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PREDSTAVITEV SKLADA TER PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE 

OSNOVNI PODATKI 

 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške (v nadaljevanju Sklad) je javna finančna institucija 
ustanovljena z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za različne razvojno 
poslovne projekte mikro in  malih podjetij ter kmetijskih gospodarstev.  
Sklad ponuja ustrezne finančne rešitve  za razvojno –poslovne projekte  tako v podjetniškem 
sektorju kot tudi v kmetijskem sektorju v pretežni meri s povratnimi sredstvi. Ugodne 
brezobrestna posojila dodeljuje podjetnikom, tudi začetnikom in kmetijskim gospodarstvom. 
Dodeljevanje povratnih sredstev v obliki zelo ugodnih posojil omogoča večji izkoristek 
finančnih  sredstev, saj na ta način večje število podjetij lahko realizira načrtovane investicije. 

     

Ustanovitev 
   

Javni sklad malega gospodarstva Goriške 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. 
  

Status 
 

Pravna oseba javnega prava, ustanovljena kot sklad po Zakonu o javnih skladih. 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 Miren-
Kostanjevica 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. 

    
Z novelo Zakona o javnih skladih - ZJS-1 (Ur.l. RS št. 77/2008; v nadaljnjem besedilu ZSJ-1)  
je bilo določeno, da se javni skladi občin, ki ne razpolagajo  z 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 možnost, 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 združila z sorodnimi občinskimi skladi  na nivoju 
pokrajine, ko se bodo le te-ustanovile. Za to možnost 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 skladu s 3. odst, 53 člena ZSJ-1 nadaljuje z delom ne glede 
na višino kapitala, enoletni rok za uskladitev, ki teče od ustanovitve pokrajine pa se nanaša 
le na zagotovitev minimalnega kapitala, ne pa  tudi na druge zahteve iz ZSJ-1. To pa ne 
pomeni, da so z uveljavitvijo ZSJ-1 prenehal veljati ustanovitveni akt Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške, ki je bil sprejet na podlagi starega Zakona o javnih skladih. Odlok o 
ustanovitvi javnega sklada malega   gospodarstva Goriške še naprej velja in se uporablja na 
način, da se ne sprejema odločitve v nasprotju z določbami ZSJ-1. 

 
Sedež Sklada: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

 
Registriran je pri okrožnem sodišču v Novi Gorici , 16.5.2003. 

   
Davčna številka:  23614803 
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           Matična številka:  5628849000 
 

v.d. direktorica:            Tatjana Gregorčič, univ.dipl.ekon. 
 
Zaposleni:      

Sklad nima zaposlenih.  Občine ustanoviteljice Sklada so  z                                 
Odlokom o ustanovitvi Sklada določile, da so  uprava in                                 
administrativno osebje Sklada delavci zaposleni  na Mestni 
občini Nova Gorica. V upravi Mestne občine Nova Gorica sta                                       
sistematizirani dve delovni mesti na katerih se dela in naloge 
opravljajo za Sklad  in sicer višji  svetovalec za gospodarski 
razvoj in višji svetovalec –računovodja. Vršilka dolžnosti  
direktorice Sklada opravlja poslovodsko funkcijo 
neprofesionalno. Stroške dela zaposlenih  v skladu z 22. 
členom Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega 
gospodarstva krijejo občine ustanoviteljice Sklada in sicer  
sorazmerno, glede na delež, ki ga ima posamezna občina 
ustanoviteljica v namenskem premoženju Sklada.                  

 

Vplačila namenskega  premoženja Sklada  
 
Stanje sredstev vplačil deležev občin ustanoviteljic za povečanje namenskega premoženja 
Sklada na dan  31.12.2014: 4.889.424,67 EUR 
 
Tabela 1: Stanje sredstev vplačil deležev občin ustanoviteljic za povečanje namenskega 
premoženja sklada na dan 31.12.2014 

 VPLAČILA OBČIN  
USTANOVITELJIC 

vplačila do 
31.12.2013(EUR) 

FN 2014 
vplačila 2014 

(EUR) 

    stanje 
sredstev 

31.12.2014 

deleži (%) 

