaljevanju podajamo sintetični prikaz obstoječega stanja.  
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Tabela 1: Število stanovanj in poslovnih prostorov 
 

Vrsta nepremičnine Število Nezasedena 

  Skupaj Zasedena Nezasedena Odpis Obnova Prodaja Drugo 

Stanovanja 316 289 27 11 11 3 2 

Poslovni prostori 230 212 18         

Skupaj 546 501 45 11 11 3 2 

Vir: Občina Izola (maj 2016) 

 
Tabela 2: Velikost stanovanj 
 

  

Ločeno po lokaciji 

Površine 
m2 

Staro mestno 
jedro 

Livade-Jagodje Podeželje 

Stanovanja 16.918,53 8.716,42 7.685,41 516,70 

Stanovanja - zasedena 15.506,77 7.986,05 7.004,02 516,70 

Stanovanja - prazna 1.411,76 730,37 681,39 
 Poslovni prostori 11.425,60 8.961,80 2.463,80   

Skupaj 28.344,13 17.678,22 10.149,21 516,70 

Vir: Občina Izola in lastni izračuni (maj 2016) 

 
Tabela 3: Finančni podatki za stanovanja 
 

  

Prihodki 
najemnin 

Odprte terjatve - konec leta Odhodki Subvencije 

    Tekoče Dvomljive Sporne Tekoči Investicijski Tržne Netržne 

Leto 2014 447.478 62.940 1.780 222.394 202.369 112.747 144.221 58.074 

Leto 2015 441.554 62.462 1.780 269.936 96.228 131.583 138.234 64.493 

Vir: Občina Izola in lastni izračuni (maj 2016) 

 
Tabela 4: Finančni podatki za poslovne prostore 
 

  

Prihodki 
najemnin 

Odprte terjatve - konec leta Odhodki 

   
Tekoče Dvomljive Sporne Tekoči Investicijski 

Leto 2014 502.316 66.856 26.514 205.196 180.136 32.318 

Leto 2015 544.116 53.367 1.822 179.381 140.096 81.025 

Vir: Občina Izola (maj 2016) 

 
Tabela 5: Finančni podatki za stanovanja in poslovne prostore skupaj 
 

  
Prihodki 
najemnin 

Odprte terjatve - konec leta Odhodki 

   
Tekoče Dvomljive Sporne Tekoči Investicijski 

Leto 2014 949.794 129.796 28.294 427.590 382.505 145.065 

Leto 2015 985.670 115.829 3.602 449.317 236.324 212.608 

Vir: Lastni izračuni (iz tabel 3 in 4) 
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Tabela 6: Poprečna najemnina na m2 na mesec 
 

Leto 2015 
Prihodki 
najemnin Kvadratura 

Poprečna najemnina 
EUR / m2 /mesec 

Stanovanja - oddana 441.554 15.506,77 2,37 

Poslovni prostori - oddani 683.561 6.428,00 8,86 

Skupaj/poprečje  1.125.115 21.934,77 4,27 

Vir: Občina Izola in lastni izračuni (maj 2016) 

 
Tabela 7: Računovodska vrednost nepremičnin  
 

 Vrsta nepremičnine Sedanja vrednost Kvadratura Cena na m2 Letna amortizacija 2 % 

Stanovanja 7.491.582 16.919 443 149.832 

Poslovni prostori 3.661.653 11.426 320 73.233 

Skupaj/poprečje 11.153.235 28.344 393,5 223.065 

Vir: Občina Izola in lastni izračuni (maj 2016) 

 
Gradbena vrednost stanovanj, ki se uporablja za izračun najemnin znaša 
10.549.871,61 EUR. 
 
Tabela 8: Vrednost proračuna za leto 2016 
 

 Vrsta nepremičnine 
Tekoče 

vzdrževanje 
Investicijsko 
vzdrževanje 

Upravljanje Skupaj 

Stanovanja 226.342 89.363 57.627 373.332 

Poslovni prostori 63.705 37.684 43.593 144.982 

Skupaj 290.047 127.047 101.220 518.314 

Vir: Občina Izola (maj 2016) 

 
Za nepremičninski fond trenutno skrbi in z njim upravlja Občinska uprava. Za večino 
nalog je zadolžen Urad za upravljanje z občinskim premoženjem (upravljavski del – 2 
osebi, prevzem in predaja na terenu ter evidentiranje napak – 1 oseba), strokovno 
pomoč mu nudi Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj 
(nadzor gradbenih del in izdelava popisov). Druge aktivnosti vodijo še: Služba za 
računovodstvo in finance (računovodsko-knjigovodske storitve, podajanje predlogov 
za izterjave), Služba za pravne zadeve (občasno), Služba za nabavo in javna 
naročila (občasno).  
 
Glede na dolgoletni nizek indeks realizacije zastavljenih ciljev (0,49), še posebej na 
področju investicijskega ter rednega vzdrževanja nepremičninskega fonda, lahko 
sklepamo, da razdrobljenost aktivnosti med posameznimi službami ne nudi 
celovitega pregleda poslovanja in ne omogoča primerne organizacije za doseganje 
zastavljenih ciljev.  
 
Brez korenitih sprememb v upravljanju in v odsotnosti primernih razvojnih politik bo 
nepremičninski fond ob nadaljevanju takega trenda počasi propadel. Nepremičnine 
bodo vedno starejše, posledično bodo najemnine vedno nižje in denarja za 
vzdrževanje in razvoj bo vedno manj, potrebe pa bodo vedno večje. 
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1.1 Stanovanja v številkah v obdobju 2005 – 2015  

 
Občina Izola ima v lasti 316 stanovanj skupne površine 16.918 m2. Od tega je 289 
stanovanj oddanih. Neoddanih, neuporabnih, oziroma predvidenih za drug namen je 
27 stanovanj, kar predstavlja 8,34% občinskega stanovanjskega fonda. Povprečna 
starost stanovanja je 75 let. Povprečna uporabna (obračunska) površina stanovanja 
je 53,66 m2. Poprečna najemnina m2 stanovanja 2,37 EUR/m2. Poprečna 
mesečna najemnina (brez subvencij) znaša 127,17 EUR/stanovanje (vir: Občina 
Izola). V letu 2015 se je na razpis za dodelitev 24 neprofitnih stanovanj prijavilo 285 
družin. Od tega jih je skoraj 250 izpolnjevalo formalne pogoje za dodelitev 
neprofitnega stanovanja. Ker pa novih stanovanj ni, je lista prosilcev iz leta v leto 
večja.  
 
V proračunu Občine Izola se odhodki načrtujejo in evidentirajo v poglavju 16 – 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.  
 
Planirana sredstva in odhodki povezani z izvajanjem stanovanjske politike pa so 
prikazani na postavki Spodbujanje stanovanjske gradnje, ki je v Občini Izola 
sestavljena iz:  

1) Tekoče vzdrževanje stanovanj  
2) Nakupi in gradnja stanovanj 
3) Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
4) Drugi programi na stanovanjskem področju, ki zajemajo upravljanje 

stanovanjskega sklada (samo neposredni stroški), subvencije tržnih 
najemnin in subvencije neprofitnih stanovanj. 

 
Menimo, da tudi z metodološkega, poleg zakonskega vidika, subvencije najemnin ne 
spadajo v postavko ”Spodbujanje stanovanjske gradnje”, saj gre za socialne transferje. 
 
Graf 1: Razmerje med vsemi sredstvi namenjeni spodbujanju stanovanjske gradnje 
in najemninami v obdobju 2005 – 2015: 

 
Graf prikazuje razmerje med vsemi stroški izvajanja stanovanjske politike v letih 2005 – 2016 (tekoče 
in investicijsko vzdrževanje, nakupi oz. novogradnje nepremičnin, subvencije najemnin, stroški 
stanovanjskega sklada ter prihodki od najemnin. V letu 2009 je Občina Izola izvrišla nakup stanovanj v 
višini 4,55 mio EUR.
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Iz grafa 1 je razvidno, da je od leta 2007 znesek prejetih najemnin konstantno višji od 
vseh sredstev, ki se vlagajo v izvajanje stanovanjske politike (vključene so tudi 
subvencije najemnin). Izjema je leto 2009, ko je bil izvršen nakup novih stanovanj.  
 
Za pravilno ugotovitev razmerja, kolikšen del najemnin se vlaga oz. reinvestira v 
materialno vzdrževanje sklada (investicijsko in tekoče vzdrževanje), je potrebno 
izločiti sredstva, ki jih Občina Izola porabi za subvencioniranje neprofitnih in tržnih 
najemnin, saj le-te ne vzdržujejo stanovanjskega fonda, temveč predstavljajo 
socialne transferje. 
 
Graf 2: Razmerje med sredstvi porabljenimi za upravljanje ter tekoče+investicijsko 
vzdrževanje stanovanj ter najemninami v obdobju 2005 – 2015: 
 

 
 
Iz podatkov, s katerimi razpolagamo (Poročilo o delu koncesionarja Stavbenik-
servisne storitve d.o.o. za leto 2005-2009 ter proračunskimi podatki Občine Izola), je 
zaznati konstantno (pre)nizko stopnjo reinvestiranja najemnin za tekoče in 
investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov. Od leta 2007 stopnja reinvestiranja 
v stanovanjski fond v poprečju dosega slabih 50% pobranih najemnin, kar ne 
zagotavlja niti enostavne reprodukcije. Pred letom 2007 pa je Občina Izola v 
stanovanjski fond vlagala več, kot so znašali prihodki od najemnin. 
 
Tabela 9: podatki o prejetih najemninah in zneskih za tekoče in investic. vzdrževanje 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 803.188 685.922 272.004 100.121 241.893 177.169 99.104 202.549 161.618 318.946 240.618 investic.in tekoče vzdrž.  

