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Mestne obCine Ljubljana 
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PREDLOG 

Na podlagi 10. in 13. Clena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, St. 77/08 in 8/10 - ZSKZ-B), 27. 
Elena Statuta Mestne obtine Ljubljana (Uradni list RS, St. 24/16 - uradno preCiSEeno besedilo), 3. 
Clena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovan-jskega sklada Mestne obCi~ie Ljubljana (Uradni list RS, 
St. 109101, 18/08, 53/09, 24/15 in 5011 6) in Odloka o proraCunu Mestne obCine Ljubljana za leto 201 7 
(Uradni list RS, St. 83/16) je Mest~ii svet Mestne obCine Ljubljana na svoji ..... seji 
... . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . .. sprejel 

S K L E P  
o povefanju vrednosti namenskega premoienja in kapitala 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne obfine Ljubljana 

Mestna obCina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) kot ustanoviteljica Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne obCine Ljubljana (v nadaljnjem besedi lu: JSS MOL) poveCa namensko premoienje in 
kapital JSS MOL z vplaCilom dodatnega namenskega premoienja v kapital JSS MOL v denarnih 
sredstvih v viSini 3.674.754,OO eurov iz proraCuna MOL za leto 2017 za namene financiranja izvajanja 
investicij skladno s sprejetim Stanovanjskim programom MOL za leti 201 7 in 201 8. 

Sredstva iz I. toeke tega sklepa se nakaiejo iz proraCu~iske postavke 06 1004, konta 4430 in Sifre 
projekta NRP 7560-1 4-0538 na podraEun JSS MOL - namenska sredstva St. S156 01 26 1652 0972 
441 pri Banki Slovenije. 

Sredstva iz 1 ,  toeke tega sklepa se v odvisnosti od likvidnostne situacije proraeuna Mestne obtine 
Ljubljana v letu 2017 in dinamike izvajanja investicij JSS MOL, predvidoma ~iakaiejo v 7 (sedmih) 
obrokih, kot sledi: 
- 22. 5. 2017 v viSini 525.000,OO eurov, 
- 20. 6. 201 7 v viSini 525.000,OO eurov, 
- 20. 7. 201 7 v viSini 525.000,OO eurov, 
- 21. 8. 2017 v viSini 525.000,OO eurov, 
- 20. 9.2017 v viSini 525.000,OO eurov, 
- 20. 10. 201 7 v viSini 525.000,OO eurov, 
- 20. 1 1. 201 7 v viSini 524.754,OO eurov. 

V primeru rebalansa proracuna MOL za leto 2017 se lahko dina~nika in viSina sredstev posamezliega 
obroka spremeni glede na poveEanje/zmanjSanje sredstev. 

Povetanje, vrednost in vrsto dodatnega namenskega premoienja iz tega sklepa mora JSS MOL vpisati 
v sodni register. Predlog za vpis v sodni register predloii direktor JSS MOL. 



JSS MOL polletno poroEa MOL, in sicer do 3 1.  7. 2017 po stanju na dan 30. 6. 201 7 ter do 3 1. 3 .  201 8 
po stanju na dan 3 1 .  12. 2017. FinanEno ovrednoteno poroEilo o doseganju ciljev in rezultatov, IoCeno 
po posameznih projektih, ki se financirajo z vplaCilom dodatnega namenskega premoienja v kapital 
JSS MOL v denamih sredstvih, predloii MOL - Sluibi za razvojne projekte in investicije. 

Ta sklep zaEne veljati z dnem, ko ga sprejine Mestni svet MOL. 

