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I.                  VLOGA IN POMEN FINANČNIH SPODBUD JAVNEGA SKLADA 



 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je ustanovljen kot javni finančni sklad, z namenom 
spodbujanja razvoja malega gospodarstva preko finančnih instrumentov. Njegovo delovanje 
kontinuirano poteka ţe od leta 1992, pokriva pa območje bivše občine Nova Gorica oz. 
danes območje Mestne občine Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-
Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. S tako dejavnostjo sklad ţeli podpreti finančne potrebe mikro 
in malih podjetij ter kmetov in tako izboljšati finančno ponudbo na območju občin 
ustanoviteljic sklada ter posledično vplivati na hitrejšo investicijsko dejavnost in odpiranje 
novih delovnih mest. Njegova glavna dejavnost je zagotavljanje ugodnih finančnih virov za 
podjetja in kmete, upoštevaje razpoloţljiva sredstva. Spodbude dodeljuje v obliki povratnih 
sredstev, saj multiplikativni učinek sistema kroţenja sredstev tako omogoči večji izkoristek 
finančnih sredstev, kar v praksi pomeni, da lahko večje število podjetij pridobi finančno 
podporo za izvajanje načrtovanih investicij. Sklad se  pri svojem delu trudi, da v okviru 
finančnih moţnosti ustvarja v okolju vidne učinke, kot so nova delovna mesta, širjenje 
trţnega deleţa naših podjetij na globalnem trgu in povečanje dodane vrednosti v 
podjetniškem sektorju.  
 
Sklad deluje skladno z veljavnimi predpisi in sprejetim letnim poslovnim načrtom. 
Pomembnejše pravne podlage so:  
 

 Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS, št. 22/2000), Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS, št.  
77/2008, 8/2010) in sklepi ustanoviteljev ,  

 Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne objave, 
št. 14/2003),  

 Splošni pogoji poslovanja v gospodarstvu (Ur.l. RS, št. 43/2007), 

 Splošni pogoji poslovanja v kmetijskem sektorju (Ur.l. RS, št. 122/2007)  

 Mnenje o shemi »de minimis« pomoči »Spodbude JSMGG, št. priglasitve:M001-
5628849-2007 

 Mnenje o skladnosti sheme drţavne pomoči »Spodbude JSMGG v kmetijskem 
sektorju«, št. priglasitve: K-BE173-5628849-2007; št. priglasitve Evropski komisiji XA 
061/2008 

 Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe pri pomoči de minimis (Ur.l. EU L 379/5). 

 Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe pri drţavni pomoči za majhna in srednja velika podjetja, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Ur.l. EU, 
OJ L 358/3 z dne 16.12.2006) 

 Predpisi s področja financ in računovodstva, navedeni v tč. II b. 
 
Sklad je v zadnjih dvanajstih letih svojega delovanja (od leta 1999 do leta 2010)  razpisal in 
servisiral okrog  16,5 milj. EUR (v nominalnem znesku) neposrednih  posojil in posojil z 

garancijo sklada ter tako prispeval k ustvarjanju boljših pogojev za poslovanje podjetij. 
Hitrejša investicijska vlaganja, so podjetjem zagotovila boljšo tehnološko opremljenost in 
tako vplivala na večjo konkurenčno sposobnost podjetij, tudi na tujih trgih. Ne gre zanemariti 
tudi prispevka sklada k novim delovnim mestom ali pa v zadnjem obdobju celo ţe samo k 
njihovi ohranitvi, saj zaposlitev osebe bistveno vpliva na izboljšanje kvalitete osebnega in 
druţinskega ţivljenja ter posledično zmanjšuje povpraševanje po raznih oblikah socialnih 
pomoči, kot je na primer nadomestilo za brezposelnost itn.  
 
 
 
 
 
RAZPISANA SREDSTVA  PO LETIH  



 

Leto Razpisano 
 

1999           235.000.000 sit 

2000           390.000.000 sit  

2001           410.000.000 sit 

2002/2003           500.000.000 sit 

2004           570.000.000 sit 
2005           320.000.000 sit 

2006           200.000.000 sit 

2007        1.200.000 eur 

2008        1.250.000 eur 

2009        1.600.000 eur 
2010        1.500.000 eur 

2011 načrtovano  1.700.000 eur 

 
Iz preglednice je razvidno, da je v zadnjih dvanajstih letih sklad prispeval znatna sredstva za 
financiranje gospodarstva. V vseh letih njegovega delovanja so podjetniki lahko pridobili 
finančne vire pod bistveno boljšimi pogoji, kot so v tistem času veljali na trţišču. Glede na  
pogoje drugih, podobnih »podpornih finančnih institucij za podjetništvo« v Sloveniji, pa celo 
pod najugodnejšimi. 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, od enega do dveh let (odvisno od  razpisa). To je posebej pomembno v 
prvih letih investicije, ko so podjetnikova sredstva v polni meri angaţirana v investiciji in 
finančnih sredstev navadno primanjkuje. Zagotavljanje stabilne finančne konstrukcije pa je 
predpogoj, da se investicija čim hitreje ter uspešno zaključi. Doba odplačila za posojila 
sklada je od 6 do 10 let (odvisno od razpisa). 
 