94011 namensko premoženje MONG 2.509.527,56 121.716,00 2.631.243,56 53,81 

94012 namensko premoženje BRDA 420.520,27 23.298,51 443.818,77 9,03 

94013 namensko premoženje KANAL 428.550,27 27.958,21 456.508,48 9,34 

94014 namensko premoženje       
MIREN-KOSTANJEVICA 

399.702,56 18.638,51 418.314,07 8,56 

94015 namensko premoženje  
ŠEMPETER-VRTOJBA 

559.048,13 24.838,89 583.887,02 11,94 

94015 namensko premoženje 
RENČE-VOGRSKO 

339.090,78 16.534,99 355.625,77 7,27 

9401 NAMENSKO PREMOŽENJE 4.656.439,56 232.985,11 4.889.424,67 100,00 

 

 
 
 
 

Matična številka:                        

 
Šifra uporabnika:                  
 
Glavna dejavnost:                    
 

Organi sklada 
          

            
            
 
            
           562884900 
 
            97.519 
 
            64.920 –drugo kreditiranje 
 
    
 
 

Nadzorni svet: predsednica: Nevenka Gorjup 
namestnik predsednice: Tomaž Slokar 
člani: Marko Valentinčič, Karlo Peršolja, Ivan Križnič, Klemen Bajt, 
Viktor Trojer, Robert Gajser  
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Rezervni sklad  
 
Rezervni sklad v katerem se oblikujejo rezervacije za kreditna tveganja na dan 31.12.2014 
znaša 200.000 EUR. Celotna sredstva so deponirana na bankah in sicer glede na bonitetno 
oceno banke in višino obrestne mere za vezane depozite. 
  

Predpisi, ki opredeljujejo delo Sklada 
 
Sklad deluje skladno z veljavnimi predpisi in sprejetim letnim poslovnim načrtom. 
Pomembnejše pravne podlage so: 

  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 Javnega  Sklada malega gospodarstva Goriške  za 
področje gospodarstva,(št. 014-5/2014) 

 Mnenje o shemi »de minimis« pomoči »Spodbude JSMGG, št. priglasitve:M001-
5628849-2014, 

 Uredbo Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 

108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči  »de minimis« (Uradni list EU L 

352/1, z dne 24.12.2013). 
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POROČILO O URESNIČEVANJU DOLGOROČNIH CILJEV  

URESNIČEVANJE DOLGOROČNIH PROGRAMSKIH CILJEV SKLADA 

Mikro cilji 
 
Tabela 2: Pregled planov za obdobje 2008-2014 in realizacija v letu 2014 

Pregled planov za obdobje 2008 -2013 in realizacija v letu 2014  
Plan za obdobje 2008 -2014 Realizacija 2014 Realizirani cilji 2008 -2014) 

MIKRO CILJI 
 Zagotoviti investicijska posojila 

pod najugodnejšimi pogoji; brez 

obresti z najmanj enoletnim 

moratorijem na odplačilo in brez 

zaračunavanja stroškov 

odobritve posojila ,  

V letu 2014 je Sklad  razpisal naslednje 
razpise: 

 dolgoročna podjetniška 

posojila; brez obresti z 

enoletnim moratorijem, 

odplačilna doba 8 let, lastna 

udeležba 25% 

  

V celotnem planiranem obdobju 
so bila posojila dodeljena pod zelo 
ugodnimi pogoji; brez obresti, 
moratorij na odplačilo in 
odplačilna doba šest let, lastni 
delež za podjetnike v 
obravnavanem obdobju je bil 30% 
tako za podjetja kot tudi za 
kmetijska gospodarstva, v letu 
2013 in 2014  lastni delež za 
podjetnike 25% , odplačilna doba 
v letu 2014 podaljšana na 8 let, 
upravičenci tudi srednja podjetja 

Zagotoviti  sredstva za izvedbo: 
 

Zagotovljena sredstva v letu 2014  

 posojil za podjetniško dejavnost 1,6 mio EUR 9,8 mio EUR 

 posojil za   kmetijsko dejavnost   / 1,1 mio EUR 

Odobriti: 
cca 1,5 mio EUR letno 

Odobrenih v letu 2014:1,3 mio EUR Odobrenih 2008 -2014: 8,6 mio 
EUR ali 91% skupnega 
planiranega zneska 

Podpreti. cca 45 projektov v letu  
cca 315 projektov skupno 

 Podprtih projektov v letu 2014:  
 48  projektov 

269 ali 85% skupno planiranih 
projektov 

  

Makro cilji -  doseženi učinki dodeljenih posojil  Sklada 
 

Dosežene učinke dodeljenih posojil Sklada smo analizirali za dve ločeni obdobji in sicer: 
 

 realizacija doseženih učinkov dodeljenih posojil v obdobju 2008 -2013, kjer že lahko 

merimo tudi končne učinke dodeljenih posojil( število novih delovnih mest in 

povečanje dodane vrednosti v podprtih podjetjih ter število delujočih podprtih podjetij, 

 realizacija  odobrenih posojil iz razpisa v letu 2014 , kjer meritve kazalnikov še niso 

možne 
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Doseženi učinki dodeljenih podjetniških posojil za obdobje 2008 – 2013 
 

