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Številka: 014-21/2016 

Datum: 16. 4. 2018 

       

 

PISNO POROČILO 
 

NADZORNEGA SVETA JSS MOK O POSLOVNEM IN FINANČNEM POROČILU 

JSS MOK ZA LETO 2017 

 

 

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 (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe), so stališča nadzornega sveta JSS MOK do 

pripravljenega Poslovnega in finančnega poročila JSS MOK za leto 2017 (v nadaljevanju: 

letno poročilo) sledeča: 

 

 

Na podlagi obravnave letnega poročila za leto 2017 je nadzorni svet ugotovil: 

 da je letno poročilo JSS MOK jasno, pregledno in sestavljeno v skladu z določili 

Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu, 

 da letno poročilo vsebuje vse bistvene podatke in informacije potrebne za odločanje o 

njegovi potrditvi, 

 da letno poročilo JSS MOK omogoča natančno preveritev finančnega stanja in izida 

poslovanja sklada, 

 da računovodski izkazi skupaj s prilogami prikazujejo resnično in  pošteno sliko 

finančnega stanja JSS MOK na dan 31.12.2017,  

 da letno poročilo izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja 

JSS MOK. 

 

Nadzorni svet JSS MOK  je na 19. redni seji dne 16. 4. 2018 obravnaval Poslovno in 

finančno poročilo JSS MOK za leto 2017 in k njemu podal pozitivno mnenje ter 

oblikoval Pisno poročilo nadzornega sveta JSS MOK o Poslovnem in finančnem 

poročilu JSS MOK za leto 2017. Poslovno in finančno poročilo se skupaj s Pisnim 

poročilom nadzornega sveta JSS MOK posreduje občinskemu svetu Mestne občine 

Koper v obravnavo in sprejem 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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