Dosedanje delo in izkušnje, izkazan interes podjetnikov, kot tudi veliko število »podjetnikov-
povratnikov za nova posojila« potrjujejo pravilno usmeritev delovanja sklada. Vsekakor zato 
ostaja njegova temeljna naloga, še naprej, predvsem zagotavljanje ugodnih finančnih virov 
za podjetnike, bodisi v obliki posojil ali posojil z garancijo sklada. Vloga sklada se v obdobju 
sedanje recesije in manjše pripravljenosti bank za dodeljevanje kreditov še povečuje. Banke 
zaradi večjih podjetniških rizikov in manj razpoloţljivega denarja, zmanjšujejo oziroma 
omejujejo kreditiranje oziroma so bolj previdne pri odobravanju kreditov. Manjša razpoloţljiva 
sredstva za kredite pri bankah in manjše povpraševanje po izdelkih pa zniţuje tako obseg 
investiranja kot tudi proizvodnje, kar vpliva na niţjo zaposlenost in zmanjšanje gospodarske 
rasti. Zato ocenjujemo kot smiselno, da se v obdobju globalne finančne in gospodarske krize, 
s finančnimi mehanizmi še posebej aktivno stimulira, tudi investiranje podjetnikov, katero 
dolgoročno ugodno vpliva oz. pospešuje tudi gospodarsko rast. Brezobrestno posojilo z 
moratorijem na odplačilo glavnice je zato pravi odziv na krizo pomanjkanja investicijskih 
sredstev. 
 
S tem ciljem načrtujemo, da bo predvidoma v aprilu 2011, sklad objavil nov razpis za ugodna 
posojila malemu gospodarstvu, v višini 1.700.000 EUR. 
 
 
 
 
 
 
II.                               POROČILO O DELU JAVNEGA SKLADA MALEGA  



GOSPODARSTVA GORIŠKE V LETU 2010 
 
a).  POROČILO O PROJEKTIH ZA MALO GOSPODARSTVO  
      IN  KMETIJSTVO - razpisi 
      

Sklad je v letu 2010 objavil dva razpisa neposrednih posojil v skupni vrednosti 1.500.000 
EUR, in sicer : I.) razpis posojil za investicije na področju gospodarstva (ki vključuje tudi 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji) v višini 1.350.000 EUR, objavljen v Ur.l. RS, št. 33/2010, 
dne 23.4.2010 ( rok prijave: do porabe sredstev); II.) razpis  posojil za investicije v  
osnovno kmetijsko dejavnost v višini 150.000 EUR, objavljen v Ur.l. RS, št. 33/2010, dne 
23.4.2010 ( rok prijave do 15.6.2010). 
 
Sredstva so bila v obeh razpisih dodeljena kot brezobrestno posojilo, z odplačilno dobo 6 let 
(vključen 1-letni moratorij ). Za posojilo so lahko zaprosili posojilno sposobni subjekti, ki so 
med drugim zagotovili najmanj 30% deleţ lastnih sredstev. Gospodarske druţbe in 
samostojni podjetniki so lahko zaprosili za posojilo v višini najmanj  4.200 EUR do največ 
84.000 EUR, kmetijska gospodarstva pa  največ do 42.000 EUR. Neposredna posojila so 
bila namenjena za naloţbe v osnovna sredstva, na področju gospodarstva tudi za 
nematerialne naloţbe. 
 
tabela 1: Vloge prispele na razpis 

 ŠTEVILO  VLOG ODOBRENI ZAVRNJENI,ODSTOP, SKUPAJ 

     NI ZAVAROVANJA   

        
- OSNOVNA KMETIJ.DEJAV. 6 0 6 
- GOSPODARSTVO- de 
minimis 51 16 67 
        

 Skupaj 57 16 73 

     

  VREDNOST POSOJILA 
ODOBRENO V 
EUR RAZPISANO V EUR   

        

        
- OSNOVNA KMETIJ.DEJAV.             93.700              150.000        
- GOSPODARSTVO-de 
minimis          1.350.000                1.350.000        
        

Skupaj          1.443.700                1.500.000        
 

Na razpis za kmetijstvo in gospodarstvo je prispelo skupaj 73 vlog, od tega je bilo odobrenih 
57 vlog oz. 78 %. Na dan priprave poročila sta dve odobreni vlogi  še v izvedbeni fazi pred 
nakazilom. Vseh vlog, kjer prijavitelji niso uspeli realizirati posojil je 22 %, od tega na 
področju gospodarstva 16 vlog. Razlogi, da niso bile realizirane pa: zavrnitev vloge zaradi 
neskladnosti s sprejetimi merili za odobritev vloge, nezmoţnost ureditve zavarovanja , 
odstop prosilca od prijave na razpis, bodisi tekom postopka ali tik pred koriščenjem posojila. 
Do nerealiziranih posojil zaradi odstopa je prišlo iz različnih razlogov (prijava na drţavni 
razpis, prenizka vrednost posojila, prijava na zalogo, neznani razlogi…). Sproščena sredstva 
so se namenila za posojila novim prosilcem. Podobno kot v lanskem letu se stopnjujejo 
teţave  pri urejanju zavarovanj, še zlasti pri začetnikih, kjer je odobritev posojila moţna le na 
osnovi ocene projekta, saj podjetje še ne razpolaga z bilancami o preteklem poslovanju. Prav 
tako so  se poslabšale bonitete številnih ţe delujočih podjetij, saj so posamezni pos li postali 
vse bolj negotovi. Sama pridobitev zavarovanja je zato velikokrat vezana na zahtevo 
zavarovalnic/ bank po še dodatnem poroštvu. Nekatere stranke so tako prisiljene »v 



