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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 31. seji dne 17.6.2014 sprejel 
 
 

SKLEP 
 
 
 

1.  
 

Občinski svet Občine Miren Kostanjevica daje soglasje k »Letnemu poročilu  Javnega sklada 
za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013«. 
 

 
2.  

Občinski svet Občine Miren Kostanjevica daje soglasje k »Poslovnemu in finančnemu načrtu 
Javnega sklada  malega gospodarstva Goriške za leto 2014«. 
 

3.  
 
Sklep velja takoj. 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju predlaganega sklepa: 
 

Javni sklad letno objavi ugodna brezobrestna posojila podjetnikom in kmetom  z 
območja občin ustanoviteljic Javnega sklada. Pogoj za objavo razpisov je soglasje 
večine  občinskih svetov občin ustanoviteljic Javnega sklada. letnemu  Poročilu 
Sklada in soglasje k Poslovnemu in finančnemu načrtu. Soglasje k navedenim 
dokumentom  je tudi osnova za vplačila načrtovanih deleţev občin ustanoviteljic 
Javnega sklada za povečanje namenskega premoţenja Javnega sklada.  
Sklad je v letu 2013 objavil dva razpisa neposrednih posojil v skupni vrednosti 
2.00.000 EUR, in sicer : I.) razpis dolgoročnih posojil  za podjetniške investicije v 
višini 1,4 mio EUR in  II.) razpis  posojil za investicije v  osnovno kmetijsko 
dejavnost in dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini 200.000 EUR. Oba razpisa 
sta še odprta, ker smo roka za prijavo razdelili tako, da se zainteresirani lahko 
prijavljajo v daljšem časovnem obdobju in sicer smo določili dvomesečne roke za 
prijavo na razpis. Na ta način smo zagotovili, da kar največ zainteresiranih pride do 
ţelenih posojil in do hitrejše obravnave ter odobritve vlog. Razpis za podjetniške 
investicije smo v celoti prenovili. Merila smo postavili tako, da spodbujajo podjetja, ki 
so še v začetni fazi poslovanja. Na novo smo postavili tudi pogoje prijave na razpis in 
sicer morajo prijavitelji zaposlovati vsaj eno osebo in najmanj tri mesece pred prijavo 
na razpis  izplačevati plače zaposlenim . Na ta način smo se izognili fiktivno nastalim 
podjetjem,ki nimajo nobenega zaposlenega 
Do 20.2. 2014 smo odobrili 927.700,00 EUR za podjetniške investicije, za osnovno 
kmetijsko dejavnost in dopolnilno dejavnost na kmetijah pa 110.000 EUR. Na razpis 
neposrednih posojil za podjetniške  investicije  je  do 20.2. 2014 prispelo 40 vlog. 
Odobrili smo 32 vlog, 8 vlog pa smo zavrnili. Vloge so bile v preteţni meri zavrnjene 
zaradi neustrezne bonitetne ocene. Največ zavrnjenih vlog je iz Mestne občine Nova 
Gorica. Podrobnejše analize objavljenih razpisov so v Letnemu poročilu Sklada za 
leto 2013.  
 
 Rezultat vseh treh bilanc: Izkaza prihodkov in odhodkov, Izkaza računa finančnih 
terjatev in naloţb ter Izkaza računa financiranja  izkazuje zmanjšanje   sredstev na 
računih za 794.951,22 EUR. Zmanjšanje  izhaja iz razlike med več izplačanimi  
posojili kot vrnjenimi  posojili v višini 598.095,13 EUR  in razlike med višjimi odhodki 
nad prihodki  v višini 196.856,09 EUR. Preseţek odhodkov nad odhodki je nastal v 
preteţni meri zaradi dodatno oblikovanih rezervacij v višini 150.000,00 EUR 
V letu 2013 smo rezervacije za kreditna tveganja v skladu s sklepom NS povišali  na 
200.000 EUR in sicer  izključno zaradi uskladitve in pravilnega razvrščanja 
potencialnih in dejanskih dolţnikov v bonitetne razrede ne pa zaradi povečevanja 
zneska in števila dolţnikov, ki se je v primerjavi s predhodnim letom zniţal. 
Rezervacije so bile potrebne zaradi pravilnega upravljanje s kreditnimi tveganji.   
 
Občine ustanoviteljice so v letu 2013 zagotovile Javnemu skladu 232.985,11 EUR 
sredstev za povečanje namenskega premoţenja Javnega sklada. Sredstev za 
delovanje zaradi preseţka prihodkov nad odhodki iz preteklih let občine ustanoviteljic 
ţe drugo leto ne nakazujejo  
Predvidene spodbude sklada bodo v letu 2014 znašale skupno 1.648.000,00 EUR in 
sicer 1.600.000,00 EUR  v obliki neposrednih posojil in 48.000,00 EUR v obliki 
nepovratnih sredstev za potrebe garancij. 
Javni sklad pričakuje v letu 2014 1.327.600,00 EUR vračil danih posojil. Od teh se 
570.900,00 EUR nanaša na vračila danih posojil od posameznikov (s.p.-jev in 
kmetov) ter 756.700,00 EUR na vračila danih posojil privatnih podjetij. 