~tevilka: 
Datum: 

iupan 
Mestne obEine Ljubljana 
Zoran JankoviC 



O b r a z l o i i t e v  
predloga Sklepa o poveEanju vrednosti namenskega PI-emoienja in kapitala 

Javnega stanovanjskega sklada Mestne obrine Ljubljana 

1. Pravni temelj 

I'ravni temelji za sprejem predlaganega Sklepa o poveta~lju vrednosti namenskega premoienja in 
kapitala Javnega stanovalljskega sklada Mestne obtine L.jubljaria (v nadaljnjem besedilu: sklep o 
poveCa11ju) so: 
- Zakon o javnili skladih (Uradni list RS, St. 77/08 in 8/10 - ZSKZ-B; v nadaljnjem besedilu: ZJS- 

I), k i  v 10. Clenu dolota, da se namensko prenioienje in kapital javnega sklada soCasno poveCata z 
vplatilom dodatnega namenskega prernoien-ja v kapital javliega sklada, v 13. Clenu pa, da 
i~stanovitelj odlota o poveEanju kapitala javnega sklada; 

- Statilt Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS, St. 24/16 - uradno preCiSteno besedilo), ki v 27. 
tlenu dolota, da ~nest~ii  svet izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij, skladov in drugih 
organizaci-j, Ce ni  glede izvrgevanja dolotenill ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom, 
ustanovitveni~n ali drugiln aktom mestnega sveta drugate doloteno; 

- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovarijskega sklada Mestlie obCine L-jubljana (Uradni list RS, St. 
109101, 18/08, 53/09, 2411 5 in 5011 6; v nadaljnjern besedilu: odlok), ki v 3. Clenu dolota, da je 
ustanoviteli Javnega stanova~ijshega sklada Mestne obiine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: JSS 
MOL) Mestna obtina Ljubljana (v nadaljnje~n besedilu: MOL) ter da pristojnosti ustanovitelja 
dolotata ZJS-1 in odlok; 

- Odlok o proraiunu Mestne obtine 1,jubljana za leto 2017 (Uradni list RS, St. 83/16), s katerirn je 
naErtovano povetalije namenskega premo2e1ija JSS MOL v viSini do 3.674.754,OO eurov v 3. 
Clenu, v bilanci B. RACC~NU FINANCNIH TERJATEV IN NALOZB v toCki V.  DANA 
I'IXOJlLA IN P O V E ~ A N J E  KAPITALSKIH DELEZE v pri podskupini 443 PoveCanje 
~:anienskega premoienja v javnih skladih i n  drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo 
premoie~lje v svoji lasti, na kontu 4430 PoveEanje namenskega premoienja v javnih skladih. 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je potreben sprejem akta, in ocena stanja 

MOL je kot edina ilstanoviteljica i e  vetkrat povetala vrednost namenskega premoielija in kapitala 
JSS MOL z vplaCilom dodatnega namenskega premoielija v obliki stvarnih vloikov kot tudi v 
denarju. V letu 20 15 je bila izvedena dokapitalizacija z denarnini vloikov v viSini 1.266.242,66 eurov, 
karje JSS MOL vpisal v sodni register 2. 12. 201 5. 

Z Odlokom o proratunu MOL za leto 2017, ki ga je Mestni svet MOL sprejel na 21. seji 19. 12. 2016, 
.ie nazrtovano poveCa~ije nanienskega premoienja in kapitala JSS MOL s strani ustanoviteljice MOL z 
vplaCilom v denarju, v viSini 3.674.754,OO eurov. 

Ci!i predlaganega povetalija nalnenskega prernoienja in kapitala JSS MOL je skladno s sprejetim 
proratunoni MOL za leto 2017 zagotoviti denarria sredstva JSS MOL za izvajanje investicijskih 
stanova~ljskih projektov, naCrtovaliih s sprejetim Finantnim natrton~ JSS MOL za leto 20 17 (sprejetim 
na isti se.ji Mestnega sveta MOL kot proratun MOL). 