Tabela 3: Makro cilji 

MAKRO CILJI 
Doseženi učinki dodeljenih posojil  v obdobju 2008 -2013                                                   rezultat 2014 

realizirano skupno število novo ustvarjenih delovnih mest  v podprtih podjetjih, ki 
so prejela pomoč v obdobju 2008 -2013  

7 

realizirano povprečno povečanje  dodane vrednosti/zaposlenega ki je prejelo 
pomoč v obdobju 2008 -2013  

16,3%( iz 28.228 EUR na 
32.813 EUR) 

število   podjetij, ki so v obdobju 2008 -2013 prejela posojilo in prenehala z 
dejavnostjo.    

12 

    
Analizirali vsa  podjetja, ki  jih je Sklad podprl v obdobju od 2008 -2013. V navedenem 
obdobju je Sklad razdelil 7.621.000 EUR posojil, podprtih je bilo dobrih  243 podjetij, ki so   
skupno ustvarila 7 novih  delovnih mest na podlagi obračunskih ur v podprtih podjetjih, ki so 
prejela posojilo, Podprta podjetja so v opazovanem obdobju  povečala dodano vrednost na 
zaposlenega v povprečju  za 16,3% . V proučevanem obdobju je z dejavnostjo prenehalo 12 
podjetij.     
 

Slika 1: posojila za podjetniške investicije v obdobju 2008 -2013 po občinah  ustanoviteljicah  

 

 

 
Pretežni del posojil je bilo pričakovano odobrenih v Mestni občini Nova Gorica, sledi občina 
Šempeter Vrtojba, nadalje občina Renče – Vogrsko, občina miren-Kostanjevica, nato občina 
Brda in nazadnje občina Kanal ob Soči.   

 
V  proučevanem obdobju smo analizirali  odobrena posojila Sklada tudi po namenu in vrsti 
dejavnosti po posameznih občinah ustanoviteljicah. Podatke prikazujemo v spodnjih grafih. 
 
 
 
 
 
 
 

4.531.400; 
59%

507.500 
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a) Mestna občina Nova Gorica – analiza odobrenih posojil po namenu in vrsti 

dejavnosti 

 
V  Mestni občini Nova Gorica je bilo v obdobju od 2008 -2013 odobrenih   4.531.400   EUR 
posojil. Posojila je prejelo 141  podjetij. Posojila so bila v pretežni meri  porabljena za nakup 
opreme,nadalje za gradnjo poslovnega prostora ter nakup poslovnega prostora. Najnižji 
delež sredstev je bil namenjen za adaptacijo poslovnega prostora. Najvišji delež posojil je bil 
namenjen podjetjem s področja ostalih poslovnih dejavnosti sledi  trgovina in  gostinstvo nato  
poprav. motor. vozil, nato gradbeništvo in  zdravstvo in izobraževanje ter  nazadnje 
predelovalna dejavnost. 
 
Slika 2: posojila za podjetniške investicije po namenu – Mestna občina Nova Gorica 

 

 

Slika 3: posojila za podjetniške investicije po vrsti dejavnosti – Mestna občina Nova Gorica 
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b) Občina Brda-analiza dodeljenih posojil po namenu in vrsti dejavnosti 

V občini Brda je bilo v obdobju 2008 -2013 odobrenih  17 posojil za podjetniške 
investicije v znesku 507.500 EUR . 
Dobra polovica sredstev je bila dodeljena za nakup opreme,  dobra  četrtina za 
adaptacijo prostora , sledi nakup prostora in nazadnje gradnja prostora.  
Posojila v občini Brda so bila v pretežni meri porabljena za dejavnost trgovine, sledi 
gradbeništvo, druge poslovne dejavnosti in nazadnje gostinstvo. Vsi posojilojemalci 
še poslujejo.  
 

