OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Številka: 007-2/2011-3
Datum: 25.1.2016

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica
Predlog
Naslov zadeve za obravnavo in sprejem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JAVNEGA SKLADA
MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE – druga obravnava

Gradivo za obravnavo na seji 15. redna seja
Točka dnevnega reda 6.
Predlagatelj Občinska uprava
Martina Remec Pečenko, Načelnica Oddelka
gospodarstvo in gospodarske javne službe
Pripravljavec gradiva

Tatjana Gregorčič, Podsekretar – vodja službe za
gospodarstvo

Poročevalec/ka Mateja Mislej, v.d. direktorice JSMGG
Pristojno delovno telo Odbor za gospodarstvo in proračun

Župan
Mauricij Humar

Priloge:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške z obrazložitvijo – druga obravnava
- Odlok o ustanovitvi JSMGG
- Odlok o ustanovitvi JSMGG – prečiščeno besedilo

za

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14,
93/14, 93/2015) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 15. redni seji, dne 3.2.2016
sprejel naslednji

SKLEP

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.
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OBRAZLOŽITEV:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške – druga obravnava

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je na 12. redni seji dne 21. oktobra 2015
obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške (v nadaljnjem besedilu: predlog Odloka). Predlog
Odloka so na sejah občinskih svetov obravnavale tudi ostale občine ustanoviteljice Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške.
Vse občine ustanoviteljice so s sklepom potrdile, da se o predlogu Odloka opravi druga
obravnava. Občine Šempeter- Vrtojba, Kanal ob Soči, Renče-Vogrsko in občina Brda na
predlog Odloka niso imele pripomb.
Občina Miren- Kostanjevica je na predlog Odloka imela naslednjo pripombo oziroma predlog
za spremembo in sicer na 3. člen predloga Odloka. Občinski svet občine Miren- Kostanjevica
predlaga, da se iz predloga Odloka črta določba o številu zaposlenih in kdo naj bi se zaposlil
na Skladu, saj po mnenju občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica premestitev
obstoječih delavk, ki opravljajo delo za Sklad in so zaposlene na Mestni občini Nova Gorica
ni skladna z veljavno zakonodajo. Prav tako ni določba o premestitvi delavk, nazaj na
Mestno občino v primeru, da bi Sklad prenehal s poslovanjem ni predmet tega predloga
Odloka.
V zvezi s predlogom Občine Miren – Kostanjevica podajamo naslednje pojasnilo:
Prenose oziroma prevzeme delavcev urejajo predpisi s področja delovnih razmerij in javnih
uslužbencev. Obstoječe stanje, torej da ima Mestna občina Nova Gorica zaposlene osebe, ki
dejansko ne opravljajo dela za Mestno občino Nova Gorica, ampak za javni sklad, ni
ustrezno in ga je potrebno sanirati. Iz tega razloga tudi ohranjamo v predlogu Odloka 3. člen.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na predlog Odloka imel dve vprašanji, ki posegajo
v samo vsebino določb predloga Odloka in sicer:

Mestni svetnik g. Tomaž Slokar je podal naslednje vprašanje: «V bistvu bi imel samo dve
tehnični, rad bi dve tehnični pojasnili. Zakaj v bistvu sprejemamo odlok o spremembah, ko
praktično delamo, se pripravlja nov odlok, oziroma se nadomeščajo vse točke prejšnjega
odloka. Drugo bi vprašal tisti, tisti mislim, da v drugem členu, piše, da se nadomešča 27. točk
z novimi, členov z novimi 39. in ta stari odlok, ki nam je bil priložen v gradivu ima pa 31.
členov. Sedaj me zanima kaj je s tistimi ostalimi 4. členi, to so bolj tehnična vprašanja. In
naslednje je pa samo eno vsebinsko. Glede na to, da smo se pogovarjali vezano na
stanovanjski sklad o možnosti pripojitve v okviru občinske uprave, ali se za ta sklad ne da

enako, recimo, da bi ostal, da bi bil pripojen občinski upravi in s tem, bi tudi delavci ostali na
občinski upravi, kakor da delavce selimo na sklad, če mi lahko to pojasnite«.

