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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet         PREDLOG 

 

 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 

93/14) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 12. redni seji, dne 21.10.2015 sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 

 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. 

 

2. člen 
 

Ta sklep velja takoj. 

 

Številka: 007-2/2011-2  

Datum: 21.10.2015       Župan   

            Mauricij Humar



 

 
 

OBRAZLOŽITEV: 

predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške 

 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške (v nadaljevanju: Odlok): 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je do leta 2003  deloval kot proračunski sklad 

Mestne občine Nova Gorica.  V letu 2003   se je v skladu z Zakonom o javnih skladih(Ur. l. 

RS št. 22/2000) preoblikoval v Javni sklad malega gospodarstva Goriške( nadaljnjem 

besedilu; JSMGG). Ustanoviteljice JSMGG so; Mestna občina Nova Gorica, občina Brda, 

občina Kanal ob Soči, občina Renče –Vogrsko,  občina Šempeter- Vrtojba in občina Miren-

Kostanjevica. 

JSMGG  je bil   ustanovljen  z namenom spodbujanja   razvoja  začetnih investicij in investicij 

v razvoj  ter razširjanje dejavnosti v mikro,  malih in srednjih podjetjih  s sedežem dejavnosti 

na območju občin ustanoviteljic. Spodbude v obliki neposrednih brezobrestnih posojil  

dodeljuje JSMGG tudi danes in sicer  preko javnih razpisov in  tudi za investicije na  

kmetijskih gospodarstvih in   dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.  

 V leto 2008 je bila sprejet nov Zakon o javnih skladih – ZSJ-1 (Ur.l. RS št. 77/2008, v 

nadaljnjem besedilu; ZSJ-1).  Z uveljavitvijo ZSJ-1  je bila na novo določena tudi višina 

ustanovitvenega kapitala v višini 10 milj. EUR, V času sprejetja  ZSJ-1 JSMGG ni izpolnjeval 

zahteve glede minimalne višine kapitala in bi se  tako  moral praviloma preoblikovati v drugo 

statusno organizacijo ali pa pripojiti drugi pravni osebi javnega prava. Vendar so občine 

ustanoviteljice takrat izkoristile možnost  prehodnega obdobja, ki jo daje 3.   odst. 53 .člena 

ZSJ-1 v skladu s katerim lahko kapitalsko neustrezni skladi še naprej delujejo in se pripojijo  

sorodnemu skladu na nivoju pokrajine, ko bodo le-te ustanovljene.    

JSMGG  torej še naprej lahko posluje ne glede na to, da ne dosega zakonsko predpisane 

višine minimalnega kapitala ker pokrajine še niso ustanovljene. Tudi ustanovitveni akti 

Javnega sklada se še naprej uporabljajo v kolikor  ne nasprotujejo določbam ZSJ-1. Glede 

na to, da pa pri sprejemanju posameznih aktov  in izvajanju dejavnosti JSMGG prihaja v 

kolizijo z nekaterimi določbami ZSJ-1 in tudi posameznimi  področnimi zakoni kot je npr. 

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije je potrebno obstoječi Odlok o ustanovitvi 

malega gospodarstva Goriške uskladiti z določbami novega ZSJ-1  razen v    delih, ki se 

nanašajo na zakonsko predpisano višino minimalnega kapitala in na statusne spremembe.  

Bistvene spremembe,  ki jih prinaša ZSJ-1 so predvsem na področju kapitalskih vlaganj in 

možnosti  preoblikovanja javnih skladov v gospodarsko družbo Te spremembe pa na 

JSMGG  ne vplivajo  zaradi omejitve področne zakonodaje in kapitalske neustreznosti 

JSMGG. Ostale spremembe, ki jih prinaša ZSJ-1 so bolj formalno pravne narave in ne 

vplivajo na izvajanje obstoječe dejavnosti JSMGG. Dejavnost JSMGG tudi po uskladitvi z 

ZSJ-1 ostaja ista  in sicer: 

- dodeljevanje ugodnih brezobrestnih posojil, 



 

- izdajanje garancij,  
- subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite,  
- spodbude v obliki nepovratnih sredstev.  