raziskovanje« vseh moţnih zavarovanj in na mnogotere obiske več različnih 
zavarovalnic/bank/, kar pa je vse povezano z dolgotrajnostjo postopkov. Za zaključek 
izvedbenega dela postopka ter samo nakazilo posojila je namreč potrebna predhodna 
ureditev zavarovanja. Kljub slabi gospodarski situaciji, je tudi letos opaziti večje 
povpraševanje po finančnih virih za investicije v poslovne prostore, kar kaţe na to, da 
uspešna podjetja vidijo trenutno situacijo na trgu tudi kot poslovno priloţnost (npr. priloţnost 
za nakup poslovnih prostorov po ugodnejši ceni, gradnjo poslovnega objekta na cenejšem 
zemljišču, ev. niţje cene izvajalcev ali pa sploh sprostitev ustreznih prostorov za prodajo, 
zaradi finančnih teţav drugega podjetja-prodajalca itn…...) 
 
Na področju osnovne kmetijske dejavnosti je prijavljenih prosilcev manj kot običajno. Razlog 
so verjetno nejasne gospodarske razmere in zato večja bojazen pred dodatnimi finančnimi 
obremenitvami, kot tudi večja ponudba raznih drţavnih in evropskih razpisov za nepovratna 
sredstva.  
 
Skupna vrednost vseh zaprošenih posojil znaša okrog 2 milj.€, pri čemer podjetja načrtujejo 
okrog 4,5 milj.€ novih investicij. Po napovedi  podjetnikov naj bi bilo s pomočjo razpisa 
sklada realiziranih cca. 62 novih delovnih mest. Ker pa so napovedi velikokrat prenapihnjene 
ocenjujemo kot realno okrog 30-40 novih delovnih mest, saj gre v nekaterih primerih le za  
ohranitev delovnega mesta ter moţnost  nadaljnjega obstoja podjetja. 
 
 

A. Pregled odobrenih posojil na področju gospodarstva ( pravilo de minimis) 
 

tabela 2: Pregled odobrenih posojil na področju gospodarstva po dejavnosti       

               Dejavnost          Posojilo v eur                Št. vlog Znesek v       
% 

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 141.000 5 10,5 

Lesna proizvodnja            133.000 3        9,9 

Kovinska proizvodnja            107.800 5        8,0 

Proizvodnja plastike              53.800 2        4,0 

Tiskarstvo, grafično oblikovanje  38.000 3  2,8 

Gradbeništvo  10.000 1        0,7 

Gostinstvo in nastanitve            136.000 6 10,1 

Trgovina            211.100 6 15,6 

Avtoprevozništvo*- (posl. prostor)  12.000 1  0,9 

Popravilo motornih vozil  86.900 2  6,4 

Zdravstvena in športna dejavnost  42.400 4  3,1 

Druge poslovne storitve, od tega:            378.000       13 28,0 

  - potoval.agenc. 84.000 1  

   -frizerske storitve 52.000 3  

   -računovod., marketing 76.000 3  

   -šiviljstvo 84.000 1  

   -Inženirske(projektir.,geo 
mer.,teh.svet) 

82.000 5  

SKUPAJ          1.350.000 51    100,0 

 

Kot je razvidno iz tabele, z največjimi deleţi odobrenih posojil, izstopajo naslednje dejavnosti: 
druge poslovne storitve (28 %) in trgovina (15,6%). Sledijo  dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
gostinstvo in nastanitve ter kovinska in lesna proizvodnja. Ostale dejavnosti precej 
zaostajajo. Podobno kot v lanskem letu, s področja gradbeništva skorajda ni povpraševanja 
po posojilih. V dejavnosti avtoprevozništva* so zajeti izključno stroški, ki se nanašajo na 
ureditev poslovnega prostora (pisarne) za potrebe dejavnosti. Sektor transporta je namreč iz 
razpisa sklada izvzet, v kolikor gre za nabavo transportnih sredstev. 



 
tabela 3: Pregled odobrenih posojil na področju gospodarstva po       
                 namenih  

Dejavnost           Posojilo v Eur               Št. vlog Znesek v 
% 

Nakup posl.opreme 572.600       32 42,4 

 -od tega vozila         117.400 4  

Nakup posl.prostora 418.000 9       31,0 

Gradnja posl.prostora 299.000 6       22,1 

Adaptacija posl prostora 60.400 4         4,5 

SKUPAJ 1.350.000 51 100,0 

 
Po namenu porabe posojila, glede na predhodno leto, se vrednost posojil za investicije v 
poslovni prostor povečuje in v skupnem dosega več kot polovico vseh odobrenih sredstev. 
Med poslovno opremo so uvrščeni izdatki za nakup opreme za poslovne prostore, kot je npr. 
gostinska oprema, stroji, oprema za proizvodne ali pisarniške prostore, računalniška 
oprema… ter vozila. Po številu vlog le-te  zasedajo tudi glavni deleţ, kar pomeni, da gre za 
večje število manjših posojil. Pri poslovnih prostorih so investicije večje, investitorji pa so v 
glavnem tudi uspeli pridobiti zaprošene zneske v celoti (maksimalna vrednost 84.000 EUR 
oz. 42.000 EUR za dopolnilne dejavnosti na kmetiji). 
 