Slika 4: posojila za podjetniške investicije po namenu  – občina Brda 

 

 

 

Slika 5: posojila za podjetniške investicije po dejavnosti  – občina Brda 
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c)  Občina Kanal ob Soči dodeljena posojila po namenu in vrsti dejavnosti  

 
V občini Kanal  ob Soči  so  bila  v obdobju od 2008 -2013  podeljenih 13 posojil  v 
skupni vrednosti 317.400 EUR.  Posojila so bila odobrena za adaptacijo prostora in 
nakup opreme. Najvišji delež posojil so prejela podjetja s področja  gostinstva, sledi 
trgovina in druge poslovne dejavnosti. Delež odobrenih posojil  podjetnikom iz občine 
Kanal ob Soči se iz leta v leto povečuje. Delni rezultati javnega razpisa v letu 2014 
kažejo na povečano povpraševanje po posojilih tudi iz te občine.  Do priprave poročila 
je bilo iz razpisa objavljenega v letu 2014 odobrenih 15% vseh vlog in sicer za dobrih 
149.000  EUR. 
 
  

Slika 6: posojila za podjetniške investicije po namenu  – občina Kanal ob Soči 

 

 
 
 

Slika 7: posojila za podjetniške investicije po dejavnosti  – občina Kanal ob Soči 
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d) Občina Šempeter –Vrtojba analiza dodeljenih posojil po namenu in vrsti 

dejavnosti 

V občini Šempeter – Vrtojba  je   bilo v obdobju od 2008 -2013  odobrenih 32 posojil  
v skupni vrednosti 950.200 EUR.  Najvišji delež posojil je bil odobren za nakup 
opreme, sledi adaptacija in nato gradnja prostora.  Najvišji delež posojil so prejela 
podjetja s področja  trgovine  velik delež je tudi ostalih poslovnih dejavnosti kot so  
zdravstvo in izobraževanje, sledijo predelovalne dejavnosti, gostinstvo, oblikovanje in 
popravila motornih vozil.  

 
 

Slika 8: posojila za podjetniške investicije po namenu  – občina Šempeter-Vrtojba 

 

 
 

Slika 9: posojila za podjetniške investicije po dejavnosti  – občina Šempeter –Vrtojba 
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e) Občina Renče – Vogrsko analiza dodeljenih posojil po nameni in vrsti 

dejavnosti  

 
V občini Renče – Vogrsko je   bilo v obdobju od 2008 -2013  odobrenih 24 posojil  v 
skupni vrednosti 733.800,00 EUR. Najvišji delež posojil je bil odobren za gradnjo 
poslovnih prostorov, sledi nakup opreme, nakup prostora, gradnja in nazadnje 
adaptacija prostora.  Najvišji delež posojil so prejela podjetja s področja ostalih 
poslovnih dejavnosti,  sledi trgovina in  predelovalno  dejavnost, gradbeništvo oskrba 
z električno energijo, poprav. motor. vozil.   
 
 

Slika 10: posojila za podjetniške investicije po namenu  – občina Renče Vogrsko 

 

 
 
 

Slika 11: posojila za podjetniške investicije po dejavnosti  – občina Renče – Vogrsko 
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f) Občina Miren –Kostanjevica analiza dodeljenih posojil po namenu in vrsti 

dejavnosti 

 
V občini Miren – Kostanjevica  je   bilo v obdobju od 2008 -2013  odobrenih šestnajst  
posojil  v skupni vrednosti 580.700 EUR. Najvišji delež posojil je bil odobren za 
gradnjo poslovnih prostorov, sledi nakup opreme in  adaptacija prostora.  Najvišji 
delež posojil so prejela podjetja s področja predelovalne  dejavnosti sledi trgovina, 
poprav. motor. vozil  in področje gostinstva,  nato gradbeništvo in nazadnje druge 
posl. dejavnosti.  
 

 
Slika 12: posojila za podjetniške investicije po namenu  – občina Miren-Kostanjevica 

 

 

 

Slika 13: posojila za podjetniške investicije po dejavnosti  – občina Miren –Kostanjevica 
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Pregled odobrenih posojil na področju osnovne kmetijske dejavnosti in 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji za obdobje od 2008 -2013  
                  
Posojila so namenjena   za investicije v osnovno   kmetijsko dejavnost in dopolnilno 
dejavnost na kmetijah.  Kot upravičeni stroški  se  upoštevajo  stroški naložb 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. V obdobju 
2008 – 2013 je bilo za področje osnovne kmetijske dejavnosti in dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah odobrenih 54 posojil v skupni vrednosti 1.025.300  EUR. V letu 2013 je bilo 
prosilcev bistveno več kot prejšnja leta. To gre pripisati tudi prenovljenemu razpisu za 
kmetijsko dejavnost v letu 2013, kjer se po novem združuje dopolnilna dejavnost na kmetiji in 
osnovna kmetijska dejavnost. 
 