290.000 350.000 390.000 388.165 395.280 485.946 454.915 440.272 463.542 447.478 441.554 najemnine stanovanj 

276,96% 195,98% 69,74% 25,79% 61,20% 36,46% 21,79% 46,01% 34,87% 71,28% 54,49% % reinv. Najemnin 

Vir: Poročilo koncesionarja ter Občina Izola 

 
Prihodki od najemnin stanovanj so v letu 2015 znašali 441.554 EUR, kar predstavlja 
3,61% računovodske nabavne vrednosti stanovanj (5,89% sedanje vrednosti). 
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Znesek odprtih terjatev (neplačanih zapadlih najemnin) je konec leta 2015 znašal 
334.198 EUR. Večina zapadlih terjatev je v postopkih izvršbe. 
Računovodska nabavna vrednost stanovanjskega fonda je 12.237.012 EUR, sedanja 
vrednost (po odbitju amortizacije) pa znaša 7.491.581 EUR (vir: Občina Izola, junij 
2016). 
 
V Občini Izola poprečna mesečna najemnina za m2 občinskega stanovanja znaša 
2,37 EUR/m2, kar je 12,66% manj, kot znaša v MO Koper (2,67 EUR/m2) in tudi pod 
republiškim poprečjem za neprofitne najemnine, ki znaša 3,085 EUR/m2 kar je 30% 
več kot v Izoli. Za 12 neprofitnih stanovanj, ki jih ima v Izoli Stanovanjski sklad RS pa 
poprečna neprofitna najemnina znaša 3,59 EUR/m2, kar je 51% več, kot uspe v 
poprečju iztržiti občinski stanovanjski sklad. (vir: podatke smo pridobili od SS MOK in 
SS RS). Poleg tega je tržna vrednost stanovanj v občini Izola skoraj 100% nad 
republiškim poprečjem.  
 
Graf 3: Poprečne cene stanovanj v RS v letu 2015. 

 
(vir: http://www.slonep.net/info/cene-nepremicnin/novice/cene-slonep-2-cetrtletje-2015-prodaja-stanovanj) 

 
Po točkovniku znaša poprečna vrednost novega stanovanja približno 900 EUR/m2, 
kar predstavlja približno polovico dejanske tržne vrednosti, ki v Izoli znaša ca 1.800 
EUR/m2 (Vir: prodaja novih stanovanj na Livadah). 
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1.2 Poslovni prostori v številkah v obdobju 2005 – 2015 

 
Občina Izola ima v lasti 230 poslovnih prostorov, ki pa imajo z vidika uporabe 
oziroma najema različen status. Nekatere prostore Občina uporablja za izvajanje 
lastne upravne dejavnost, nekateri so v upravljanju CKŠP. Poslovnih prostorov, ki se 
tržijo oz. Občina za njih zaračunava najemnino je 121. Skupna kvadratura poslovnih 
prostorov z odplačno rabo je 6.428 m2. Poprečna površina odplačnega poslovnega 
prostora je 53,12 m2. (Vir: Občina Izola). 
 
Poprečna najemnina za poslovni prostor znaša 6,83 EUR/m2 (vir: Občina Izola) od 
tega: 

- Storitvene in gostinske dejavnosti 6-8 EUR/m2 ca 
- Pisarne 5 EUR/m2 ca 
- Stare pogodbe za nedoločen čas 2 EUR/m2! 
-  

Računovodska nabavna vrednost poslovnih prostorov je 7.962.335, preostanek 
vrednosti (po odbitju amortizacije) pa znaša 3.661.653 EUR (vir: Občina Izola, junij 
2016). 
 
Prihodki od najemnin poslovnih prostorov so v zaključnem računu za leto 2015 
evidentirani v višini 683.561, vendar ta podatek ni pravilen. Zaradi napačno 
evidentiranih investicijskih vlaganjih najemnikov Mercatorja in Istrabenza, ki se 
kompenzirajo z najemnino v naslednjih 4-ih letih, moramo v letu 2015 zaradi načela 
enotnega postopka od prihodkov iz naslova najemnin poslovnih prostorov odšteti 
139.445 EUR. Dejanski prihodki od najemnin poslovnih prostorov, ki jih upoštevamo 
v letu 2015 tako znašajo 544.116 EUR. Znesek odprtih terjatev (neplačanih zapadlih 
najemnin za poslovne prostore) je konec leta 2015 znašal 234.569 EUR. Večina 
terjatev je v postopku izvršbe. Ustrezno se korigirajo tudi investicijska vlaganja v 
poslovne prostore za leto 2015. 
 
Graf 4: Razmerje med vsemi sredstvi porabljenimi za tekoče+investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov (vključuje tudi vračilo vloženih sredstev najemnikom) 
ter obračunanimi najemninami v obdobju 2005 – 2015: 
 

 
Vir: Poročilo Stavbenik servisne storitve d.o.o. 2005 – 2009 ter podatki proračunov in zaključnih računuv Občine Izola. 
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Kot je razvidno iz grafa št. 4, vsa vlaganja v poslovne prostore (reinvestiranje) 
dosegajo komaj polovico pobranih najemnin. To bi bilo razumljivo, če bi se 
neporabljena sredstva namenila investicijam v stanovanjski fond. To bi bilo smiselno, 
ker bi profitna dejavnost tako financirala neprofitno. Vendar, kot je razvidno iz 
podatkov, temu ni tako. Izrazit trend upada reinvestiranja v poslovne prostore je 
zaslediti od leta 2008 dalje.  

1.3 Stanovanja in poslovni prostori – rekapitulacija 2005 – 2015  

 
Analizirani podatki nam povedo, da se je v opazovanem obdobju v ohranjanje 
(investicijsko in redno vzdrževanje) nepremičninskega fonda (stanovanja in poslovni 
prostori) vlagalo približno 50% prejetih sredstev od najemnin. Preostali strošek 
predstavljajo subvencije neprofitnih in tržnih najemnin ter upravljanje 
nepremičninskega fonda. Tudi če vključimo te stroške v odhodke – čeprav ne gre za 
izvrševanje stanovanjske politike – so vsi odhodki še vedno nižji, kot znašajo v 
opazovanem obdobju prihodki od najemnin.  
 
 
Vsi prihodki od najemnin 2005 – 2015:      9.887.216 EUR 
Vsi stroški (vključno s subvencijami in upravljanjem):    8.111.954 EUR 

RAZLIKA:          1.775.262 EUR 
 
Ta razlika je posebej očitna od leta 2008 dalje, saj znaša 3.714.443 EUR. V praksi to 
pomeni, da se v obdobju 2008 – 2015 3,7 milijone prejetih najemnin ni porabilo 
namensko za nepremičninski fond, temveč za nekaj drugega.  
 
Prihodki in poraba celotnega nepremičninskega fonda so prikazani v grafu št. 5.  
 
Graf 5: Razmerje med vsemi odhodki za nepremičninski fond vključno s 
subvencijami  / najemnine: 
 

 
 
Opomba: ne vključuje nakupa nepremičnin v letu 2009 ter enkratnega izrednega prihodka in odhodka iz naslova »Mercator« 
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Tabela 10: Prikaz vseh stroškov nepremičninskega fonda 2005 – 2015 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 535.459 538.938 578.010 376.646 342.209 267.696 195.975 279.207 240.177 218.429 221.121 
poslovni prostori vsi 
str. 

803.188 685.922 272.004 100.121 241.893 177.169 99.104 202.549 161.618 318.946 240.618 
stanovanja tekoči in 
investicijski str.   

1.338.647 1.224.860 850.014 476.767 584.102 444.865 295.079 481.756 401.795 537.375 461.739 
SKUPAJ 
STROŠKI 

 
Tabela 11: Prikaz vseh najemnin (stanovanja – poslovni prostori) 2005 – 2015 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

439.950 439.950 439.950 439.950 475.146 456.191 481.341 473.027 508.682 502.316 544.116 
Najemnine poslovni 
prostori 

290.000 350.000 390.000 388.165 395.280 485.946 454.915 440.272 463.542 447.478 441.554 
Najemnine 
stanovanja 

729.950 789.950 829.950 828.115 870.426 942.137 936.256 913.299 972.224 949.794 985.670 Najemnine skupaj 

 
Kot smo izpostavili v predhodnem poglavju, vrednost nepremičnin ohranjajo samo 
tekoča in investicijska vzdrževanja. V grafu št. 6 zato podajamo prikaz razmerja med 
slednjimi ter prejetimi najemninami. 
 
Graf 6: Razmerje med upravljavskimi+investicijskimi odhodki za nepremičninski fond 
in najemninami 
 

 
 
 
Tabela 12: prihodki od najemnin in odhodki za investicijsko in redno vzdrževanje 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj

535.459 538.938 578.010 376.646 342.209 267.696 195.975 279.207 240.177 218.429 221.121 3.793.867 poslovni prostori vsi str.

803.188 685.922 272.004 100.121 241.893 177.169 99.104 202.549 161.618 318.946 240.618 3.303.132 stanovanja tekoči in inv. str.  

1.338.647 1.224.860 850.014 476.767 584.102 444.865 295.079 481.756 401.795 537.375 461.739 7.096.999 SKUPAJ STROŠKI

729.950 789.950 829.950 828.115 870.426 942.137 936.256 913.299 972.224 949.794 985.670 9.747.771 najemnien skupaj

608.697 434.910 20.064 -351.348 -286.324 -497.272 -641.177 -431.543 -570.429 -412.419 -523.931 2.650.772 razlika

3.714.443 razlika od 2008 dalje
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Podatki v tabeli 12 prikazujejo razmerje med prejetimi najemninami za ves 
nepremičninski fond v obdobju 2005 – 2015 ter odhodki za investicijsko in tekoče 
vzdrževanje celotnega nepremičninskega fonda. V opazovanem obdobju je bilo 
prihodkov iz naslova vseh najemnin 9.747.771 EUR, od tega reinvestiranih 7.096.999 
EUR, kar predstavlja 72,80%. Trend vlaganj je od leta 2008 v upadanju, saj je v tem 
obdobju bilo reinvestiranih samo 49,79% prihodkov od najemnin.  
 
Ne najboljše upravljanje z občinskim nepremičninskim fondom je razvidno tudi iz 
razlike med proračunsko načrtovanimi odhodki ter realizacijo le-teh, ki se kaže preko 
indeksa realizacije proračunske postavke. Razpolagamo s podatki od leta 2010 dalje, 
zato povzemamo indeks realizacije za slednje obdobje. 
 