Dana posojila iz sredstev Sklada so v letu  2014 načrtovana v skupni višini 
1.600.000,00 EUR. Takoj po sprejetju poslovnega in finančnega načrta Sklada za leto 
2014 na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic in ureditvi podaljšanja shem 
drţavnih pomoči na sektorju za spremljanje drţavnih pomoči(predvidoma v mesecu 
juniju letošnjega leta) planiramo objaviti nov razpis za spodbujanje podjetniških 
investicij ter razpis za spodbujanje investicij v osnovno kmetijsko dejavnost in 
dopolnilno dejavnost na kmetijah.  
Predvidevamo, da bo koriščenje sredstev v razmerju: 800.000,00 EUR posojil za 
posameznike (s.p. in kmete) in 800.000,00 EUR posojil za privatna podjetja. Zaradi 
specifične dinamike vračanja zapadlih obrokov posojil, načrtujemo večje prilive v prvi 
polovici  aprila 2014 in oktobra 2014, zato bomo podeljevanje  posojil prilagodili 
prilivom iz naslova prejetih vračil Javnega sklada.  
Razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili  v letu 2014 bo Sklad 
zagotavljal iz prostih sredstev namenskega premoţenja in vplačil deleţev občin 
ustanoviteljic za  povečanja namenskega premoţenja Sklada  Da bi zagotovili 
planirana sredstva za razpis posojil, bomo koristili prenesena sredstva na računih iz 
leta 2013, planirana vračila posojil v letu 2014 in namenska nakazila občin v letu 
2014, ki bodo enaka znesku iz lanskega leta in sicer v višini 232.985,11 EUR. Deleţ 
Mestne občine je 121.716,07 EUR. 
Sklad ni zadolţen in se tudi v letu 2014 ne namerava zadolţevati 
 

2. Cilji in načela, ki se želijo doseči s sprejetjem predlaganega sklepa:  
Cilji so razvidni iz priloţenega gradiva »Letno Poročilo Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške za leto 2013« in  »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada za 
malo gospodarstvo Goriške za leto 2014« in sicer: 

 povečanje novih delovnih mest v podprtih podjetjih 

 ohranjanje obstoječih delovnih mest v podprtih podjetjih 

 povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih 

 transparentno poslovanje Sklada 
 

 
3. Pravna podlage za sprejem predlaganega sklepa: 

- Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št 22/00) 
- Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne objave, 
št. 14/03). 

 
 

4. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejetjem predlaganega sklepa: 
V skladu s predlogom »Poslovnega in finančnega načrta za leto 2014«  bodo občine 
ustanoviteljice vplačale deleţe za povečanje namenskega premoţenja Javnega 
sklada po kriteriju delitvene bilance v znesku 232.985,11 in sicer Mestna občina Nova 
Gorica v višini 121.716,00 EUR. 
Sredstev za delovanje od občin ustanoviteljic Sklad v letošnjem letu ne pričakuje, saj 
bo sredstva za delovanje zagotovil iz preseţka prihodkov nad odhodki  za delovanje 
Javnega sklada iz prejšnjih let. 
 
 
 

5. Druge pomembne okoliščine, glede predlagane vsebine: 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške (v nadaljnjem besedilu ; Javni sklad) je leta 
1992 ustanovila občina Nova Gorica. Kasneje se je Javni sklad večkrat preoblikoval, 
danes pa pokriva območja Mestne občine Nova Gorica, občine Brda, Miren – 
Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Kanal ob Soči ter z letom 2007 tudi občine Renče – 
Vogrsko.  



Javni sklad malega gospodarstva Goriške posluje še v skladu z Zakonom o javnih 
skladih iz leta 2000, in sicer zato, ker Javni sklad malega gospodarstva ne razpolaga s 
kapitalom v vrednosti najmanj 10.000.000,00 EUR. Z novelo Zakona o javnih skladih - 
ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08 s spremembami) je bilo v 53. členu določeno, da se 
javni skladi občin, ki ne razpolagajo s predpisano višino kapitala pripojijo drugi pravni 
osebi javnega prava ali se statusno preoblikujejo v javni zavod, javno agencijo ali 
ustanovo. Dana pa je bila tudi moţnost, da lahko občina, ki je ustanovitelj javnega 
sklada, ki ne razpolaga z zadostnim kapitalom, v roku enega leta od uveljavitve tega 
Zakona sprejme sklep, da bo ta javni sklad zdruţila z sorodnimi občinskimi skladi na 
nivoju pokrajine, ko se bodo le te-ustanovile. Za to moţnost so se odločile občine 
ustanoviteljice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške in v letu 2010 so vsi 
občinski sveti občin ustanoviteljic in Mestni svet Mestne občine Nova Gorica tak sklep 
tudi sprejeli. Javni sklad malega gospodarstva Goriške v tem predhodnem obdobju 
nadaljuje poslovanja v skladu z do tedaj veljavnimi pravili torej v skladu z Zakonom o 
javnih skladih. 

 
Občinskemu svetu občine Miren-Kostanjevica  predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.  
 
 
 
                                                                                             Zlatko Martin Marušič 
                                                                                                 ŽUPAN 
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Tatjana  Gregorčič, v.d. direktorice JSMGG  

 
 

Priloge: 

 sklep Nadzornega sveta o potrditvi Letnega poročila JSMGG za leto 2013 

 sklep Nadzornega sveta o potrditvi poslovnega in finančnega načrta JSMGG 
za leto 2014 
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 Poslovni in finančni načrt JSMGG za leto 2014 
 

    