 

S predlaganim Odlokom bi torej uskladili predmetno materijo z veljavno zakonodajo in 

specifiko delovanja JSMGG kot medobčinskega sklada.   

 

S predlaganim Odlokom je potrebno urediti tudi status zaposlenih in se dogovoriti o kritju 

stroškov za delo JSMGG kot medobčinskega sklada. Obstoječi Odlok o ustanovitvi javnega 

sklada malega gospodarstva Goriške v 22. členu določa, da naloge na JSMGG opravljajo 

delavci Mestne občine Nova Gorica. Stroške za delo JSMGG pa so v skladu z 23. členom 

dolžne kriti vse občine ustanoviteljice in sicer glede na delež, ki ga imajo v namenskem 

premoženju JSMGG. Mestna občina Nova Gorica  trenutno pokriva  celotne stroške dveh 

zaposlenih delavk Mestne občine Nova Gorica.  Ostali stroški poslovanja (tudi stroški dela 

študentke, ki opravlja delo koordinatorja in administratorja) JSMGG  pa se že tretje leto 

krijejo  iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega poslovanja JSMGG.    

S predlogom Odloka predlagamo, da se  uslužbenki Mestne občine Nova Gorica, ki 

opravljata  delo za JSMGG tudi  tam zaposlita,  direktorja JSMGG pa je v skladu z veljavno 

zakonodajo potrebno izbrati  preko javnega razpisa. Direktor bi bil zaposlen za poln delovni 

čas. Potrebe na JSMGG izkazujejo delo za tri osebe in zaposlitev direktorja za poln delovni 

čas.  

  

2.  Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 

Glavni cilj je usklajenost odloka z veljavnim ZJS-1, ureditev statusa zaposlenih in zastopnika 

JSMGG in porazdelitev stroškov za delo JSMGG med občine ustanoviteljice 

 

3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 

- Zakon o javnih skladih ZJS-1( Uradni list RS  št. 77/08 in 8/10); 

Predlog Odloka temelji na načelih ZJS-1. 

 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

 S  predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške želimo uskladiti določbe obstoječega Odloka z veljavno 

zakonodajo, urediti status  zaposlenih na JSMGG  in določiti  osnove za ureditev 

medsebojnih pravic in obveznosti občin ustanoviteljic Sklada.  

 

 



 

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

Ob sprejetju predlaganega Odloka se stroški dela zaposlenih porazdelijo med občine 

ustanoviteljice v skladu z  višino deleža, ki ga ima posamezna občina ustanoviteljica v 

namenskem premoženju JSMGG Trenutno za JSMGG  delata dve delavki zaposleni na 

Mestni občini in sicer računovodja in svetovalka za kreditna razmerja. JSMGG  zastopa  v.d. 

direktorice, ki opravlja to funkcijo neprofesionalno. Delo koordinatorja in knjiženja 

dokumentov pa opravlja študentka preko študentskega servisa. 

Predlog je zaposlitev treh oseb za delo na JSMGG in direktor za poln delovni čas, ki se ga  

izbere preko javnega razpisa, kar je tudi v skladu z veljavno zakonodajo.  

 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega 

gospodarstva Goriške morajo v enakem besedilu sprejeti tudi druge občine ustanoviteljice. 

 

Drugo: 
Predlog Odloka je obravnaval Odbor za gospodarstvo in proračun na svoji 10. redni seji ter 
Statutarno – pravna komisija na svoji 4.seji. Poročili odbora sta kot prilogi, del gradiva k 
obravnavani točki dnevnega reda. 
 

 

Pripravila: 

 
Tjaša Klavora, tajnik občine                                                                        ŽUPAN 
 
                                                                                                               Mauricij Humar 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