Z vplai-ilom denarnih sredstev v namensko prenloienje in kapital JSS MOL bo omogoteno, da JSS 
MOL kot investitor izvaja pro-jekte, ki so podrobneje navedeni v obrazloiitvah 111. dela proratuna 
NAC'K'I' RAZVOJNIH PROGRAMOV pod Sifro projekta NRP 7560- 14-0538 Povetanje namenskega 
prernoienja v JSS MOL - kapitalski transfer, pri proratunskem uporabniku 4.1 1 .  SRPI, Finanenem 
natrtu JSS MOL za leto 201 7 in Stanovalijskem progralnu MOL za leti 20 I7 in  201 8. 

Z Odlol<om o proraEunu MOL za leto 2017 je povetanje nanienskega premoienja JSS MOL 
natrtovano za i~va-janje naslednjili projektov v investitorstvu JSS MOL: 



izgradnja stanovanjske soseske Polje IV, za katero je v letu 2016 izbrani izvajalec l a  izdelavo 
projektne dokumentacije in izvedbo GO1 del za leseno gradn-jo v fazi izdelave pro.jektnc 
dokumentacije predlagal nekaj spremernb, z namenoni racionalizacije investicije, saj bo 
pridobljenih vei stanovanjskih enot, potrebe po parkirnih niestili bo pa, naniesto z izgradnjo 2. 
garaine kleti, zagotovil na trenutno nezasedeneni parkiriSEu severno od soseske Potje 3. V pritliij~i 
objekta bo javni program (klijiinica in lekal-na). % izvedbo GO1 del bo izva-jalec predvidonla pritel 
v drugen1 polletj~~ 201 7, projekt pa bo zak!juien v d r ~ ~ g i  polovici leta 201 8; 
obnova, legalizaci-ja in  itreditev stanovanjskih cnot v soseski Cesta Spanskih borcev, v okbiru 
urejanja celotne soseske pa tudi poskrbeli za ureditev zunanjili parkirnih mest z nadstreSnicalni in 
pripadajotimi shrambami; 
za~kroievan~je IastniStva zemljiSt za potrebe sanacije obstojete soseske in posodobitve komunalne 
in energetske infrastrukture in za potrebe izgradnje nove soseske na lokaciji Cesta Spanskih 
borcev; 
celovita prenova dotrajane stavbe saniskega dorna na Knobleliarjevi i~lici 24, hjer bo s 
preureditvijo pridobljenih 71 bivalnih enot z eniin OZ. dvema IeiiSCema s souporabo skupnili 
sanitari-i in huhinj. Hkrati bo izvedena tudi energetska sariacija stavbe, za financiraiije katere se bo 
JSS MOL potegovala za sredstva CTN. Ocenjujemo, da bodo enote vseljive v jeseni leta 2017; 
nadaljevanje in dokonta~ije izvedbe - oktobra 2016 zaietili - obnovitvenih del za prenovo 
samskega doma HladilniSLa 34, v katerem bo 9 stanovanj in 14 bivalnih enot; 
po pridobitvi in zaokroZitvi IastniStva zemljiSt, potrebnili za izgrad~ijo stanovanjske soseske okrog 
200 stanovanji na lokaciji Rakova jelSa II, bo JSS MOL pridobil strokovne podlage, ki bodo 
podlaga za zaietek izvedbe postopka za izbiro izdelovalca projektne dokumentaci.je. Do konca leta 
201 7 se nail-tuje izdelava IDZ in IDP. 

Natrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL ornogoia, da bo v okviru svojili sredstev izvajal 
aktivnosti na naslednjili projektili: 
- tinancno zakljutil izvedbo preliove poslovne stavbe Ob Ljubljanici 42, v kateri bo pridobljenih 10 

neprofitnih stanovarlj; 
- dokorlranje gradn-je ))HiSe Soniekcc na lokaciji Viniarjeva (predvidoma januarja 201 7). v kateri 

bod0 zagotov!jene nastanitvene kapacitete s pripadajoiimi servisninii prostori za do 1 4 oseb z 
oviranostmi (za potrebe obolelih za cerebralno paralizo); 