Slika 14: Posojila za kmetijsko dejavnost v obdobju 2008-2013- po občinah ustanoviteljicah 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427.600; 42%

387.500; 38%

150.200; 14%

38.000; 4% 22.000; 2%
MONG

OBČINA BRDA

OBČINA KANAL

OBČINA MIREN
KOSTANJEVICA

OBČINA RENČE VOGRSKO



17 

 

URESNIČEVANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH CILJEV SKLADA 
 

 
Tabela 4: Pregled planov za obdobje 2012-2014 in realizacija v letu 2014 

Pregled planov za obdobje 2012 – 2014 in realizacija v letu 2014 

Plan za obdobje 2012 -2014 Realizacija 2014 
Transparentno poslovanje(izdelava spletne strani 
Sklada, javne objave vseh pomembnih informacij 
na lastni spletni strani Sklada in spletnih straneh 
občin ustanoviteljic), ohranjanje namenskega 
premoženja, obvladovanje tveganj in dosledna 
izterjava zapadlih plačil, poslovanje skladno  z 
zakonodajo in predpisi EU  

V letu 2014 je Sklad  dopolnjeval, lastno spletno 
stran, informiranje uporabnikov poteka z letom 
2013 tako preko spletne strani Sklada kot tudi 
preko spletnih strani občin ustanoviteljic. Sklad z 
letom 2013 posluje tudi z lastnim logotipom 
Sklada . V letu 2013 smo sprejeli tudi Pravilnik za 
oceno in obvladovanje kreditnih tveganj in 
Pravilnik o izterjavi zapadlih terjatev. Zaključni 
račun je v letu 2013  revidirano s strani 
neodvisnega zunanjega revizorja. V letu 2014 
smo dosledno izvajali postopke izterjave 
dolžnikov in bili pri tem tudi uspešni. V letu 2014 
smo pripravili Splošne pogoje poslovanja Sklada 
za področje gospodarstva za obdobje 2014 – 
2020 in dobili tudi dovoljenje pristojnega 
ministrstva. V pripravi in postopku odobritve so 
tudi Splošni pogoji poslovanja Sklada za področje 
kmetijstva  

Programi evropskih skladov; aktivna vloga sklada 
pri pridobivanju in sodelovanju v projektih za 
spodbujanje podjetništva na evropskih razpisih   

V letu 2014 se je začela nova finančna 
perspektiva za obdobje 2014 – 2020. Skupaj z 
podpornimi institucijami za razvoj podjetništva v 
Goriški regiji sodelujemo v pripravi na razpis iz 
evropskih strukturnih skladov s projektom HUB  
gospodarsko vozlišče Goriške regije.. Namen 
projekta je vzpostaviti učinkovito podporno okolje 
za razvoj gospodarstva in s primernimi ukrepi 
(posojili) zagotoviti razvoj perspektivnih 
dejavnosti. Cilj Sklada je vzpostaviti stike s 
sorodnimi skladi in na ta način pridobiti nove 
finančne instrumente za spodbujanje malega 
gospodarstva.      

Promocija Sklada z namenom povečati 
prepoznavnost Sklada v lokalnem in regionalnem 
okolju  

V letu 2014 smo organizirali informacijske 
delavnice za podjetnike na Območni obrtno 
podjetniški zbornici Nova Gorica.. 

Promocija podjetij z območja občin ustanoviteljic 
Sklada; organizacija poslovnih konferenc in 
dogodkov  

Sklad je v letu 2014 pod okriljem Mestne občine 
Nova Gorica sodeloval pri investicijski  konferenci 
za visoko tehnološka podjetja, ki poslujejo v 
Primorskem tehnološkem parku. Investicijsko 
konferenco je organiziral zavod COBIK.    
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POROČILO O URESNIČEVANJU KRATKOROČNIH CILJEV  SKLADA 
 

URESNIČEVANJE KRATKOROČNIH PROGRAMSKIH IN POSLOVNIH CILJEV 
SKLADA 
 
Realizacija kratkoročnih programski in poslovnih ciljev se nanaša na realizacijo plana v 
preteklem letu tako z vidika programskih ciljev Sklada (poročilo o realiziranih razpisih) kot 
tudi z vidika ureditve poslovanja sklada (poročilo o realizaciji ukrepov za transparentno 
poslovanje Sklada)   
 

 Poročilo o javnih  razpisih Sklada v letu 2014 (delni rezultati)   
 
