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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica daje soglasje k »Letnemu poročilu Javnega sklada
za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2012«.
Ţupan
Zlatko Martin Marušič

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) 16. člena
Zakona o javnih skladih (Uradni list, št. 22/00), 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške (Uradne objave, št. 14/03) je Občinski svet Občine Miren
Kostanjevica na 24. seji dne 24.4.2013 sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica daje soglasje k »Letnemu poročilu Javnega sklada
za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2012«.

2.
Sklep velja takoj.
Številka:
Datum: 24.4.2013

Ţupan
Zlatko Martin Marušič

OBRAZLOŽITEV
Javni sklad malega gospodarstva Goriške(v nadaljevanju; Sklad) je leta 1992 ustanovila
občina Nova Gorica z namenom pospeševanja razvoja in ustanavljanja podjetij, obrtnih
zadrug in zasebnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost z dajanjem kreditov, poroštev in
drugih oblik spodbujanja gospodarskega razvoja.
Z uveljavitvijo Zakona o javnih skladih (Ur.l. RS, št. 22/00) se je Sklad preoblikoval kot javno
finančni sklad in se vpisal v sodni register. Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške so sprejele Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina MirenKostanjevica in občina Šempeter – Vrtojba. V letu 2003 je k Skladu pristopila občina Kanal
ob Soči , v letu 2007 pa tudi občina Renče – Vogrsko z delitvijo Mestne občine Nova Gorica.
Posojila sklada se, od leta 2004 naprej, dodeljujejo kot brezobrestna posojila. Poleg tega
sklad tudi ne zaračunava nobenih stroškov odobritve, vodenja in predčasnega odplačila
posojila, ki sicer nastopajo kot spremljajoči, običajni stroški posojil, ki jih odobravajo banke.
Podjetja imajo tudi moţnost, da koristijo moratorij oziroma odlog na odplačilo posojila, do
enega leta.
Sklad je v letu 2012 objavil dva razpisa neposrednih posojil v skupni vrednosti 2.00.000
EUR, in sicer : I.) razpis posojil za investicije na področju gospodarstva (ki vključuje tudi
dopolnilne dejavnosti na kmetiji) v višini 1.912.100 EUR, objavljen v Ur.l. RS, št. 69/2012,
dne 16.9.2012 (rok prijave: do porabe sredstev); II.) razpis posojil za investicije v
osnovno kmetijsko dejavnost v višini 100.000 EUR, objavljen v Ur.l. RS, št. 69/2011, dne
21.12.2012 (rok prijave: do porabe sredstev).
Razpisa sta bila objavljena v septembru in decembru lanskega leta in sta ţe zaprta, ker smo
v celoti odobrili vsa planirana sredstva.
Rezultat vseh treh bilanc: Izkaza prihodkov in odhodkov, Izkaza računa finančnih terjatev in
naloţb ter Izkaza računa financiranja izkazuje povečanje sredstev na računih za 793.397,18
EUR. Povečanje izhaja iz razlike med več prejetimi posojili od danih posojil v višini
715.034,04 saj sta bila oba razpisa objavljena v drugi polovici leta in stanje na dan
31.12.2012 izkazuje ta preseţek.
Občine ustanoviteljice so v letu 2012 zagotovile Javnemu skladu 232.985,11 EUR sredstev
za povečanje namenskega premoţenja Javnega sklada in 40.405,00 EUR sredstev za
delovanje Javnega sklada.
Občinskemu svetu občine Miren-Kostanjevica
obravnava in sprejme.
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