Tabela 13: Indeks realizacije proračunskih postavk – spodbujanje stanovanjske gradnje  
 

Proračun Zaključni račun Razlika Indeks 

2010 977.423 364.021 -613.402 37,24

2011 345.632 225.029 -120.603 65,11

2012 668.644 360.364 -308.280 53,89

2013 897.900 365.396 -532.504 40,69

2014 788.033 396.632 -391.401 50,33

2015 367.202 289.482 -77.720 78,83

Skupaj 4.044.834 2.000.924 -2.043.910 0,49   
Vir. Proračuni in zaključni računi Občine Izola. 

 
Iz tabele 13 je razvidno, da realizirana stanovanjska politika v zadnjih 6-ih letih ne 
dosega niti polovice proračunsko načrtovanih sredstev. Povprečen indeks realizacije 
je v tem obdobju 49%. Ob dejstvu, da  so v sklopu te proračunske postavke 
načrtovani tudi odhodki za subvencije neprofitnih in tržnih najemnin ter stroški 
upravljanja nepremičninskega fonda, ki se načeloma realizirajo 100%, gre največji 
del nerealizacije pripisati investicijskim vlaganjem v nepremičninski fond.  
 
Že načrtovana vlaganja v upravljanje in vzdrževanje nepremičninskega fonda so 
nezadostna, realizacija (pre)nizkih vlaganj pa ne doseže niti polovice od načrtovane.   
  
Trenutno stanje na področju upravljanja nepremičnin v lasti Občine Izola je:  
 

• Odsotnost strateške stanovanjske politike Občine; 
• Nadpovprečna starost nepremičninskega fonda (75 let) – dotrajanost; 
• Prenizka investicijska vlaganja; 
• Niti polovična realizacija vsakoletnih zastavljenih ciljev; 
• Razpršenost odgovornosti po različnih Uradih, ki ne omogoča celostnega 

vpogleda v stanje in pomanjkljiva koordinacija ter izvajanje zastavljenih ciljev; 
• Neplačila najemnikov in počasna izterjava;  
• Pomanjkljivo oz. nezadostno preverjanje upravičenosti najemnikov do 

stanovanja; 
• Dotrajanost stanovanj in poslovnih prostorov; 
• Odsotnost projektov JZ partnerstev ali JJ partnerstev s Stanovanjskim 

skladom RS. 
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Glede na zakonske omejitve pri višinah neprofitni najemnin, ki niso razvojno 
naravnane, je nujno, da se s fondom gospodari skrajno racionalno in učinkovito, 
glavni dejavniki pa so pri tem: 
 

 Sprejem dolgoročne strategije upravljanja nepremičninskega fonda z navedbo 
virov, dinamike in nalog ter zadolžitev; 

 Dosledno preverjanje (ne)upravičenosti do neprofitne najemnine; 

 Učinkovit nadzor neplačnikov (takojšnje opozorilo in osebni razgovor, opomin, 
izvršba); 

 Vlaganje večine prihodkov od najemnin, zmanjšanih za stroške upravljanja, v 
obnovo in vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda ter pridobivanje 
novega; 

 Postopno usklajevanje višine najemnin za faktor lokacijske ugodnosti, saj se le 
tako lahko zagotovi sredstva za razvoj stanovanjskega fonda – nakup novih 
stanovanj (od leta 2004 so se neprofitne najemnine realno zmanjšale za 64%, 
plače pa zrasle za 30%); 

 Postopna selitev nekaterih neprofitnih stanovanj iz starega mestnega jedra v 
nova neprofitna stanovanja. Stanovanja v starem mestnem jedru so vsa 
starejša od 60 let (konstrukcija) in jim to po točkovniku prinese izredno nizko 
obračunsko vrednost. Tako nizke najemnine pa ne zadoščajo niti za stroške 
upravljanja in tekočega vzdrževanja, ki je v starem mestnem jedru še dražje, 
kot sicer; 

 Priporočljivo je uvesti tudi inovativne pristope gospodarjenja in organizacije, 
kot npr. »flat sharing«, trženje (pre)velikih stanovanj starejših občanov, ki se 
preselijo v manjša, varovana stanovanja. Priprava in razvoj koncepta 
razpršenega hotela v starem mestnem jedru; 

 Glede na omejena proračunska sredstva je priporočljivo preveriti interes na 
področju gradnje v JZ partnerstvu ter v sodelovanju z Republiškim 
Stanovanjskim skladom (glej primer SS Občine Koper, stanovanja Nad 
Dolinsko cesto).  

 
Iz podatkov je razvidno, da gospodarjenje z občinskim nepremičninskim fondom ni 
tako ustrezno, kot bi lahko bilo. Cilje, ki jih vsako leto sprejme Občinski svet, 
Občinska uprava izpolni v poprečju 50%. Trenutno upravljanje ne zagotavlja niti 
osnovnega vzdrževanja obstoječega stanja, ni pa sposobno generirati dodano 
vrednost za razvoj stanovanjske politike. Nujno je sprejeti radikalne organizacijske in 
logistične ukrepe ter uskladiti cenovno politiko neprofitnih in drugih najemnin, sicer 
sistem na dolgi rok ne bo vzdržen.  
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2 ZAKONSKA PODLAGA  

 
  SEZNAM ZAKONSKIH PREDPISOV NA DRŽAVNI RAVNI: 
 

1. Zakon o javnih skladih (ZJS-1)* 
2. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 
3. Stanovanjski zakon (SZ-1) 
4. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) 
5. Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah  mladim 

družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (ZNSVS) 
6. Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) 
7. Stvarnopravni zakonik (SPZ) 
8. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) 
9. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 
10. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) 
11. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) 
12. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 
13. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 

  
* samo za primer ustanovitve javnega sklada 

 
 
SEZNAM PODZAKONSKIH PREDPISOV: 
 

1. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja       
2. Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje 

stanovanj  
3. Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb 
4. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne 

enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 
ogroženih oseb 

5. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj 
za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje 

6. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb 
7. Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu 
8. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj 
9. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
10. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 

merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
11. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot 
12. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in 

stanovanj 
13. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb 
14. Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in 

najnižji vrednosti prispevka 
15. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
16. Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij  
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3 NAROČNIK IN IZDELOVALEC ANALIZE  

 

3.1 Naročnik Elaborata optimalnega upravljanja  

 
Naročnik analize ekonomske upravičenosti prenosa nepremičninskega fonda je  
Komunala Izola d.o.o., ki jo zastopa direktor, Denis Bele. 
 
 
 
 
 
 
 
Naziv 

 
Javno podjetje – Azienda pubblica  

 
 

 

Naslov Industrijska cesta 8, 
6310 Izola - Isola  

Odgovorna oseba Denis Bele, direktor 
Kontaktna oseba Miran Milenkovski 
Telefon +386 5 66 34 930 
Telefax +386 5 66 34 949 

Spletni naslov 
E-mail 

www.komunala-izola.si  
tajnistvo@komunala-izola.si  

 

 Odgovorna oseba: 
 

Denis Bele, direktor     
__________________ 

 
 
 

 Vodja projekta pri naročniku: 
 

Miran Milenkovski  
      __________________ 

 
 
 
Izdelovalci elaborata in sodelujoči v projektni skupini:  
 
Projektna skupina Komunale Izola 
Elmarkt d.o.o., Andraž Eller, univ. dipl. ekon 
Odvetnik, dr. Aleksij Mužina  
Odvetica, Monika Mavsar, univ. dipl. prav.  
Občina Izola, Gregor Perič, podžupan  
Audit d.o.o. 
Prokurator d.o.o. 

http://www.komunala-izola.si/
mailto:tajnistvo@komunala-izola.si
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4 ORGANIZACIJA PRENOSA NEPREMIČNINSKEGA FONDA NA NOVO 
PODJETJE, STANOVANJSKI SKLAD ALI KOMUNALO IZOLA (KI) 

 
Glede na ugotovljeno stanje bo Občina Izola v vsakem primeru morala zagotoviti bolj 
učinkovito poslovanje in upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov. To lahko stori z 
dodatnimi zaposlitvami in zadolžitvami ter izboljšanjem upravljanja nepremičnega 
premoženja. Kot alternativne možnosti vidimo tri organizacijske oblike: 
 

1) Občina Izola ustanovi se novo podjetje (d.o.o.) na katerega se prenese v last 
in upravljanje celoten (ali del) nepremičninski fond. 

2) Občina Izola ustanovi stanovanjski sklad. 
3) Občina Izola prenese v last in upravljanje celoten (ali del) nepremičninski fond 

na obstoječe podjetje v njeni lasti – Komunala Izola d.o.o. 
 
Pravno – formalno je mogočih več variant organizacije upravljanja z 
nepremičninskim fondom. Prav tako je več variant povezanih z lastništvom 
premoženja, ki se upravlja. 
 

4.1 Ustanovi se novo podjetje (d.o.o.) ali d.o.o. kot neprofitna stanovanjska 
organizacija  

 
Zakonodaja na področju upravljanja z neprofitnimi stanovanji je dokaj restriktivna in 
lastnikom nalaga številne omejitve. Pomembna omejitev je, da mora pretežen del 
prihodkov (najmanj 60%) izhajati iz naslova poslovanja s stanovanjskim fondom. To 
pomeni, da bi se v primeru prenosa stanovanjskega fonda na nov d.o.o. srečali z 
omejitvijo prenosa poslovnih prostorov bodisi v last bodisi v upravljanje. Prihodki od 
najemnin poslovnih prostorov (544.116 EUR) so namreč višji od prihodkov od 
najemnin od neprofitnih stanovanj (441.544 EUR). Zaradi te zakonske omejitve bi se 
na tako podjetje lahko preneslo samo ca 30% poslovnih prostorov, če bi se podjetje 
hotelo registrirati kot NSO – neprofitna stanovanjska organizacija.  
 
Lahko pa se na to podjetje prenese stanovanja samo v upravljanje, poslovne 
prostore pa v last in upravljanje ali samo eno od tega. Organizacijska struktura 
takega – novoustanovljenega podjetja zahteva minimalno 10 zaposlenih. Prevzame 
se obstoječi kader iz Občine (3 zaposleni). 
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Tabela 14: Načrt kadrov – d.o.o. ali NSO kot pravna oseba 

 
 
 

 
KADRI SS  Število 

Strošek dela 
Stan. Sklada 

Direktor 1 48.000 

Pravnik 1 35.000 

Finančnik 1 35.000 

Administrator 1 29.000 

Inženir - vodja inv. upravljanja… 1 33.000 

Tehnik 2 27.000 

Delovodja - hišnik  1 24.000 

Operativni delavec  1 23.000 

Računovodja  1 33.000 

SKUPAJ  10 287.000 

 
Strošek plač je v tem primeru ocenjen na 287.000 EUR / leto.  
 