Sklad je v letu 2014 objavil samo   razpis neposrednih podjetniških investicijskih  posojil za  
področje gospodarstva v višini 1.600.000 EUR. Razpis je bil  objavljen v Ur.l. RS, št.92/2014  
dne 19.12.2014  
Razpis je bil objavljen zelo pozno, saj običajno razpise objavljamo v poletnih mesecih. V letu 
2014 smo morali ponovno pridobiti mnenje Ministrstva za finance k Splošnim pogojem 
poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za področje gospodarstva za 
obdobje 2014 -2020 .  
Posojila sklada namreč  predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe 
komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Ur.l. EU L 352/1, z dne 24.12.2013) ter 
mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoč. 
 Splošne pogoje poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za področje 
gospodarstva za obdobje 2014 – 2020 mora zaradi navedene uredbe potrditi tudi pristojno 
ministrstvo. Na dovoljenje Ministrstva za finance oziroma Sektorja za spremljanje državnih 
pomoči smo čakali dobre štiri mesece in to je razlog da je bil razpis tako pozno objavljen.  
Shemo pomoči smo v letu 2014 prenovili in razširili krog upravičencev do brezobrestnih 
posojil tudi na srednja podjetja. Zvišali smo mejo najvišjega zneska posojila na 100.000 EUR 
in podaljšali dobo odplačila iz šest na devet let. V razpisu smo na novo opredelili tudi 
upravičene stroške za katere se dodeljujejo posojila in sicer lahko podjetniki na razpisu 
pridobijo sredstva za :  

 materialne investicije:  

- nakup opreme,  

- gradnjo in/ali nakup poslovnega objekta,  

- komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,  

- nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz 2. in 3 alinee  

- tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 

10%     vseh   upravičenih  stroškov); 

 nematerialne investicije (stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentiranih 

pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja); 

 stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno 

investicijo, z vključenim davkom:  

- nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev (upravičeni stroški za obratna 
sredstva  ne smejo presegati 15% vseh upravičenih stroškov)         

 
    Med upravičene stroške ne spada nakup  prevoznih sredstev ! 
 
Do ugodnih posojil Javnega sklada malega gospodarstva so z razpisom v letu 2014 
upravičena tudi podjetja s statusom začetnika. To so vsa tista podjetja, ki ne poslujejo več 
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kot 18 mesecev od dneva vložitve vloge in izplačujejo plačo vsaj enemu zaposlenemu 
najmanj zadnja dva meseca pred vložitvijo vloge.  Najvišji znesek, ki ga podjetje za že 
navedene  upravičene stroške lahko pridobi je 20.000 EUR. 
 
Do dneva oddaje zaključnega poročila smo odobrili 26 vlog. Skupni znesek odobrenih posojil 
trenutno znaša 1.313.151 EUR.  
 
 
Slika 15: Odobrena sredstva po občinah (delni rezultati javnega razpisa 2014) 

 

V letu 2014 razpisa neposrednih dolgoročnih posojil za osnovno kmetijsko dejavnost in 
dopolnilno dejavnost na kmetiji nismo realizirali. Tudi za področje kmetijske dejavnosti je 
potrebno pripraviti Splošne pogoje poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 
za področje kmetijstva za obdobje 2014 – 2020. S strani pristojnega ministrstva potrjeni 
Splošni pogoji poslovanja so podlaga za objavo razpisa. Razpisa v letu 2014 nismo objavili, 
ker je  Evropska komisija  šele  dne 13. 2. 2015 uradno potrdila Program razvoja podeželja 
2014–2020 (PRP) tudi za Slovenijo. Priprava splošnih pogojev poslovanja je v pripravi, 
razpis načrtujemo v juniju letošnjega leta. 

 

Uresničevanje kratkoročnih ciljev pri upravljanju s tveganji 
 
Po Zakonu o javnih skladih mora Sklad obvladovati kreditna tveganja z oblikovanjem 
zadostnih rezervacij za kreditna tveganja in pri tem smiselno uporabljati predpise Banke 
Slovenije, ki veljajo za banke. Sklad je že  v letu 2013 sprejel Pravilnik za ocenjevanje, 
spremljanje in obvladovanje kreditnih tveganj, ki podrobno določa aktivnosti upravljanja z 
tveganji tako, da se na Skladu: 