B. Pregled odobrenih posojil na področju osnovne kmetijske dejavnosti 
                 /pravilo skupinskih izjem/ 

 
Razpis je bil objavljen aprila 2010 in sicer s fiksnim rokom prijave do15.6.2010. Namenjen je 
bil izključno za investicije v osnovno kmetijsko dejavnost. Kot upravičeni stroški so se  
upoštevali stroški naloţb v kmetijska gospodarstva, povezani s proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov in sicer: nakup, gradnja ali adaptacija nepremičnin (razen zemljišč) za opravljanje 
kmetijske dejavnosti (gospodarska poslopja in drugi objekti za kmetijsko dejavnost…..) ter 
nakup kmetijske opreme. Na področju kmetijstva je bilo odobrenih 6 vlog ( od skupaj  šest 

prispelih) v skupni vrednosti  93.700 EUR. Sredstva so bila v celoti odobrena za kmetijsko 
opremo. 
Poleg investicij v osnovno kmetijsko dejavnost so kmetje investirali tudi v dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji. Odobrenih je bilo 5 vlog, v skupni vrednosti 141.000 EUR. 
 
Pri obravnavi vlog sklad  zasleduje enakopraven odnos, ne glede na to iz katere občine 
prosilec prihaja, kar pomeni, da je edini kriterij  za odobritev posojila skladnost s sprejetimi 
merili za odobritev vloge oz. dober projekt. V posameznih letih  so občine sicer različno 
zastopane z odobrenimi vlogami, ki pa se daljšem časovnem obdobju postopoma 
uravnovesijo. 
 
tabela 4: Pregled vplačil občin ustanoviteljic za leto 2010 (v EUR) 

 Namensko 
premoţenje  

Sred. za delovanje Skupaj  

MONG   104.000,00    11.010,00  115.010,00 

Brda     28.391,58      6.825,00    35.216,58 

Kanal     34.374,48      8.295,00    42.669,48 

Miren-Kostanjevica     22.735,02      5.460,00    28.195,02 

Renče-Vogrsko     13.569,53      1.570,00    15.139,53 

Šempeter-Vrtojba     29.914,50      7.245,00    37.159,50 

SKUPAJ   232.985,11    40.405,00  273.390,11 

                                                             
Zaključek: 
 



 Na oba razpisa sklada, v skupni višini 1.500.000 EUR, je prispelo 73 vlog; od tega je 
bilo odobrenih 57 vlog. Ocenjujemo, da bo s pomočjo dodeljenih finančnih spodbud 
sklada  ustvarjenih okrog 30-40 novih delovnih mest.  

 

 Sklad danes izvaja predvsem politiko dodeljevanja  neposrednih posojil, ki je bila med 
podjetniki v zadnjih letih nekako bolj priljubljena in so se jih raje posluţevali kot 
garancij. Razlog je tudi v tem, da gre pri dodeljevanju neposrednih posojilih za 
storitev na »enem mestu«, kar pomeni, da stranka prične in zaključi postopek 
urejanja posojila pri skladu  ( odobritev posojila, vodenje posojila, izterjava… ), kot 
tudi zasledovanje cilja sklada k poenostavitvi dokumentacije za prijavo (seveda do 
določene mere)  ter s tem povezana razbremenitev podjetnika  in  nenazadnje  

ugodni pogoji za pridobitev povratnih sredstev. 
 

 Trenutno ima sklad  aktivnih še 300 posojil iz preteklih let (od tega: 60 kmetov, 102 
samostojna podjetnika in 138 gospodarskih druţb), katerih obroki zapadajo postopno 
(glede na ročnost posojila)  in  bodo zaključeni šele po dokončnem odplačilu dolga.  

 

 Ker Javni sklad opravlja funkcijo dodeljevanja in izterjave posojil v celoti sam, se 
sooča tudi s teţavami vse večjega števila podjetij pri odplačilu posojil. Izterjava je 
sestavni del rednega dela sklada, saj le z ohranjanjem in »obračanjem« sredstev 
uspeva povečevati letno razpisano kvoto posojil za podjetnike na Goriškem. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) RAČUNOVODSKO POROČILO                        
                  



                              POSLOVNO POROČILO  ZA  LETO 2010 
 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je pripravil letno poročilo za leto 2010 v skladu z 
določili veljavnih predpisov za predlaganje letnih poročil drugih uporabnikov enotnega 
kontnega načrta:  
 

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS. št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759, 
110/02-5389, 127/06-5348, 14/07-600, 64/08, 109/08 in 49/09 in 107/10); 

- Navodila o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 08/07; odslej 
navodilo o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o 
doseţenih ciljih in rezultatih), 

- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253); 
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 ,126/04, 120/7, 
124/08, 58/10,  popr. 60/10 in 104/10; odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil); 
 

Podzakonski predpisi, ki  jih upošteva Javni sklad malega gospodarstva Goriške kot drugi 
uporabnik pri izkazovanju in merjenju računovodskih postavk pa so: 
 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09 in 
58/10) 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09 in 58/10 odslej pravilnik o enotnem 
kontnem načrtu) 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS 117/02 in 134/03) 
 