Za primerjavo lahko navedemo, da je na Stanovanjskem skladu v MO Koper polno 
zaposlenih 13 oseb.  
 
Novoustanovljena družba bi potrebovala tudi ustrezne poslovne prostore, kar 
predstavlja dodaten strošek. Zagotoviti bi bilo potrebno ca 150 m2 pisarn, pisarniško 
pohištveno in računalniško opremo, ter plačevati neposredne stroške povezane z 
delom (stroški materiala, stroški energentov…), kar po grobi oceni predstavlja 
dodatnih 25.000 EUR stroškov na letni ravni. Predpostavili smo, da se najemnina za 
poslovne prostore novoustanovljene družbe ne plačuje.  
 
Skupni strošek obratovanja novoustanovljene družbe bi tako znašal vsaj 312.000 
EUR na leto. Tu niso vštete storitve zunanjih izvajalcev (pravniki, izvršitelji, …) 
 
Zaradi prej naštetih pravnih omejitev bi bilo smiselno, da se na novo družbo 
stanovanja prenesejo samo v upravljanje, poslovni prostori pa v last in upravljanje, 
ker bi lastništvo slednjih omogočilo znatno kreditno sposobnost.  
 

4.2 Ustanovi se stanovanjski sklad  

 
Tudi v primeru ustanovitve stanovanjskega sklada je zahtevana organizacijska 
shema enaka, kot pri ustanovitvi samostojne d.o.o. Enako ocenjujemo tudi strošek 
obratovanja stanovanjskega sklada.  
 
Skupni strošek obratovanja novoustanovljenega stanovanjskega sklada bi tako 
znašal vsaj 312.000 EUR na leto. 
 
Slabost stanovanjskega sklada je zakonska omejitev pri zadolževanju. Neprofitna 
stanovanja se ne smejo zastavljati za kredite (prepoved obremenitve s hipotekami). 
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Prav tako se v tem primeru srečamo z omejitvijo prihodkov iz drugih ne stanovanjskih 
dejavnosti na največ 40%.  
 
Lastništvo stanovanj se v tem primeru mora prenesti na stanovanjski sklad, ki 
postane lastnik in upravljavec stanovanjskega fonda. Problematika upravljanja 
poslovnih prostorov pa ni razrešena.  
 

4.3 Prenos upravljanja nepremičninskega fonda na Komunalo Izola d.o.o. (KI) 

 
Kot eno od možnosti vidimo prenos upravljanja nepremičninskega fonda na KI. 
Prednosti vidimo v tem, da ima KI obstoječo primerno tehnično, materialno in 
kadrovsko osnovo in lahko ob minimalnih dodatnih stroških uspešno upravlja z 
nepremičninskim fondom. Ker KI že razpolaga z osebjem in poslovnimi prostori, ki bi 
lahko bilo v podporo pri upravljanju z nepremičninskim fondom, bi bilo potrebno samo 
delno zagotoviti novo osebje in z minimalnim vlaganjem zagotoviti dodatne prostore.  
 
Prenos bi se lahko zgodil hitro in učinkovito. Učinkovito predvsem zato, ker je KI v 100% 
lasti Občine Izola, kar lastniku (občini) omogoča učinkovitejši nadzor, kot v primeru 
neodvisnega upravnika, katerega edini cilj je dobiček, ne pa ohranjanje in razvoj 
občinskega nepremičninskega fonda. Ostale prednosti prenosa upravljanja na KI so 
sinergije in benchmarking, ki jih s tem doseže oz. izvaja KI. Veliko investicijsko-
vzdrževalnih del lahko KI opravi v lastni režiji, z lastnimi kadri in lastno opremo. Z 
minimalnimi kadrovskimi dopolnitvami pa lahko vzpostavi poceni in učinkovito 
upravljavsko kadrovsko strukturo nepremičninskega fonda.  
 
V primeru prenosa upravljanja stanovanjskega sklada z Občine Izola na Komunalo Izola 
je potrebno zaposliti nov kader samo deloma oz. se lahko prevzame obstoječi kader iz 
Občine. V tabeli 15 je prikazan načrt kadrov s stroški plač na letni ravni, ki predvideva 
5,5 oseb za osnovno delovanje nove poslovne enote v okviru Komunale Izola.  
 
Načrtuje se zaposlitev administrativnega osebja, in sicer vodje delovne enote in 
prevzem treh oseb iz Občine Izola, operativni del kadra pa je že zaposlen na 
Komunali Izola in se delno prerazporedi v novo poslovno enoto. Nekatere zunanje 
izvajalce (električar, vodoinštalater) bo KI najemala na trgu po potrebi. 
Računovodske storitve in splošne storitve upravljavca nepremičninskega fonda bodo 
izvajale obstoječe službe KI. 
 
Kadrovski načrt je minimalističen. Tak je mogoč samo, ker se v primeru, da 
upravljanje prevzame Komunala Izola, koristijo obstoječi kadri ter skupne in splošne 
službe ter zaposleni v enoti gradnje.  
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Tabela 15: Načrt kadrov – Upravljanje se organizira v okviru Komunala Izola  

KADRI SS  Število 
Strošek dela 
PE   število 

Str. dela - Novi 
kadri 

Vodja PE 1 40.000   1 40.000 

Pravnik 1 35.000 Prerazporeditev z OI 1 35.000 

Administrator 1 29.000 Prerazporeditev z OI 1 29.000 

Inženir - vodja inv. 
upravljanja… 1 33.000 Interna prerazporeditev 0,5 16.500 

Tehnik 1 27.000 Prerazporeditev z OI 1 27.000 

Delovodja - hišnik  1 24.000 Interna prerazporeditev 0,5 12.000 

Operativni delavec  1 23.000 Interna prerazporeditev 0,5 11.500 

SKUPAJ  7 211.000   5,5 171.000 
Vir: Lastna ocena KI 
 

Druga zelo pomembna prednost, ki jo vidimo v tem primeru je, da je možen prenos 
lastništva nepremičnin (predvsem poslovnih prostorov) na KI, kar bi omogočilo 
pridobivanje namenskih kreditov za razvoj stanovanjske politike. Tega finančnega 
vzvoda Občina Izola sedaj ne more izkoristiti, zaradi omejitev pri zadolževanju 
proračunskih porabnikov. Brez kreditiranja pa gradnja ali nakup novih stanovanj 
praktično ni mogoč.  
 
Komunala Izola ima ustrezne poslovne prostore za izvajanje dejavnosti upravljanja 
nepremičninskega fonda. Potrebna bi bila samo manjša preureditev obstoječega 
skupnega prostora Komunale Izola. Tako bi pridobili do tri pisarne, skupne 
kvadrature cca. 55 m2.  
 
Tabela 16: Ocena stroškov novih poslovnih prostorov in nabave opreme 
 

Ocena stroškov  Vrednost Am. stopnja Amortizacija 

Poslovni prostori:    

Ureditev dveh - treh pisarn (55m2) 25.000 2% 500 

Pohištvo (15 % investicije) 7.000 20% 1.400 

Računalniška oprema + ustrezni programi 7.000 25% 1.750 

SKUPAJ 39.000   3.650 

    

Vozila in drobno ročno orodje:       

Tovorno vozilo, skupne teže 3,5 tone 15.000 16% 2.400 

Razno ročno električno orodje 10.000 16% 1.600 

SKUPAJ 25.000   4.000 

    

VSE SKUPAJ 64.000  7.650 

Vir: Lastna ocena KI 

 
Skupni strošek upravljanja nepremičninskega fonda v primeru, da z njim upravlja KI 
bi na letni ravni znašal 178.650 EUR.  
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To je 133.350 EUR/leto bolj poceni, kot če se Sklad organizira kot samostojna pravna 
oseba oziroma nov d.o.o..  
 
Zaradi strogih in tudi zelo omejujočih določb, ki se nanašajo na organizacijo in 
poslovanje stanovanjskega sklada, prenos lastništva stanovanj na KI ni smiselen in 
tudi ni pravno izvedljiv. Lahko bi se ustanovila posebna stanovanjska neprofitna 
organizacija, vendar se to ne izplača z vidika stroškov, tako kot ne v primeru 
ustanovitve samostojnega stanovanjskega sklada. 
 
Menimo, da je s stroškovnega vidika najbolj primerna oblika organizacije upravljanja 
z občinskim nepremičnim premoženjem ta, da KI upravlja z vsem nepremičnim 
fondom (stanovanja+poslovni prostori), medtem, ko se v last KI prenesejo samo 
poslovni prostori. S prenosom slednjih se poveča finančni vzvod in kreditna 
sposobnost KI, ki posledično lahko najeta sredstva nameni razvoju neprofitne 
stanovanjske politike v skladu s potrjenim poslovnim načrtom. 
 
V primeru organizacije sklada v okviru Komunale Izola, sklad lahko prihrani samo iz 
naslova plač in sinergij ter benchmarkinga vsaj 133.350 EUR na leto, kar predstavlja 
11,85% vseh prihodkov od najemnin. Ta sredstva se lahko reinvestirajo v 
nepremičninski fond (133.350 EUR/leto). 
 
SKLEP:  
 
Ustanovitev samostojnega Stanovanjskega sklada ali nove d.o.o. v danih pogojih ni 
ekonomsko upravičena, ker bi bila ta varianta predraga, oziroma bistveno dražja 
(+133.350 EUR/leto), kot če se upravljanje organizira v okviru Komunale Izola. Poleg 
tega bi moral Stanovanjski sklad vse izvajalce investicijsko-vzdrževalnih del najemati 
na trgu. Tudi postopki z javnim naročanjem so dolgotrajni in dragi ter pogosto 
podvrženi pritožbam in revizijam.  
 
V nadaljevanju zato predstavljamo podrobnejše izračune za varianto, ki se je izkazala 
kot stroškovno najbolj učinkovita ter pravno-organizacijsko najbolj elastična.  
 