 spremlja in ocenjuje potencialna kreditna tveganja za odobrena posojila, 

 spremlja in ocenjuje sposobnost potencialnih in dejanskih dolžnikov da izpolnijo 

finančne obveznosti do Sklada, 

 spremlja in ocenjuje skupna kreditna tveganja  

 
Na skladu  od  leta  2013 ocenjujemo izgube iz kreditnega tveganja in razvrščamo aktivne 
bilančne postavke v skupine za oblikovanje rezervacij po tveganosti, ki so izkazane z 
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ustreznim procentom potrebnih oblikovanih rezervacij  od stanja terjatev.  Terjatve do Sklada 
razvrščamo v pet bonitetnih skupin: A, B;C, D, E. 
Skupne rezervacije za  obvladovanje kreditnih tveganj za vse razpise Sklada od leta 2006 
dalje so bile v poslovnem letu oblikovane za vsa neposredna posojila Sklada podjetjem in 
kmetijskim gospodarstvom v skupni višini 200.000 EUR. In so razvrščene v bonitetne 
skupine s potrebnim procentom oblikovanih rezervacij glede na tveganost dolžnikov. V letu 
2013 smo uredili oblikovanje rezervacij za kreditna tveganja na način, ki ga določa Zakon o 
javnih skladih. Rezervni sklad v višini 200.000,00  EUR predstavlja 2,64% delež  v celotni 
masi dodeljenih  posojil 7.621.000 EUR kar je  relativno dober rezultat poslovanja Sklada na 
področju izterjave in vračil odobrenih posojil. V letu 2014 višina rezervacij ostaja na isti ravni, 
saj glede na vrednost zapadlih neplačanih terjatev ni potrebe po zviševanju rezervacij za 
kreditna tveganja.   Na dan 12.03.2015 je  vrednost zapadlih in neplačanih terjatev znašala 
388.863,01 EUR kar predstavlja 5,00 % v celotni masi dodeljenih posojil 8.646.300 EUR 
(podjetniške posojila skupaj z posojili v osnovno kmetijsko dejavnost in dopolnilno dejavnost 
na kmetiji)    

    

 

Postopki izterjave zapadlih terjatev 
 
V skladu z v letu 2013 sprejetim   Pravilnikom o izterjavi dospelih neplačanih terjatev v 
skladu s katerim smo podrobneje opredelil  vse postopke in časovne roke za izterjavo 
dospelih neplačanih terjatev smo v letu 2014   postopke zoper dolžnike  vodili dosledno 
skladno z določbami pravilnika . Več o postopku izterjave v  priloženem finančnem poročilu. 
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II. FINANČNO POROČILO SKLADA ZA LETO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 
 

 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je pripravil letno poročilo za leto 2014 v skladu z 
določili veljavnih predpisov za predlaganje letnih poročil drugih uporabnikov enotnega 
kontnega načrta:  

- Zakona o javnih financah, ZJF (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo in 
14/13- popr. In 101/13);  

- Zakona o računovodstvu ,ZR ( Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – 
ZUE); 

- Pravilnika 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 in  97/12 ; odslej pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov) 

- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10 , 104/11 in 97/12; odslej 
pravilnik o EKN),  

- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu ( Uradni list RS št. 117/02 ,134/03 in 108/13; odslej pravilnik o 
usklajevanju po 37. členu) 

- 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, 104/10 in 104/11; odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil); 

- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 08/07 in 102/10; 
odslej navodilo o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih), 
 

 
Finančni načrt za leto 2014 je sprejel Nadzorni svet Javnega sklada  s sklepom 410-19/2013  
dne 03.03.2014, kasneje pa je bil tudi potrjen s sklepi  na  vseh občinskih svetih občin 
ustanoviteljicah Javnega sklada. 
 Cilji so bili skoraj v celoti doseženi, razen razpisa za osnovno kmetijsko dejavnost in 
dopolnilno dejavnost na kmetiji. Razpis ni bil objavljen, saj na pristojnem ministrstvu še niso 
zaključili vseh postopkov, na podlagi katerih bi lahko Sklad pridobil mnenje k Splošnim 
pogojem poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za področje kmetijstva za 
obdobje 2014 – 2020. Razpis bo objavljen v letošnjem letu, ko bo pristojno ministrstvo 
odobrilo shemo pomoči za področje kmetijstva. 
 

