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Številka: 014-1/2017 

Datum: 08. 12. 2017                                                                            

 

PISNO POROČILO NADZORNEGA SVETA JSS MOK O POSLOVNEM IN 

FINANČNEM NAČRTU JSS MOK ZA LETO 2018 

 

 

Na podlagi 19. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada 

Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 61/09), v povezavi z določili Zakona o javnih 

skladih (ZJS-1; Uradni list RS, št. 77/08, 68/09), so stališča nadzornega sveta JSS MOK do 

pripravljenega Poslovnega in finančnega načrta JSS MOK za leto 2018 sledeča: 

 

 

1. Nadzorni svet JSS MOK ugotavlja, da je Poslovni in finančni načrt JSS MOK za leto 

2018 pripravljen na podlagi: 

 veljavne zakonodaje in Odloka o ustanovitvi in organiziranosti JSS MOK, 

 prizadevanja za ohranjanje makroekonomske stabilnosti, 

 zagotavljanju trajnega stabilnega narodnogospodarskega razvoja ter 

 spoštovanju načel učinkovitosti in gospodarnosti. 

 

2. Nadzorni svet JSS MOK ugotavlja, da vsi prihodki skupaj s sredstvi na računih iz 

preteklih let služijo za pokrivanje planiranih odhodkov. Poslovni in finančni načrt za 

leto 2018 je usmerjen v ohranjanje vrednosti namenskega premoženja, realizacijo 

novih programov in je razvojno naravnan. 

 

3. Glede na zgoraj navedena stališča nadzorni svet JSS MOK k Poslovnemu in 

finančnemu načrtu JSS MOK za leto 2018 podaja pozitivno mnenje.  

 

 

 

 

Nadzorni svet JSS MOK je na seji dne 08. 12. 2017 obravnaval Poslovni  in finančni 

načrt JSS MOK za leto 2018 in k njemu podal pozitivno mnenje ter sprejel Pisno 

poročilo. Poslovni in finančni načrt JSS MOK za leto 2018 se skupaj s poročilom 

nadzornega sveta posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine 

Koper ter Občinskemu svetu Občine Ankaran v soglasje.  

 

 

 

 

Pripravil: Javni stanovanjski sklad MOK 

Direktor: Goran Malenić, l.r. 

                                                                                             Predsednik nadzornega sveta:               

     Zdravko Hočevar, l.r. 
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