4.4 Upravljanje nepremičnin se organizira v okviru KI – finančni del  

 
Analiza strukture cene najemnine pokaže, da je pretežen del neprofitne stanovanjske 
najemnine obračunan na podlagi stroškov investicijskega vzdrževanja ter stroškov 
financiranja. V strukturi cene najemnine ti dve postavki, skupaj z rezervnim skladom, 
predstavljata 70%. Približno 20% odpade na amortizacijo, preostanek pa naj bi 
predstavljal strošek upravljanja, zavarovanj, odvetniških storitev in drugo. Prav za te 
slednje stroške, ki naj bi v strukturi cene najemnine predstavljali približno 10%, 
upravljavci porabijo bistveno več sredstev. Praksa je pokazala, da se strošek 
upravljanja pri manjših nepremičninskih ali stanovanjskih skladih giblje okrog 20% 
prihodkov. Takšno razmerje smo upoštevali tudi pri naši simulaciji poslovanja oz. so ti 
stroški ocenjeni glede na dejansko analizirane potrebe. 
 
V tabeli 17 je prikazano poslovanje KI v primeru, da se upravljanje nepremičninskega 
sklada prenese na slednjo, prihodki - višina najemnin pa ostane nespremenjena, tj na 
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nivoju iz leta 2004. Odhodki so načrtovani tako, da se v nepremičnine investira ca 
30% več, kot do sedaj, saj je to nujno za ohranjanje in razvoj nepremičninskega 
fonda. 
 
Tabela 17: Prikaz prihodkov in odhodkov iz upravljanja – najemnine na nivoju 2004 
 

 
Vir: lastna ocena in podatki Občine Izola (maj 2016) 

 
Kot je razvidno iz tabele 17, sedanji prihodki iz najemnin ne zadoščajo za primerno 
upravljanje sklada, v kolikor se želi njegovo razvojno naravnanost. Organizacija je 

Izkaz uspeha denarni tok

Zap.št.Postavka OI 2015 KI 2017  Razlaga 

Likvidnostni tok             

KI 2017

1 PRIHODKI 985.670 985.670 0 936.387

1.1. Prihodki najemnine stanovanja 441.554 441.554 419.476

1.2. Prihodki najemnine poslovnih 544.116 544.116 516.910

2 ODHODKI 869.888 1.142.532 0 1.067.532

2.1 Investicije in tekoče vzdrževanje ****448.932 390.000 390.000

2.2

amortizacija stanovanj - se v obliki 

najemnine reinvestira 0 149.000 najemnina * 149.000

2.3

amortizacija PP - ostanejo na OI, 

upravlja KI, se v obliki najemnine 0 54.000 najemnina * 54.000

2.4 kredit *** 64.000 20.000

obresti 

kredit 1 mio, 

10 let 20.000

2.5 oportunitetni odpisi terjatev 55.000 55.000

2.6

amortizacija samo PP, ki se prenesejo 

na KI - nova cenitev ** 120.000

amortizacija, 

ker je v lasti 0

2.7 Upravljanje poslovnih prostorov 59.662 49.662 49.662

2.8 Upravljanje stanovanjskega sklada 44.252 39.252 39.252

2.9 Zavarovalne premije - ocena 13.042 13.042 13.042

2.10

Stroški dela neposredni - 

administracija, režija 91.000 131.000 131.000

2.11 Stroški dela neposredni - operativa 0 40.000 40.000

2.12 Splošni stroški (uprava, režija,itd.) ** 34.000 26.000 26.000

2.13 Neposredni materialni in drugi stroški 0 0

2.14 Stroški odv. Storitev 10.000 12.000 12.000

2.15 amortizacija neposredno povezanih OS 0 9.000 9.000

2.16

Interne storitve drugih enot za enoto 

(str. Mehanizacije) 0 0

2.17

Nepredvideni stroški in odhodki  3 % 

odhodkov 50.000 34.576 34.576

2.18 Glavnica *** 100.000

3 RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 115.782 -156.862 0 -131.146

4 SKUPAJ INVESTICIJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE****448.932 633.000 633.000

* Amortizaci ja  s tanovanj in pos lovnih prostorov, pod pogojem reinvesti ranja  v s tanovanjski  oz. pos lovni  del .

** Predvidevamo, da  so splošni  s troški  (uprava, reži ja , i td.) na  OI še viš ji . 

***Simulaci ja  upošteva prevzem obveznosti  OI - kredit v viš ini  1 mio EUR

****zajema tudi socialne transferje - subvencije tržnih najemnin (glej stran 7)
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predvidena skrajno racionalno (5,5 zaposlenih oseb ob pomoči strokovnih in splošnih 
služb Komunale) ob minimalni finančni obremenitvi skupnih in splošnih služb. Pri 
obstoječi višini najemnin bi KI z upravljanjem, tudi če bi uspela oddati vse sedaj 
neoddane nepremičnine, ustvarjala izgubo v višini 156.862 EUR/leto.  
 
Deloma gre izgubo pripisati drugačnim računovodskim standardom, ki veljajo za 
gospodarske družbe (obračunavanje amortizacije), vendar ne glede na to, poslovanje 
ne bi bilo pozitivno. Tudi denarni tok bi bil v tem primeru negativen in bi znašal -
131.146 EUR/leto.  
 
Pod temi pogoji KI, kot gospodarska družba ne bi mogla oblikovati dolgoročno 
vzdržne in razvojno naravnane nepremičninske strategije, s ciljem doseganja višje 
kakovosti bivanja oziroma uporabe nepremičnin s strani uporabnikov ter ne bi bila v 
stanju Občini Izola delno odplačati prenosa. Seveda se je izgubi mogoče ogniti tako, 
da se nameni manj sredstev  za investicijsko in tekoče vzdrževanje ter za 
amortizacijski sklad, vendar se tako varčevanje odraža v slabšem vzdrževanju, 
nakupa novih stanovanj pa sploh ne omogoča. Edina možna rešitev, ki zagotavlja 
razvojno usmerjeno politiko je postopno usklajevanje višine najemnin v okviru 
zakonskih možnosti.    
 
Glede na dejstvo, da je višina najemnin nespremenjena od leta 2004, ter da je v tem 
času inflacija bila 64%, plače pa so se v tem 12-letnem obdobju povišale za 34%, 
postopna uskladitev najemnin z upoštevanjem faktorja lokacijske ugodnosti (to 
stanovanjski zakon izrecno dopušča), realno ne bo dosegla niti ravni iz leta 2004, saj 
so se stroški upravljanja in vzdrževanja med tem v poprečju povečali za 64%, plače 
pa so zrasle več, kot je načrtovano povišanje. 
 
Primerjava neprofitnih najemnin na trgu je pokazala, da so v Občini Izola neprofitne 
najemnine ca 30% nižje od republiškega povprečja, zato je smiselno, da se uskladijo.  
 
V tabeli 18 je prikazano poslovanje sklada v primeru povišanja neprofitnih 
stanovanjskih najemnin zaradi lokacijske ugodnosti za 30% in povišanje najemnin 
poslovnih prostorov za 5%.  
 
Pod to predpostavko lahko nepremičninski fond generira dovolj prihodkov za 
gospodarno tekoče poslovanje ter tudi razvojno naravnanost – pridobivanje novih 
neprofitnih stanovanj.  
 
Poleg tega ta sprememba generira dovolj denarnega toka, da lahko KI del poslovnih 
prostorov od Občine Izola odkupi. V ta namen bi KI najela kredit v višini 1 mio EUR, 
kat je upoštevano v simulaciji poslovanja.  
 
Simulacija poslovanja s povečanimi najemninami v predlagani višini je prikazana v 
tabeli št. 18.  
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Tabela 18: Primer prikaza prihodkov in odhodkov iz upravljanja – najemnine se 
povečajo za faktor lokacijske ugodnosti – 30%, poslovnih prostorov pa za 5%, plačilo 
1 mio EUR  Občini Izola . 
 

 
 
Kot je razvidno iz tabele št. 18, je postopno usklajevanje višine najemnin za 
neprofitna stanovanja iz naslova faktorja lokacijske ugodnosti nujno, v kolikor se 

Izkaz uspeha denarni tok

Zap.št.Postavka OI 2015

KI 2017  - dvig 

za 30% Razlaga 

Likvidnostni tok             

KI 2017

1 PRIHODKI 985.670 1.145.342 0 1.088.075

1.1. Prihodki najemnine stanovanja 441.554 441.554 419.476

1.2. Prihodki najemnine poslovnih 544.116 544.116 516.910

1.3.

Prihodki od povečanja najemnin 

stanovanj 30% 0 132.466 125.843

1.4.

Prihodki od povečanja najemnin 

poslovnih prostorov 5 % 0 27.206 25.846

2 ODHODKI 869.888 1.142.532 0 1.067.532

2.1 Investicije in tekoče vzdrževanje ****448.932 390.000 390.000

2.2

amortizacija stanovanj - se v obliki 

najemnine reinvestira 0 149.000 najemnina * 149.000

2.3

amortizacija PP - ostanejo na OI, 

upravlja KI, se v obliki najemnine 0 54.000 najemnina * 54.000

2.4 kredit *** 64.000 20.000

obresti 

kredit 1 mio, 20.000

2.5 oportunitetni odpisi terjatev 55.000 55.000

2.6

amortizacija samo PP, ki se prenesejo 

na KI - nova cenitev ** 120.000

amortizacija, 

ker je v lasti 0

2.7 Upravljanje poslovnih prostorov 59.662 49.662 49.662

2.8 Upravljanje stanovanjskega sklada 44.252 39.252 39.252

2.9 Zavarovalne premije - ocena 13.042 13.042 13.042

2.10

Stroški dela neposredni-

adiministracija, režija 91.000 131.000 131.000

2.11 Stroški dela neposredni-operativa  0 40.000 40.000

2.12 Splošni stroški (uprava, režija,itd.) ** 34.000 26.000 26.000

2.13 Neposredni materialni in drugi stroški 0 0

2.14 Stroški odv. Storitev 10.000 12.000 12.000

2.15 amortizacija neposredno povezanih OS 0 9.000 9.000

2.16

Interne storitve drugih enot za enoto 

(str. Mehanizacije) 0 0

2.17

Nepredvideni stroški in odhodki  3 % 

odhodkov 50.000 34.576 34.576

2.18 Glavnica *** 100.000

3 RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 115.782 2.810 0 20.543

4 SKUPAJ INVESTICIJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE****448.932 633.000 633.000

* Amortizaci ja  s tanovanj in pos lovnih prostorov, pod pogojem reinvesti ranja  v s tanovanjski  oz. pos lovni  del .