 
I. Realizacija veljavnega finančnega načrta 

 
Zastavljene letne cilje sprejete v finančnem načrtu za leto 2010 je Javni sklad dosegel. 
Načrtovane skupne prihodke v višini 80.405,00 EUR je realiziral v višini 69.286,13 EUR, kar 
predstavlja 86,17 % plana. Nedavčni prihodki so niţji od planiranih za 27,80% in znašajo 
28.881,13 EUR. Večina teh prihodkov so  prihodki od obresti v višini 14.562,05 EUR, ki so 
niţji od načrtovanih 25.000,00 EUR  za 41,75%, kar je posledica nepredvidljivo nizkih  
obrestnih mer v letu 2010. Vse preseţke sredstev kakor  tudi vračila posojil je namreč Sklad 
sproti deponiral pri bankah, ki so nudile najvišje obrestne mere. 
 
Drugi nedavčni prihodki v višini 14.319,08 EUR so niţji  za 4,54 % od planiranih, 
predstavljajo pa poravnavo stroškov zavarovalne premije, ko jo Sklad v celoti prenakaţe na 
zavarovalnico. Njihov obseg je teţko predvideti, saj je odvisen izključno od vrste 
zavarovanja, ki jo izbere posojilojemalec oziroma od višine izplačane zavarovalne premije.  
 
Prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti, gre za sredstva vplačana s strani občin 
soustanoviteljic za delovanje, so bila v celoti realizirana v višini 40.405,00 EUR.  
 
Realizirani tekoči odhodki v višini 21.851,97 EUR so bili v letu 2010 za 12,59% niţji  od 
planiranih, ki so znašali 25.000,00 EUR.  
 
Realiziran je preseţek prihodkov nad odhodki v višini 47.434,16 EUR, ki je le za 14,39 % 
niţji od planiranega  v višini 55.405,00 EUR. 
 



Prejeta vračila danih posojil so koncem leta 2010 znašala 1.238.677,47 EUR in so za 2,3% 
višja od načrtovanih v višini 1.210.870,00 EUR. Vračila posojil posameznikov so v letu 2010 
znašala 515.203,08 EUR le-ta so samo za 1 % pod planom, ki je  znašal 521.000,00 EUR, 
vračila danih posojil finančnih institucij so enaka planiranim medtem, ko so prejeta vračila 
posojil podjetij v višini 722.604,87 EUR  za 4,88 % višja od planiranih v višini 689.000,00 
EUR. Kljub splošni gospodarski krizi,  kar  se odraţa  tudi na vračilu posojil ţe od konca leta  
2008, smo v celotnem letu 2010 pospešeno delali na izterjavi zapadlih obveznosti, kar se 
izkazuje v realiziranem planu. 
 
V letu 2010 je Sklad izplačal za 1.491.800,00 EUR posojil. Razpisanih je bilo 1.500.000,00 
EUR , ki so bila tudi razdeljena. Dodelitev posojil časovno ne sovpada vedno z denarnim 
tokom tako, da se v prvih mesecih leta izvršujejo še izplačila odhodkov posojil koncem 
preteklega leta. Podeljevanje posojil se je preneslo v začetek leta 2011 zaradi urejanja 
potrebne dokumentacije (zavarovanja, hipoteke, ipd) posojilojemalcev.   
Tudi v letu 2010 je bilo izjemo veliko zanimanje podjetnikov za razpisana sredstva. To 
dejstvo znova potrjuje, da delovanje Javnega sklada pozitivno vpliva na razvoj podjetništva 
na območju vseh občin soustanoviteljic sklada. 
 
Nakazila namenskega premoţenja občin soustanoviteljic sklada so v letu  2010 znašala  
204.593,53 EUR in so za 12,19 % niţja od načrtovanih v višini 232.985,11 EUR. Razliko v 
višini 28.391,58 EUR predstavlja naplačilo  namenskih sredstev za leto 2010 občine Brda, ki 
je bilo poravnano v začetku leta 2011. 
 
 
II. Obrazložitev finančnih podatkov: 
 
Javni sklad mora, na osnovi prej navedenih zakonov in predpisov, izdelati letno poročilo o 
skupnem poslovanju sklada. V prvem delu tega poslovnega poročila so podrobneje 
predstavljeni in obrazloţeni ti skupni finančni podatki, ki so: 
 

A. Stanje in gibanje sredstev in virov sredstev 

 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki izkazuje 
resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Sestavljena je na podlagi 
Zakona o javnih financah, Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike  in druge osebe javnega prava ter Zakona o računovodstvu, ki se sklicuje na 
Slovenske računovodske standarde, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava in Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Prikazuje stanje sredstev in 
obveznosti do njihovih virov. Sredstva in obveznosti do njihovih virov morajo biti razčlenjeni 
glede na vrste in ročnost. To pomeni, da je treba tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapade v 
plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati kot kratkoročne terjatve in 
kratkoročne obveznosti.  V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma 
obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, ne prenese na konte 
kratkoročnih terjatev oziroma obveznosti.  