Na zgornja vprašanja podajamo naslednji odgovor:
Veljavni odlok je bil pripravljen na podlagi Zakona o javnih skladih - ZJS. Leta 2008 je pričel
veljati nov Zakon o javnih skladih – ZJS-1, ki je to področje na novo uredil. Veljavni odlok je v
veliki meri v neskladju z ZJS-1. Iz tega razloga se s predlogom Odloka uvajajo precejšnje
spremembe in dopolnitve veljavnega odloka. Zaradi preglednosti je tako v celoti črtan
normativni del veljavnega odloka (1. – 25. člen) ter tudi del prehodnih in končnih določb (26.
in 27. člen) ter nadomeščen z novimi določbami (1.- 39. člen). Veljavni odlok vsebuje 31.
členov, od tega v prehodnih in končnih 26. do 31. člen. Prehodne in končne določbe se
praviloma ne spreminjajo. Vendar pa 26. in 27. člen po svoji vsebini sodita v normativni del,
čeprav sta v veljavnem odloku uvrščena med prehodne in končne določbe. Poleg tega se
vsebina 26. člena deloma spreminja. Iz tega razloga sta bila 26 .in 27. člen iz veljavnega
odloka črtana in uvrščena kot novi 38. in 39. člen v poglavje X. Trajanja in prenehanje sklada
v predlogu Odloka. Ostale prehodne in končne določbe veljavnega odloka (28. -31. člen) pa
ostajajo veljavi. Od tod razlika štirih členov. Poleg tega se je z veljavnim odlokom sklad
ustanovil. Razveljavitev veljavnega odloka in sprejem novega bi tako pomenila ukinitev
stare in ustanovitev nove pravne osebe.
Glede pripojitve sklada občinski upravi: Javni sklad ima šest ustanoviteljic, zato ustanovitev
proračunskega sklada v okviru Mestne občine Nova Gorica ni možna.

Svetnik g. Stanko Žgavc je podal naslednje vprašanje: ».. Jaz imam pred seboj ta odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka in moti me naslednje. Sedaj v prvem členu govori: » S
tem odlokom se v skladu z zakonom in tako naprej … 2. člen V odloku o ustanovitvi in
potem spet 1. člen S tem odlokom ustanoviteljice in tako naprej. Ne sedaj to je malce
nejasno, kaj je mišljeno, ko se bo delal čistopis. Sedaj, če ste mislili v tem 1. členu na odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka, potem je treba to napisati, se pravi, da z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah odloka javnega sklada v skladu z zakonom, se pravi, ker če ne
vemo, kateri je ta odlok. Kako se bo tudi čistopis delal.
To je eno. Drugo pa je. Glede na to, da členi 28. do vključno 31. ostanejo, ni tudi nič
povedano, kaj je s temi členi. Potem bi morali reči, da se ti členi preštevilčijo in to mora biti v
tem odloku o spremembah in dopolnitvah tega odloka.«
Na vprašanje podajamo naslednji odgovor:
Pripomba g. svetnika je bila upoštevana. Prvotni 1. člen je črtan iz predloga odloka.
Glede drugega dela vprašanja g. svetnika je bilo deloma že pojasnjeno v odgovoru na
zgornje vprašanje. V veljavnem odloku so členi od 28. in 31. prehodne in končne določbe, ki
pa se praviloma ne spreminjajo. Ker se prečiščeno besedilo nekega akta praviloma pripravlja
tako, da se prehodne in končne določbe navajajo na koncu prečiščenega besedila, se členi
prehodnih in končnih določb tudi ne preštevilčijo.

V nadaljevanju podajamo kratko obrazložitev podanih vprašanj in pripomb, ki so bile
izpostavljene na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova gorica in na odborih za
gospodarstvo posameznih občin ustanoviteljic ter na katere smo že na sejah oziroma
odborih že odgovorili.
a)Poslovna politika sklada: Javni sklad malega gospodarstva Goriške je vseh letih
delovanja sledil smernicam, ki so jih že ob ustanovitvi sprejele občine ustanoviteljice in sicer
je Javni sklad dodeljeval in še dodeljuje posojila izključno za investicije mikro, malih in v
zadnjem letu tudi srednjih podjetji, ki imajo sedež dejavnosti in tudi investirajo na območju
občin ustanoviteljic Javnega sklada. Javni sklad je glede na to, da je deloval z začasno
upravo letno predložil vsem občinam ustanoviteljicam v obravnavo in sprejem zaključno
poročilo za prehodno leto in poslovni načrt ter finančni načrt poslovanja za tekoče leto. V
poslovnem in finančnem načrtu so opredeljeni; plan prihodkov in odhodkov, račun terjatev in
naložb, račun financiranja, vrste planiranih razpisov in obseg sredstev ter pogoji za prijavo
podjetnikov na te razpise. Skladno s potrebami in usmeritvami podjetnikov pa letno
pripravljamo za posamezne razpise tudi merila, ki jih potrdi NS Javnega sklada in v skladu s
katerimi se posamezna vloga tudi ocenjuje in posledično posojilo odobri ali zavrne. V zadnjih
sprejetih merilih smo spodbujali predvsem začetnike, izvoznike, dejavnosti z visoko dodano
vrednostjo in tiste, ki imajo višji delež lastnih sredstev.
b) število zaposlenih, stroški delovanja Javnega sklada: Javni sklad je tudi za leto 2016
dolžan pripraviti Poslovni in finančni načrt oziroma v skladu s smernicami občin ustanoviteljic
tudi poslovno politiko za naslednje štiri letno obdobje. NS JSMGG pa je dolžan podati
stališče glede predlaganega dokumenta, občine ustanoviteljice pa dokument obravnavati in
se o njem izreči.

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica predlagamo, da predlog Odloka v drugi
obravnavi obravnava in sprejme.
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