** Predvidevamo, da  so splošni  s troški  (uprava, reži ja , i td.) na  OI še viš ji . 

***Simulaci ja  upošteva prevzem obveznosti  OI - kredit v viš ini  1 mio EUR

****zajema tudi socialne transferje - subvencije tržnih najemnin (glej stran 7)
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upravljavcu želi zagotoviti vire za trajno vzdržno gospodarjenje in razvojno 
naravnanost, obenem pa omogočiti, da posluje brez izgube. Sredstva namenjena 
investicijskemu vzdrževanju in vlaganjem se povečajo za 41 %, iz 448.932 EUR 
na 633.000 EUR. Poleg tega pa Komunala Izola Občini Izola zagotovi za 1 mio EUR 
likvidnostnih sredstev – odkup poslovnih prostorov za 1 mio EUR, za kar KI najame 
kredit.  
 
Postopno višanje neprofitnih stanovanjskih najemnin je tako ekonomsko kot tudi 
politično vprašanje. Iz izračunov je razvidno, da je povišanje najemnin potrebno in 
tudi ekonomsko upravičeno. Kako pa bodo povišanje najemnin občutili najemniki, 
predvsem tisti, socialno najšibkejši?  
 
Sledi primer izračuna, kako bi 30% povečanje neprofitnih stanovanjskih najemnin iz 
naslova lokacijske ugodnosti vplivalo na proračun povprečne socialno najšibkejše 
družine – najemnika.  
 
Poprečna najemnina (brez subvencij) znaša 127,17 EUR/stanovanje poprečne 
velikosti  53,66 m2 (vir: Občina Izola). Socialno najšibkejšim se najemnina 
subvencionira do 80%. Dejanski strošek najemnine, ki ga plača socialno ogrožena 
družina znaša 20% = 25,43 EUR.  S povečanjem najemnine za 30% se bi strošek 
dela najemnine, ki ga plača taka 4-članska družina, povišal na 33,06 EUR. Razlika 
oz. povišanje najemnine, ki bi jo socialno ogrožena družina dejansko plačala znaša 
7,63 EUR oziroma v poprečju 1,90 EUR na družinskega člana na mesec.  
 
Znesek, ki ga socialno najšibkejši prispevajo za to, da bodo tudi v prihodnosti 
socialno šibki imeli na voljo ustrezen stanovanjski fond, oziroma, da se bo ta povečal, 
je dejansko minimalen. Po drugi strani pa bodo vsi najemniki deležni boljšega 
tekočega in investicijskega vzdrževanja – živeli bodo v bolj urejenih stanovanjih in 
število le teh se bo dolgoročno povečevalo. To bo priložnost za mlade družine in bo 
dolgoročno tudi pozitivno vplivalo na nataliteto – posledično pa na višje prihodke iz 
naslova glavarine. 
 
Za nadzor poslovanja sklada je potrebno zagotoviti ločeno računovodstvo, tako da 
imata tako upravljavec, kot Občina Izola konstanten pregled nad finančnim in 
materialnim poslovanjem in je vsaka nenamenska poraba takoj razvidna. Komunala 
Izola, kot upravljavec bo vsako leto predložila v potrditev Občinskemu Svetu letni 
poslovni načrt, v katerem bodo prikazana načrtovana vlaganja, stroški in prihodki, 
zadolževanje, ter morebitni nakupi in prodaje stanovanj ali poslovnih prostorov. Brez 
soglasja Občinskega sveta nakup ali prodaja nepremičnin ne bo mogoča.  
 
S predlagano reorganizacijo ter doseganjem prikazanih ciljev bo zagotovljen obstoj in 
razvoj občinskega nepremičninskega fonda, ki predstavlja znaten del občinskega 
premoženja.  
 
Poleg tega si bo Občina Izola znižala stroške poslovanja, saj bo samo prihranek iz 
naslova plač in upravljanja nepremičninskega sklada na letni ravni za Občino znašal 
vsaj 125.550 EUR. Če pa Občina iz naslova prejete kupnine vrne kredit 1 mio EUR, 
lahko iz tega naslova privarčuje še dodatnih 64.000 EUR/leto.   
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Tabela 19: prihranek za Občino Izola  
 

Prihranek za OI   

Plače 3 osebe  91.000 

Splošni režijski stroški (ocena)  34.550 

Prihranek letnih anuitet za kredit 1 mio EUR 64.000 

SKUPAJ PRIHRANEK / LETO 189.550 

 
Prihranek v višini 189.550 EUR je dovolj velik, da Občina Izola samo iz naslova 
slednjega pokrije več kot 90% potrebnih sredstev za socialne transferje – subvencije 
najemnin, razliko pa zagotovi iz drugih virov, saj poraba prihodkov od neprofitnih 
najemnin za ta namen po zakonu ni dovoljena. 
 

4.5 Pravni vidik prenosa upravljanja in delno lastništva nepremičnin na KI 

 
Izračuni so pokazali, da je ustanavljanje in poslovanje samostojne pravne osebe – 
stanovanjskega fonda, na katerega bi Občina Izola prenesla v last in upravljanje 
stanovanja in poslovne prostore, bistveno dražje, kot je to v primeru organizacije 
znotraj Komunale Izola. S pravnega vidika bi bilo novoustanovljeno podjetje (d.o.o.) 
omejeno s poslovanjem, saj je poslovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij 
(NSO) omejeno na največ 40% realizacije iz naslova drugih prihodkov. Delež 
najemnin od poslovnih prostorov pa ta odstotek presega. Na strani 17 v tabeli 14. je 
dokazano, da bi bil samo strošek plač v primeru ustanovitve samostojne pravne 
osebe 116.000 EUR višji, kot če se dejavnost organizira v okviru Komunale Izola. 
Celotni prihranek je v tem primeru ocenjen na 133.350 EUR/leto.  
 
Zaradi restriktivne zakonodaje tudi ni mogoč prenos lastništva stanovanj na 
Komunalo Izola, ker ne bi izpolnjevala pogoja NSO. Ne glede na lastništvo, pa se 
neprofitna stanovanja ne smejo obremenjevati s krediti, med tem ko se poslovni 
prostori lahko. Lastništvo neprofitnih stanovanj bi v vsakem primeru Komunalo Izola 
omejevalo pri poslovanju, koristi od tega pa ne bi bilo nobene.   
 
Zato prenos lastništva stanovanj na KI ni smiseln, prav tako pa s pravnega vidika ni 
mogoč. Drugače pa je v primeru poslovnih prostorov. Lastništvo poslovnih prostorov 
KI omogoči večji finančni vzvod in boljše kreditne pogoje. Ta sredstva pa lahko KI 
uporabi za razvoj stanovanjske politike. Te prednosti Občina Izola, kot lastnica 
poslovnih prostorov ne more izkoristiti, ker je omejena pri zadolževanju (ZFO in drugi 
predpisi).  
 
Smiselno je torej, da Občina prenese poslovne prostore v last in upravljanje KI, 
stanovanjski fond pa ostane v lasti Občine Izola, medtem, ko je KI njegov 
upravljavec.   
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Za dosego tega cilja so potrebni naslednji koraki: 
 

1. Sprejetje Odloka OI, ki bo uredil vprašanje upravljanja nepremičnin OI; 
2. Dopolnitev Odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja KI; 
3. Sklep Občinskega sveta OI o vložitvi stvarnega vložka v družbo KI (poslovni 

prostori morajo biti ocenjeni in se prenesti po tržni ceni – potrebna cenitev in 
revidiranje); 

4. Sklep o povečanju osnovnega kapitala KI in o prevzemu novih stvarnih 
vložkov s strani lastnika KI, torej OI. 

 
Ker je omenjeni prenos za KI smiseln samo v primeru, da projekt ne ustvarja izgube 
je nujno tudi postopno usklajevanje višine najemnin neprofitnih najemnin. Dvig 
najemnin za neprofitna stanovanja OI določi z Odlokom.  
 
Kritje stroškov subvencij za tržna in neprofitna stanovanja je po zakonu v izključni 
obvezi občine, ne glede na lastništvo stanovanj.  
 
V primeru prenosa stanovanj (zgolj) v upravljanje predstavljajo vsi prihodki od 
upravljanja prihodek KI, kar mora smiselno veljati tudi za stroške, vključno z 
amortizacijo. Amortizacija se reinvestira v stanovanjski fond. Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih upravljavcu daje tako 
obligacijska kot tudi stvarnopravna upravičenja, izvzeta je le pravica odtujiti 
nepremičnino, ki je upravljavcu dana v upravljanje in uporabo.  
 