 
Viri sredstev Javnega sklada 
 
- Dolgoročna sredstva 
 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je imel konec leta 2010  3.917.129,89 EUR 
dolgoročno danih posojil od tega je 2.450.009,51 EUR namenjeno gospodarskim druţbam, 
935.029,86 EUR zasebnikom ter 532.090,52 EUR kmetom. Posojilojemalci vrača jo posojila 
dvakrat letno: januarja in julija ali aprila in oktobra. Ti podatki se  nanašajo na posojila, ki 
bodo vrnjena vključno od leta 2012 dalje.  



Med dolgoročnimi terjatvami so še terjatve za unovčena poroštva v višini 3.111,17 EUR, ki 
se nanašajo na vzpostavljene terjatve iz leta 2003 in 2004. Izterjava poteka preko odvetnika. 
 

- Kratkoročna sredstva 
 
Kratkoročna sredstva znašajo 2.578.953,53 EUR. Tekoče terjatve iz naslova danih posojil, ki 
bodo zapadle v letu 2011 znašajo 1.600.924,45 EUR od tega predstavljajo 177.489,74 EUR 
neplačanih posojil iz prejšnjih let in 1.423.434,71 EUR posojil z zapadlostjo v letu 2011. Med 
kratkoročnimi  terjatvami so še zapadle neplačane obresti od danih posojil v višini 1.407,61 
EUR in neplačane zamudne obresti danih posojil v višini 35.127,18 EUR. Terjatve iz naslova 
obresti od unovčenih garancij znašajo 250,19 EUR. Vse terjatve Javnega sklada spremljamo 
in sprotno ocenjujemo. Večina se nanaša na terjatve v postopkih izterjave preko odvetniške 
pisarne in sodišča. Zamudne obresti izkazujemo tudi do občine Brda v višini 194,01 EUR. 
Med kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta uvrščamo poleg terjatve 
do občine Brda še  obresti  od sredstev na vpogled EZR v višini 97,19 EUR. Terjatve iz 
naslova obresti za depozite pa znašajo na dan 31.12.2010  974,91 EUR. 
 
Javni sklad je imel na dan 31.12.2010 na računih 198.930,02 EUR od tega na podračunu 
namenskih sredstev 128.075,19 EUR in na podračunu nenamenskih sredstev 70.854,83 
EUR. Javni sklad je imel vezanih   739.700,00 EUR bančnih depozitov nad 31 dni,  od tega 
265.000,00 EUR za delovanje, 52.700,00 rezerv za kreditna tveganja ter 422.000,00 EUR 
namenskih sredstev. 
Neplačani odhodki znašajo 1.347,97 EUR. 
 
 
         Obveznosti do virov sredstev Javnega sklada 
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je na dan 31.12.2010  izkazoval med 
kratkoročnimi viri 38.081,09 EUR neplačanih prihodkov, ki se nanašajo na neplačane redne 
obresti ter neplačane zamudne obresti od posojil in unovčenih garancij ter neplačane obresti 
od  depozitov.  
 
Rezervni sklad za kreditna tveganja Javni sklad malega gospodarstva oblikuje  glede na 
maso podeljenih posojil. Usklajevanje  rezervnih sredstev se opravlja konec vsakega 
tromesečja in znaša koncem poslovnega leta  2010  52.700,00 EUR. Celotna sredstva 
rezervnega sklada so deponirana pri bankah. 
 
Sklad namenskega premoţenja znaša 6.407.095,53 EUR od česar odpade 61,32% na 
naloţbe občin v namensko premoţenje in preostanek, ki izhaja iz drugih virov in preseţkov 
prihodkov nad odhodki preteklih let. V letu 2010 je Javni sklad pridobil 204.593,53 EUR 
namenskega premoţenja s strani ustanoviteljic, ki se ne evidentira kot prihodek ampak le 
povečuje znesek premoţenja na kontu 9401- sklad namenskega premoţenja. Sklad 
namenskega premoţenja vplačanega s strani občin za finančne naloţbe se vodi kot 
namensko premoţenje občin v Javnem skladu. Občine ustanoviteljice so v Javni sklad vloţile 
3.929.092,65 EUR namenskih sredstev, 61,7% ali 2.422.516,23 EUR je deleţ Mestne občine 
Nova Gorica, 12,1% ali 474.380,24 EUR je vloţila občina Šempeter- Vrtojba, na tretjem 
mestu je z 8,5 % ali 355.594,01 EUR občina Miren-Kostanjevica, sledi ji občina Kanal z 8,4% 
ali 331.843,10 EUR na petem mestu je  občina Brda z 7,9 % ali 312.047,01 EUR,  medtem, 
ko je vloţila občina Renče –Vogrsko 52.712,06 EUR in ima 1,3 % deleţ. Občina Renče –
Vogrsko je  namreč pristopila v letu 2007. Za občino Renče-Vogrsko se bo v skladu z 
delitveno bilanco, ko bo le-ta sprejeta, med Mestno občino Nova Gorica in občino Renče-
Vogrsko deleţ spremenil. 
 
Celotno premoţenje Javnega sklada znaša 6.499.194,59 EUR. 
 



 
B. Izkaz prihodkov in odhodkov 

 
Prihodki Javnega sklada so v letu 2010 znašali 69.286,13 EUR . 
 