- konec leta dokontal rekonstr~~kcijska dela na stavbi Vodnikova 5 in dela na zunanji ureditvi (ob 
likratni sprernembi namembnosti stavbe iz poslovne v stanovanjsko) za potrebe zagotovitve 
naiiiestitve 12 odraslili varovancev z mot~i.jo v telesnem in duSevnem razvoju iz Varstvenega 
centra Dolfke RoStjantii. Konini obraCun projehta bo predvidoma v letu 201 8; 

- izvedba in dokonia~ije del obnove 11. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarteve 34, v 
katerem bo ~~rejeno 6 bivalnih enot in 2 stanovariji; 

- po pridobitvi gradbenega dovoljena bo izvedeno javno narotila za izbiro izvajalca del z.a izgradii-jo 
7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenovitvenih del v obstojeCili 13 stanovanjskih 
enotali, katerili lastnik je .lSS MOL bo pridobil 5 stanovanj in 6 bivalnih enot. Dela se bod0 zaiela 
izvajati sredi leta 2017 in se predvidoma zakljuiila v dvanajstih mesecih; 

- po PI-idobitvi gradbenega dovolje~~ja se bo do februarja 2017 pridobila PZI dokumentacija in 
izvedel izbor izva-jalca v postopku javnega narotanja. Po predliodni odstranitvi dotrajanega 
objekta Petinska ulica 2 se bo predvidoma niaja 2017 pritela gradnja stanovanjske stavbe s 6 
stanovanjskinii enotami s povrSino do 50 mZ. Dela bod0 predvidorna zak!jutena v desetih mesecih 
po uvedbi izvajalca v delo. Vselitev in finantno zakljutevanje naCrtujemo v prvi tretjini leta 201 8; 

- realizaci.ja odkupov zemljibt za stanova~ljsko izgradnjo neprofitnih stanova~i~jskih ellot v 
prihodnosti (tako z namenom zaokroievanja IastniStva zemljiSkih koinpleksov, kjer i e  iiilamo v 
lasti doloCena zemljiSCa, kot z nainenom pridobitve zemljibt na obmoijih, kjer nimamo IastniStva 
zenl!jiSt, pa na njih vidimo potencial za zagotav(ja11je neprofitnih stanovanjskih enot); 

- realizacija odkupov stanovanjskih enot na trgu (tako novograd~ije, kot starejSe stanova~ijske 
enote); 



- v sodelova~lju s SSRS nadaljevanje razvoja projekta Brdo 2 na obmoCju urejanja z oznako RD-466 
OPN MOL - ID (dokonCanje izvedbe dvostopenjskega urbanistitno - arhitekturnega nateCaja in 
vodenje vseh potrebnih postopkov za zaCetek postopka sprejelna OPPN); 

- pridobil zazidalni preizkus in v nadaljevanju na podlagi le-tega poskrbeli (v obliki ilstreznega 
nateCaja) za izvedbo vseh postopkov, ki bod0 vodili k izbiri izdelovalca projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovolje~lja za izgradnjo stanovalijske soseske Rakova jelSa I. 
Oce~lji~jetno, da bo izdelava pro-jektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
dokonCana v drugi polovici leta 20 18; 

- prizadevali si bomo za uresnititev pridobitve ma~~jkajoCili zemljiSC na lokaciji Jesiliov Stradon, 
kjer je moina izgradnja okrog 60 stanovanj. Po zaokroiitvi zemljiSC bolno naroCili izdelavo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z namenom, da bi se v letu 201 8 
zaCela izvajati dela za izgradnjo soseske na predlnetni lokaciji; 

- v sodelova~i.ju z ostalimi deleiniki - lastniki nepremienin na obmoCju - bomo nadaljevali s 
postopki za izbiro najboljSe variantne reiitve za potrebe prihodnje priprave dokumentacije in 
sprejeni OPPN, ki bo omogoEal izgradnjo okrog 140 sta11ovan.i na lokacij i Nad motelom; 

- poskrbeli borno za pripravo ilstreznih podlag za zaCetek postopka sprejema OPPN Zvezna na 
lokaciji Zelena jan~a. 