4.6 Optimalna rešitev upravljanja občinskega nepremičnega premoženja 

 
Optimalna rešitev upravljanja z občinskim nepremičninskim fondom, ob upoštevanju 
ekonomskih razlogov, pravnih omejitev in likvidnostnih potreb Občine Izola je: 
 

- Neprofitna stanovanja ostanejo v lasti Občine Izola, Komunala Izola pa z njimi 
upravlja (samo upravljanje, ki zajema: vzdrževanje, sanacije, investicijsko 
vzdrževanje, komunikacijo z najemniki, pripravo in nadzor pogodb, pripravo in 
izvedbo razpisov za oddajo stanovanj. Podpisnik najemnih pogodb ostane 
občina, kot lastnik. Prav tako na občini ostane stanovanjska komisija.); 

- Poslovni prostori, ki jih uporablja Občina Izola in njeni zavodi ostanejo v lasti 
Občine Izola, Komunala Izola pa z njimi upravlja (samo upravljanje); 

- Del poslovnih prostorov Občina Izola sama proda za izboljšanje likvidnostnega 
stanja (ca 1 mio EUR); 

- Del poslovnih prostorov se odplačno prenese na Komunalo Izola. KI od 
Občine Izola odkupi poslovne prostore v vrednosti 1 mio EUR in s tem izboljša 
likvidnost Občine. Občina lahko ta sredstva nameni za financiranje 
investicijskih projektov (npr kulturnega doma ipd…) ali za vračilo obstoječih 
kreditov (do prodaje KI za te prostore skrbi kot upravljavec); 

- Preostanek poslovnih prostorov, ki so namenjeni tržni dejavnosti se kot 
kapitalski vložek prenese na Komunalo Izola in ta z njimi tudi upravlja 
(lastništvo + upravljanje). 
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Posledice take organizacije upravljanja z nepremičnim premoženjem so: 
 
Povečana investicijska vlaganja v nepremičninski fond  + 41% 
Znižanje stroškov Občine Izola      - 189.550 EUR/leto 
Povečana likvidnost Občine Izola     + 2 mio EUR  
 

5 UVEDBA NOVIH PRISTOPOV V UPRAVLJANJE 

 
Četudi se vsi prihodki najemnin porabijo namensko, zaradi predpisanih omejitev, brez 
zadolževanja ne bo mogoče razvijati stanovanjskega fonda v tolikšni meri, kot je za 
neprofitna stanovanja izkazanih potreb. V ta namen obstajajo tudi druge možnosti, 
katerih pa Občina Izola do sedaj ni izkoristila. 
 
Prva od možnosti je sodelovanje z Republiškim stanovanjskim skladom. Občina se 
mora prijaviti na razpis in brezplačno zagotoviti primerno komunalno opremljeno 
stavbno zemljišče, za vse drugo pa poskrbi Republiški sklad. Primer dobre prakse so 
neprofitna stanovanja nad Dolinsko cesto v Kopru.  
 
Druga možnost so JZ partnerstva. V času, ko kapital (predvsem pa pokojninski 
skladi) išče varno zavetje, je povpraševanje po tovrstnih projektih v porastu. 
Pričakovani donosi so minimalni, pomembno je samo da so zanesljivi in dolgoročni. 
Potrebno pa je imeti pripravljene projekte in  investicijsko dokumentacijo.  
 
Z razvojem stanovanjskega fonda bo njegov izkoristek lahko bolj optimalen. V 
državah, kjer je stanovanjski trg razvit, obstajajo upravljavci, ki npr. (pre)velika 
stanovanja  od starejših oseb organizirano tržijo, starejšim osebam pa zagotovijo 
bivanje v varovanih stanovanjih. Za razliko v ceni tako te starejše osebe dobijo 
določeno rento, stanovanje pa ostane v njihovi lasti in ga lahko zapustijo dedičem. 
Tak način omogoči sklepanje dolgoročnih najemnih pogodb, kar je zanimivo za obe 
stranki.  
 
V primeru prenosa upravljanja in lastništva poslovnih prostorov na Komunalo Izola 
gre omeniti še eno pomembno prednost. Omogočena bo kreditna sposobnost za 
namensko zadolževanje Komunale Izola za pridobivanje novih ali nadomestnih 
stanovanj. Občina ima namreč zakonske omejitve glede zadolževanja, kljub velikemu 
premoženju. Možnost zastavne pravice (hipoteke) na neprofitna stanovanja je z 
zakonom prepovedana. Zato je smiselno na Komunalo prenesti samo lastništvo 
poslovnih prostorov. Od prenosa stanovanj ni nobene praktične koristi, razen da se 
Komunali Izola poveča bilančna aktiva, Občini Izola pa za enak znesek zmanjša.  
 
Tako bi se omogočilo Komunali Izola, ki je v 100% lasti Občine, da lahko ob soglasju 
lastnice zastavi določene poslovne prostore za najem kredita. Seveda v okvirih in 
pod pogoji, ki ga bo odobrila Občina Izola. Pomembno pa je, da se s tem poveča 
finančni vzvod, ki je nujen pri pridobivanju in zagotavljanju virov financiranja novih in 
nadomestnih stanovanj.  
 
S postopno selitvijo nekaterih neprofitnih stanovanj (najbolj dotrajanih) iz starega 
mestnega jedra se bodo sprostile določene nepremičnine, ki se lahko namenijo 
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potrebam razpršenega hotela v okviru JZ partnerstva ali tržno. Ta oblika se je 
izkazala kot izredno uspešna in učinkovita na podeželju in v starih mestnih jedrih 
širom po Evropi. Upravljanje takega hotela je profitno in zagotavlja širši skupnosti 
visoko dodano vrednost, ustvarja nova delovna mesta in tudi znatno podaljša 
turistično sezono.  
 

6 SWOT ANALIZA  

 
Vsaka sprememba sistema ima tako prednosti kot slabosti, ustvari pa tudi nove 
priložnosti in nevarnosti.  
 
Slabosti prenosa upravljanja občinskih stanovanjskih in poslovnih prostorov na 
Komunalo Izola gre zaznati predvsem v znižanju občinske aktive in manjših denarnih 
prilivih. Hkrati s prenosom upravljanja je mišljen tudi prenos lastništva dela poslovnih 
prostorov na KI, medtem ko bi stanovanja in netržni poslovni prostori ostali v lasti 
Občine, Komunala pa bi z njimi samo upravljala. S tem se zmanjša premoženje 
občine, vendar samo formalno, saj je KI v 100% občinski lasti. Druga »slabost« je, da 
sredstev od najemnin ne bo več mogoče trošiti nenamensko. Analiza je namreč 
pokazala, da je vsako leto ca 0,5 mio EUR prihodkov od najemnin bilo porabljenih 
nenamensko. 
 
Prednosti, ki jih v tem primeru zaznamo, so številne. Upravljanje bo cenejše na KI, 
kot je sedaj na Občini in bistveno cenejše kot v primeru ustanovitve samostojnega 
stanovanjskega sklada. Glede na načrtovano kadrovsko strukturo in obstoječe 
reference Komunale Izola, je upravičeno pričakovati, da bo upravljanje tudi boljše in 
bolj pregledno. Prihodki od najemnin se bodo porabljali izključno namensko. 
Poslovanje KI na nepremičninskem področju bo strogo ločeno od drugih dejavnosti 
(ločeno računovodstvo) in bo podvrženo nadzoru ustanoviteljice – Občine, ki bo 
dosledno preverjala tako porabo sredstev kot doseganje zastavljenih ciljev. S 
prenosom lastništva poslovnih prostorov na KI, bo slednja znatno povečala bilančno 
aktivo in posledično kreditno sposobnost za nakup ali gradnjo novih neprofitnih 
stanovanj. Te prednosti Občina zaradi zakonskih omejitev ne more izkoristiti. S 
prenosom upravljanja nepremičnin na Komunalo Izola je načrtovana tudi 
prezaposlitev 3 občinskih delavcev na KI, v poslovno enoto Upravljanje z 
nepremičninami. S tem se bo razbremenil občinski proračun, prav tako pa bodo 
odpadli občini vsi stroški, ki so sedaj nastajali z upravljanjem nepremičninskega 
sklada v okviru skupnih služb (ca 125.550 EUR/leto).  
 
Nevarnosti vidimo v morebitni spremembi nacionalne zakonodaje, ki bi lahko 
negativno vplivala na upravljavce neprofitnih stanovanj, vendar na to ni mogoče 
vplivati. Drugo nevarnost predstavlja možnost, da Občinski Svet ne potrdi 
postopnega zvišanja najemnin za faktor lokacijske ugodnosti. Brez slednjega je 
rentabilnost vprašljiva, interes KI za izvajanje te dejavnosti pa manjši. Brez 
spremembe višine najemnin ob obstoječem stanovanjem fondu tudi ustanavljanje 
Stanovanjskega sklada, kot samostojne pravne osebe ni smiselno, saj bo sklad imel 
še večjo izgubo, kot bi jo imela Komunala Izola. Manjšo nevarnost zaznavamo tudi 
pri prenosu premoženja (poslovni prostori) na Komunalo Izola. Potrebno je natančno 
opredeliti pristojnosti KI glede razpolaganja s tem premoženjem. Pravilno bi bilo, da 
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vsak nakup, prodajo, obremenitev ali zadolžitev iz naslova poslovanja z 
nepremičninskim fondom predhodno odobri Občinski svet, ki prav tako sprejme in 
potrdi vsakoletni poslovni načrt upravljanja in razpolaganja z nepremičninskim 
fondom.  
 
Nevarnost, ki se ji bo težko izogniti, bo tudi negativno razpoloženje nekaterih 
najemnikov, saj se bo intenzivnost preverjanja upravičencev povečala, prav tako pa 
gre pričakovati bolj aktivno izterjavo zapadlih neplačanih najemnin.  
Pozitivno pri tem pa je, da Občina Izola ne bo več naslov za pritožbe, saj bo vlogo 
»strelovoda« prevzel upravljavec – Komunala Izola.  
 
Prenos upravljanja nudi priložnost, da se oblikuje dolgoročno vzdržna in razvojno 
naravnana stanovanjska strategija z vsaj 10-letnim poslovnim načrtom, jasno 
navedenimi zadolžitvami, odgovornostmi, dinamiko, realno finančno konstrukcijo in 
evidentiranimi viri financiranja. Tako bo mogoče zagnati nov investicijski cikel. 
Številne priložnosti obstajajo tudi v oblikovanju novih produktov na področju 
stanovanjske politike (flat sharing, JZ in JJ partnerstva, razpršen hotel). S prenosom 
lastništva poslovnih prostorov na KI bo slednja znatno povečala kreditno sposobnost. 
To pa je eden ključnih elementov za razvoj stanovanjskega fonda. Z izvajanjem 
upravljavskih in investicijsko-vzdrževalnih aktivnosti bo KI dobila tudi priložnost 
dodatnega zaslužka.  
 
Tabela 20: SWOT analiza – shematski prikaz   

PREDNOSTI  SLABOSTI 
 

 Cenejše upravljanje kot na Občini ali na 
samostojnem SS;  

 Boljše upravljanje; 

 Dosledna namenska poraba sredstev; 

 Neodvisen in kritičen nadzor OI nad 
upravljanjem; 

 Dosledno preverjanje zastavljenih ciljev s 
strani OI; 

 Povečana kreditna sposobnost KI;  

 Razbremenitev in racionalizacija občinske 
uprave; 

 Znižanje stroškov osebja in režije za OI. 
. 