 Prihodke sestavljajo: 
-  prihodki od obresti, ki so se v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšali za 49,17% in so v 

višini 14.562,05 EUR, od tega za sredstva na vpogled 789,83 EUR, obresti od sredstev 
vezanih v depozite 7.550,74 EUR, obresti od depozitov iz naslova garancij 5,68 EUR, 
obresti rezerve 624,11 EUR, zamudne obresti posojilojemalcev 5.591,69 EUR  ter  

- drugi nedavčni prihodki so znašali 14.319,08 EUR to so: prihodki  prefakturiranja 
zavarovalnih premij posojilojemalcev zavarovalnic v višini 14.298,13 EUR ter preplačila v 
višini  20,95 EUR. 
 
Prihodki iz občinskih proračunov za  tekočo porabo za delovanje sklada so znašali v letu 
2010 40.405,00 EUR.  
 
Stroški dela, material in drugi stroški potrebni za delovanje Javnega sklada bremenijo upravo 
Mestne občine Nova Gorica. 
 
Odhodki  sklada so znašali 21.851,97 EUR in predstavljajo v celoti izdatke za blago in 
storitve. Izdatki za blago in storitve se delijo na  stroške pisarniškega materiala in 
oglaševalskih storitev 1.822,74 EUR ter druge operativne odhodke v višini 20.029,23 EUR, ki 
se nanašajo na izplačilo sejnin, nagrad, sodnih in odvetniških stroškov v višini  5.900,68 EUR 
ter na plačane zavarovalne premije zavarovalnic v višini 14.128,55 EUR, slednje  smo v 
celoti prefakturirali . 
 
Prihodki so za 47.434,16 EUR višji od odhodkov. 
 
 

C. Izkaz računa finančnih terjatev in naloţb 

 
Preteţni del poslovanja Javnega sklada se izkazuje v računih finančnih terjatev in naloţb, saj 
je to tudi naša osnovna dejavnost. 
V letu 2010 je Javni sklad pridobil 1.238.677,47 EUR iz naslova vrnjenih posojil, kar je za 
12,51 % več kot v predhodnem letu  in sicer od zasebnikov in kmetov v višini 515.203,08 
EUR, od privatnih podjetij 722.604,87 EUR in 869,52 EUR od namenskih depozitov s strani 
bank nakazanih za posamične kredite.  
 
V letu 2010 sta bila objavljena dva razpisa. Prvi je bil namenjen za naloţbe v osnovno 
kmetijsko dejavnost v višini 150.000,00 EUR, drugi razpis pa se je nanašal na gospodarsko 
dejavnost vključno z dopolnilno dejavnostjo za kmetijstvo v višini 1.350.000,00 EUR. Obe 
posojili sta bili razpisani z dobo vračila pet let in enoletnim  moratorijem na odplačilo 
glavnice. V letu  2010 so bila nakazana posojila v višini 1.491.800,00 EUR od tega je bilo 
izplačano zasebnikom in kmetom 522.700,00 EUR ter 969.100,00 EUR privatnim podjetjem. 
 
Razlika med prilivi in odlivi na Računu finančnih terjatev in naloţb je negativna v višini 
253.122,53 EUR  kar pomeni, da je bilo v lanskem letu več dodeljenih sredstev kot vrnjenih. 
 
 
 
 

D. Izkaz računa financiranja 

 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške se v letu 2010 ni zadolţeval ali odplačeval dolga. 



 
Rezultat vseh treh bilanc (Izkaz prihodkov in odhodkov, Izkaz računa finančnih terjatev in 
naloţb ter Izkaz računa financiranja) izkazuje zmanjšanje  sredstev na računih za 205.688,37 
EUR. Zmanjšanje  izhaja iz razlike med več razdeljenimi posojili od prejetih vračil posojila v 
višini 253.122,53 EUR in razlike med višjimi prihodki nad odhodki v višini 47.434,16 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                                                                     VIDA ŠTUCIN 

                                                                                                      v.d. direktorice 
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JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE         Priloga 1 

Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 

 

 

FINANČNI NAČRT 2010 – REALIZACIJA 2010 

 

A.  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
   ( v EUR) ( v EUR)  

ČLENITEV 
KONTOV           NAZIV KONTA 

FINANČNI 
PLAN 2010 

REALIZACIJA 
31.12.2010 

INDEX 
REAL.10/FN.10 

     

 I. SKUPAJ PRIHODKI 80.405,00 69.286,13 86,17 

 (70+71+72+73+74)    

 TEKOČI PRIHODKI 40.000,00 28.881,13 72,20 

 (70+71)    

70 DAVČNI PRIHODKI 0,00 0,00  

71 NEDAVČNI PRIHODKI 40.000,00 28.881,13 72,20 

 (710+711+712+713+714)    

710 
UDELEŢBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI     

 OD PREMOŢENJA 25.000,00 14.562,05 58,25 

7100 
Udeleţba na dobičku javnih podjetij in 
javnih fin.institucij    

7101 
Prihodki od udeleţbe na dobičku drugih 
podj.in fin.institucij    

7102 Prihodki od obresti 25.000,00 14.562,05 58,25 

7103 Prihodki od premoţenja 0,00 0,00  

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0,00 0,00  

712 DENARNE KAZNI 0,00 0,00  

713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 0,00 0,00  

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 15.000,00 14.319,08 95,46 

7140 
Drugi prostovoljni prispevki za socialno 
varnost 0,00 0,00  

7141 
Drugi nedavčni prihodki (preplač.- str. 
unovč.a garancij, zav. premije) 15.000,00 14.319,08 95,46 

71419 Zmanjšanje rezerve na 1 %  0,00  

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 0,00  

73 PREJETE DONACIJE 0,00 0,00  

74 TRANSFERNI PRIHODKI 40.405,00 40.405,00 100,00 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    

 JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 40.405,00 40.405,00 100,00 