3. Poglavitne reiitve 

MOL kot edini ustanovitelj poveCa namensko premoie~ije in kapital JSS MOL z vplaCilom denarnih 
sredstev v viSini 3.674.754,OO eurov. Sredstva so predvide~ia v proratunu MOL kot vplaCilo dodatnega 
namenskega pre~noienja v kapital JSS MOL s strani ustanovite!ia. 

Sredstva se v odvisnosti od likvidnostne situacije proraCuna Mestne obCine Ljubbana v let11 2017, 
nakaiejo v sedmih obrokih. Prvo nakazilo v viSini 525.000,OO eilrov je predvideno 22. 5. 2017, drugo 
tiakazilo v viSini 525.000,OO eilrov 20. 6. 201 7. tretje nakazilo v viSini 525.000,OO eurov 20. 7. 2017, 
Cetrto nakazilo v viSi~ii 525.000.00 eurov 21. 8. 201 7, peto nakazilo v viSini 525.000,OO eurov 20. 9. 
201 7, Sesto nakazilo v viSini 525.000,OO eurov 20. 10. 2017 in sedlno nakazilo v viSini 524.754,OO 
eurov 20. 1 1 .  20 1 7. 

PoveCanje namenskega premoienja JSS MOL bo nalnenjeno izvajal~ju projektov pridobivanja 
neprofitnih najenlnih stanova~lj v investitorstvu .lSS MOL kot so nacrtovani v Finani-nem naCrtu JSS 
MOL za leto 20 17 in Stanovanjsken~ programu MOL za leti 201 7 i n  201 8. 

JSS MOL je zavezan polletno porocati MOL, in sicer do 3 I .  7. 2017 po stanju na dan 30. 6. 201 7 ter 
do 3 1. 3. 20 18 po sta~!ju na dan 3 1 .  12. 201 7. FinanCno ovrednoteno porotilo o doseganju ci!jev in 
rezultatov, IoCerlo po posameznih projektih, ki se financirajo z vplaCilom dodatnega namenskega 
premoie~?ja v kapital JSS MOL v denar~iih sredstvih, predloii MOL - Sli~ibi za razvojne projekte in 
investicije. 

PoveCa~lie sklada namenskega premoienja in  kapitala JSS MOL vpiSe v sodni register skladno z 
doloCba~ni ZJ S- 1. Predlog za vpis v sodni register predloii direktor JSS MOL. 

4. Ocena finanznih posledic 

S predlaganim sklepom se realizira z Odlokom o proraCunu MOL za leto 2017 natrtovan denarni 
vloiek v namensko premoienje in kapital JSS MOL v viSini do 3.674.754,OO eurov. Sredstva so 
naCrtovana v bilanci B. RaCun finanCnili terjatev in naloib. Kapitalski transfer se izvrSi iz FinanCnega 
naCrta neposrednega proraCunskega i~porabnika 4.1 1 SKPI, iz proraCunske postavke 06 1004 PoveCanje 
namenskega prelnoienja v JSS MOL, konta 4430 PoveCanje nalnenskega premoienja v javnih skladih, 
Sifra projekta NRP 7560-14-0538 PoveCanje namenskega pre~noienja v JSS MOL - kapitalski transfer 
- prqjekti v investitorstvu JSS MOL z lastno udeleibo JSS MOL. 



Z vplaEiloni sredstev v viSini do 3.674.754,OO eurov v namensko prernoie~lje in kapital JSS MOL se 
bo za enak zrlesek povetala vrednost kapitalskih naloib MOL v JSS MOL. 

Pripravila: 
lrerru Nele~?,  
podsekretar - vodja sektorja 