 
 Zmanjšanje bilančne aktive OI;  

 Zmanjšanje denarnih prilivov za OI;  

 Možnost povišanja najemnin neprofitnih 
stanovanj. 

 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Oblikovanje dolgoročno vzdržne, razvojno 

naravnane stanovanjske strategije; 

 Nov investicijski razvojni cikel; 

 Novi produkti na področju stanovanjske 
politike- JJ partnerstva, JZ partnerstva, 
razpršen hotel v starem mestnem jedru; 

 Možnost najemanja kreditov za stanovanjski 
investicijski cikel; 

 Dodaten zaslužek za Komunalo Izola; 

 Več in boljša neprofitna stanovanja za 

občane. 

 

 Sprememba republiške zakonodaje; 

 Občinski svet ne prepozna smiselnosti 
postopnega povišanja najemnin za faktor 
lokacijske ugodnosti; 

 Možnost negativnega razpoloženja 
občanov; 

 Občina ne sprejme ustreznih zavarovanj 
glede možnosti obremenitev ali odtujitev 
poslovnih prostorov, ki jih prenese na KI. 

SWOT analiza je zaznala več priložnosti in prednosti, kot pa slabosti in nevarnosti.   
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7 SOCIALNI VIDIK  

 
Maja 2015 je Občina Izola objavila razpis za dodelitev 24 prenovljenih neprofitnih 
stanovanj v starem mestnem jedru. Na razpis je prišlo 285 vlog. 29 vlog je bilo iz 
formalnih razlogov zavrnjenih, nekatere iz razloga, ker prosilci niso izpolnjevali 
pogojev za dodelitev. Predpostavimo pa lahko, da se nekateri, ki izpolnjujemo 
formalne pogoje niso prijavili, saj so na razpisu imeli prednost prosilci, ki jim na 
razpisu iz leta 2008 ni uspelo, ter mlade družine z višjo izobrazbo.  
 
Trg je torej pokazal potrebo po vsaj 250 dodatnih neprofitnih stanovanjih. S sedanjo 
občinsko stanovanjsko politiko te potrebe ni mogoče uresničiti niti v 100 letih. V 
zaostrenih pogojih na trgu dela in realnem upadanju kupne moči prebivalcev so 
zaradi nerazvojne stanovanjske politike in neprimernega upravljanja s stanovanjskim 
fondom prikrajšane predvsem mlade izolske družine. Starejše generacije so si 
stanovanjski problem rešile ali na račun ugodnih kreditov v času Jugoslavije ali pa so 
izkoristile tzv. Jazbinškov zakon. Takih priložnosti nove generacije nimajo. Zaradi 
nerazvojne naravnanosti stanovanjskega fonda pridejo na vrsto za neprofitno 
stanovanje šele, ko se sedanji upravičenci ali odpravijo v dom za ostarele ali pa 
preminejo. V tem primeru gre za obrnjeno medgeneracijsko nesolidarnost.  
 
S predlaganimi rešitvami v tej ekonomski analizi se bodo ustvarili pogoji za 
dolgoročno razvojno in investicijsko naravnanost neprofitnega stanovanjskega fonda, 
kar pomeni več stanovanj po mladim družinam dostopnih-neprofitnih  najemninah.  
 
Predlagano postopno usklajevanje višine najemnin iz naslova lokacijske ugodnosti 
morda na prvi pogled izgleda zelo drastično, vendar ni tako. Dejstvo je, da se 
najemnine niso dvignile od leta 2004 in da so se od takrat plače povečale za 35%. 
Postopni dvig najemnin se predlaga izključno za to, da se bodo ta sredstva namenila 
nakupu ali gradnji novih neprofitnih stanovanj (namensko varčevanje). Poprečna 
najemnina, ki sedaj znaša 127,17 EUR/stanovanje poprečne velikosti  53,66 m2 bi se 
po predlagani podražitvi povišala na 165,32 EUR oziroma 3,08 EUR/m2, kar je še 
vedno vsaj polovica manj, kot znaša tržna najemnina za primerljivo stanovanje.  
 
V preteklih poglavjih smo tudi izračunali, da bi socialno najšibkejše najemnike to 
povišanje dodatno obremenilo v poprečju za 1,90 EUR na družinskega člana na 
mesec, kar je minimalen prispevek k solidarnosti do tistih mladih družin, ki zaradi 
pomanjkanja neprofitnih stanovanj plačujejo visoke tržne najemnine oziroma si tega 
ne morejo privoščiti in živijo pri starših. Brez korenite reorganizacije, jasno začrtane 
razvojne strategije in tudi sočasnega postopnega dviga najemnin, razvoj in s tem 
gradnja ali nakup novih stanovanj ni možen in tudi poslovanje stanovanjskega sklada 
bi bilo negativno. 
 
V takem kontekstu je predlagana reorganizacija upravljanja stanovanjskega – 
nepremičninskega fonda in nove cenovne politike izrazito pozitivno socialno 
naravnana, saj bodo sedanje mlade generacije imele zagotovljeno vsaj približno 
enake možnosti na področju neprofitne stanovanjske politike, kot so jih imele tiste 
pred njimi. 
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8 ZAKLJUČEK  

 
Elaborat je pokazal, da upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori ni najbolj ustrezno. 
Dejstvo je, da je v zvezi s tem potrebno takoj ukrepati. Dolgoletna neaktivnost in 
investicijska podhranjenost nepremičninske politike sta pripeljali do stanja, da se skoraj 
50% prihodkov od najemnin porabi nenamensko, namesto da bi se reinvestiralo v 
tekoče in investicijsko vzdrževanje. Stanovanjski fond je glede na število prosilcev 
premajhen in nadpovprečno star. Stanovanja so v povprečju starejša od 70 let, 
posledično pa so tudi najemnine nižje, kot bi lahko bile. Poprečna najemnina za 
občinska neprofitna stanovanja znaša 2,37 EUR/m2, kar je 12,66% manj kot v Kopru 
(2,67 EUR/m2) ter 30% manj, kot znaša poprečje Republiškega stanovanjskega sklada 
(3,085 EUR/m2). Poleg tega je tržna vrednost stanovanj v občini Izola skoraj 100% nad 
republiškim poprečjem.  
 
Kot najbolj racionalna možnost se je izkazal prenos upravljanja na Komunalo Izola, ki pa 
je ekonomsko pogojen s postopnim usklajevanjem višine najemnin neprofitnih stanovanj 
iz naslova lokacijske ugodnosti, saj KI s projektom ne sme ustvarjati izgube. S 
postopnim usklajevanjem višine najemnin bo komaj doseženo republiško povprečje 
neprofitnih najemnin.  
 
Na tem mestu bi veljalo omeniti, da znaša poprečna neprofitna najemnina v 12 
stanovanjih, ki jih ima v Izoli Republiški stanovanjski sklad 3,59 EUR/m2 in je 51% višja 
od poprečne Izolske občinske neprofitne najemnine.  
 
Kot najprimernejši je ocenjen prenos lastništva poslovnih prostorov ter upravljanje le-teh, 
medtem ko bi stanovanjski fond ostal v lasti OI, KI pa bi z njim samo upravljala. Prenos 
poslovnih prostorov v last in upravljanje KI, bo slednji omogočil močan finančni vzvod za 
ekspanzivno stanovanjsko politiko, katere v občini ni zaslediti že od leta 2008.  
 
Oblikovanje samostojnega stanovanjskega sklada bi bilo z vidika ekonomske 
upravičenosti nesmiselno oz. bistveno dražje.  
 
V elaboratu smo našteli tudi nekatere nove pristope v upravljanju, ki so nujni, da se 
stanovanjski fond »pomladi« in razširi ter da je premoženje optimalno izkoriščeno in 
vzdrževano.  
 
Analiza socialnega vidika je pokazala, da bi načrtovano povišanje najemnin socialno 
najšibkejše minimalno obremenilo (manj kot 2 EUR/mesec na posameznega člana 
gospodinjstva), bi pa povišanje zagotovilo potrebna sredstva za obnovo in razvoj 
neprofitnega stanovanjskega fonda.  
 
SWOT analiza je izkazala več prednosti in priložnosti, kot pa slabosti in nevarnosti. Kot 
glavno slabost za OI lahko navedemo znižanje proračunskih prihodkov, vendar se bodo 
na drugi strani zgodili tako prihranki (125.550 EUR/leto), potencialno pa tudi znižali 
odhodki za plačevanje kreditov (-64.000 EUR/leto).  
 
Ne glede na odločitev OS IO, kdo bo s premoženjem upravljal ali bil njegov formalen 
lastnik, pa so v tem elaboratu podane smernice, kako bi bilo pravilno upravljati z 
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nepremičninskim fondom, da se mu ohranja vrednost oziroma, da posluje dolgoročno 
vzdržno.  
 
V kolikor bo Občinski Svet sprejel v tem elaboratu predlagane rešitve, so za prenos 
potrebni naslednji koraki: 
 

• Potrditev elaborata, 
• Evidentiranje neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov (Kataster), 
• Pogodba med OI in KI glede ureditve vseh razmerij vezanih na projekt, 
• Izvedba cenitve poslovnih prostorov, 
• Izvedba revizije cenitve poslovnih prostorov, 
• Odlok OI za postopno usklajevanje višine najemnin za neprofitna 

stanovanja - faktor lokacije, 
• Odlok OI za dvig najemnin poslovnih prostorov za 5%, 
• Odlok OI, ki bo uredil vprašanje upravljanja nepremičnin OI,  
• Sklep Občinskega sveta OI o vložitvi stvarnega vložka v družbo KI, 
• Potrditev predloga prodaje in dokapitalizacije (poslovni prostori) na 

Občinskem svetu,  
• Sklep o povečanju osnovnega kapitala KI in o prevzemu novih stvarnih 

vložkov s strani lastnika KI, torej OI, 
• Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvi statusa KI, 
• Spremembe in dopolnitve Statuta KI, 
• Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji KI, 
• Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest KI, 
• Vzpostavitev delovanja nove delovne enote ter prevzem kadrov, 
• Prevzem finančnih obveznosti. 

 
 

 
 
 