7401 Prejeta sredstva iz proračuna lokalnih     

 skupnosti ** 40.405,00 40.405,00 100,00 

7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 0,00 0,00  

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0,00 0,00  

     

     

     

     

     



     
 II. SKUPAJ ODHODKI 25.000,00 21.851,97 87,41 

     (40+41+42+43)    

40 TEKOČI ODHODKI 25.000,00 21.851,97 87,41 

 (400+401+402+403+404+409)    

400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 0,00 0,00  

401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOC.VARNOST 0,00 0,00  

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 25.000,00 21.851,97 87,41 

4020 Pisarniški splošni material in storitve    

 
(objava razpisov, literatura, 
reprezentanca) 2.000,00 1.822,74 91,14 

4029 
Drugi operativni odhodki ( sejnine, 
odvetniške storitve.    

 
sodni stroški, stroški plačilnega 
prometa, strokovno    

 
izobraţevanje, str.zunanjih sodelavcev, 
zav. premije) 23.000,00 20.029,23 87,08 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0,00 0,00  

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0,00 0,00  

409 REZERVE 0,00 0,00  

41 TEKOČI TRANSFERI 0,00 0,00  

 (410+411+412+413+414)    

410 SUBVENCIJE 0,00 0,00  

411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 0,00 0,00  

412 

TRANSFERI 
NEPROFIT.ORGANIZACIJ.IN 
USTANOVAM 0,00 0,00  

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0,00 0,00  

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 0,00  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 0,00 0,00  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00  

     

 
III. PRESEŢEK (PRIMANKLJAJ) 
PRIHODKOV    

 NAD ODHODKI 55.405,00 47.434,16 85,61 
 (I.-II.)    

 

 

 

B. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB 

 
  ( v EUR) ( v EUR)  

ČLENITEV 
KONTOV               NAZIV KONTA 

FINANČNI PLAN 
2010 

REALIZACIJ
A 

31.12.2010  

     

75 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL    

 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŢEV 1.210.870,00 1.238.677,47 102,30 

 (750+751+752)    



750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.210.870,00 1.238.677,47 102,30 

7500 
Prejeta vrač.danih posojil-od 
posameznikov 521.000,00 515.203,08 98,89 

7501 
Prejeta vrač.danih posojil-od javnih 
skladov 0,00 0,00  

7502 
Prejeta vrač.danih posojil-od javnih 
podjetij 0,00 0,00  

7503 
Prejeta vrač.danih posojil-od 
finanč.institucij 870,00 869,52 99,94 

7504 
Prejeta vrač.danih posojil-od 
privat.podjetij 689.000,00 722.604,87 104,88 

7505 
Prejeta vrač.danih posojil-od drugih 
ravni drţave 0,00 0,00  

7506 Prejeta vrač.danih posojil iz tujine 0,00 0,00  

7507 
Prejeta vrač.danih posojil drţavnemu 
proračunu 0,00 0,00  

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV 0,00 0,00  

752 
KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0,00 0,00  

     

     

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    
 KAPITALSKIH DELEŢEV 1.500.000,00 1.491.800,00 99,45 
 (440+441+442)    

440 DANA POSOJILA  1.500.000,00 1.491.800,00 99,45 

4400 Dana posojila posameznikom 750.000,00 522.700,00 69,69 

 
Dana posojila posameznikom -za 
infrastrukturo v obrt. conah 0,00 0,00  

4401 Dana posojila javnim skladom 0,00 0,00  

4402 Dana posojila javnim podjetjem 0,00 0,00  

4403 Dana posojila finančnim institucijam 0,00 0,00  

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 750.000,00 969.100,00 129,21 

 
Dana posojila privatnim podjetjem-za 
infrastrukturo v obrt. conah 0,00 0,00  

4405 Dana posojila drugim ravnem drţave 0,00 0,00  

4406 Dana posojila v tujino 0,00 0,00  

4407 Dana posojila drţavnemu proračunu 0,00 0,00  

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŢEV 0,00 0,00  

442 
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ 
NASL.PRIVATIZ. 0,00 0,00  

     

     

     

 

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN    

 
SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŢEV -289.130,00 -253.122,53 87,55 

 (IV.-V.)    

 

 

 

 

 

 



 

       C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

 
  ( v EUR) ( v EUR)  

ČLENITEV               NAZIV KONTA 

FINANČNI PLAN 
2010 

REALIZACIJ
A 

31.12.2010  

KONTOV     

     

50 VII. ZADOLŢEVANJE 0,00 0,00  
 (500+501)    

500 DOMAČE ZADOLŢEVANJE 0,00 0,00  

501 ZADOLŢEVANJE V TUJINI 0,00 0,00  
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0,00 0,00  

 (550+551)    

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0,00 0,00  

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0,00 0,00  

     

 IX. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.-VIII.) 0,00 0,00  

     
     

 

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV  NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.) -233.725,00 -205.688,37 88,00 

 