Realizirani prihodki              
 
Načrtovane skupne prihodke v višini 115.882,48 EUR je realiziral  sklad v višini 104.532,19 
EUR. Vsi prihodki se uvrščajo med nedavčne  prihodke.  
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je Javni sklad malega gospodarstva Goriške skladno z 3. 
členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2 ) sicer davčni zavezanec, 
vendar je uvrščen med nepridobitne organizacije, čeprav ga 9. člen ZDDPO-2 ne izrecno 
omenja ampak ga obravnava Pravilnik  opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti 
(Uradni list RS 109/2007) ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni lis RS, 68/2009). To pomeni, da Javni sklad 
vsako leto pripravlja in oddaja obračun DDPO, vendar ker posluje v celoti kot nepridobitna 
dejavnost, saj ne izpolnjuje  pogojev pridobitne dejavnosti. Posledično tudi davka od 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19991032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20021253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20064831
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dohodka ne izkazuje. Vsi  prihodki kakor tudi odhodki  so namreč  vezani na nepridobitno 
dejavnost.  
 
Prihodki od obresti v višini 23.479,66 EUR, so nižji  od načrtovanih 30.000,00 EUR za 12%.  
Realizirane nižje obresti od načrtovanih so nastale zaradi izjemno nizkih obrestnih mer, ki jih 
ponujajo banke za plasiranje kratkoročnih depozitov, kakor tudi obresti za sredstva na   
vpogled. V povprečju so se obrestne mere za vezavo denarja v depozitu znižale kar za 
petino. V letu  2014 so znašale navedene  obresti 7.320,49 EUR. Zakonske zamudne 
obresti, ki jih Javni sklad  zaračunava  vsem posojilojemalcem,  ki z zamudo odplačujejo 
svoje zapadle   obveznosti pa so znašale 16.159,17 EUR. Tudi zakonske zamudne obresti 
so  se znižale in sicer iz začetnih 8,75% od 01.01.2013  na 8,15% ob koncu leta  2014. 
Takšnih nižanj obrestnih mer nismo pričakovali,  zato je tudi  nastala razlika med realizacijo  
in planom.  
 
 
Drugi nedavčni prihodki v višini 15.170,53 EUR so za 24 % nižji   od planiranih 30.000,00 
EUR, predstavljajo pa poravnavo stroškov zavarovalne premije, ki jo Javni sklad  v celoti 
prenakaže na zavarovalnico v višini 10.655,35 EUR,  prihodke iz naslova izvršb 275,33 EUR 
ter  preplačil  in izterjav v višini 4.239,85 EUR. Obseg  prihodkov zavarovalnih premij je težko 
v naprej predvideti, saj je odvisen izključno od vrste zavarovanja, ki jo izbere posamezen  
posojilojemalec oziroma od višine izplačane zavarovalne premije ter od višine podeljenih 
posojil. Ker smo v letu 2014 podelili manj posojil od načrtovanih je tudi ta prihodek   nižji od 
načrtovanega. 
 
V letu 2014 smo prejeli  celotno načrtovano vračilo sredstev za delovanje  Javnega sklada, ki 
ga je v 2013 letu  na zahtevo Mestne občine Nova Gorica  nakazal Javni sklad občini. Ker do 
teh sredstev  MONG ni bila upravičena  nam jih je v decembru 2014 v celoti vrnila. Sredstva 
v višini 65.882,00 EUR smo  evidentirali kot prejeta sredstva lokalnih skupnosti. 
 
 

Realizirani odhodki 
 
Realizirani odhodki so znašali v letu 2014  52.763,47 EUR  kar  znaša  49%   planiranih  
odhodkov  v višini 107.353,58 EUR. Največje odstopanje je  pri planiranih tekočih transferih 
Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu  v višini 48.353,58 EUR, ki pa jih   nismo 
všteli med odhodke  tekočega leta 2014 saj se nanašajo  na pretekla leta  in smo ga 
evidentirali   na kotu 962 - dolgoročno izdanih vrednostnic. Ostale planirane  tekoče odhodke  
v višini 59.000,00 EUR  smo realizirali v višini 52.763,47 EUR torej smo realizirali  za 7 % 
nižje stroške od planiranih. 
 
Dejanski presežek prihodkov  nad odhodki v višini 51.768,72  EUR  je za 43.239,82 EUR 
višji od planiranega v višini 8.528,90 EUR. 
 
 
Realizirana prejeta vračila posojil in dana posojila 
Prejeta vračila danih posojil so koncem leta 2014 znašala 1.534.799,17 EUR in so za 16% 
višja  od načrtovanih v višini 1.327,600,00 EUR.  Da bi dosegli čim bolj ugodno realizacijo 
planiranih vračil posojil, ki pogojujejo likvidnost Javnega sklada in posledično  tekoče 
izplačevanje novih posojil,  smo  vse leto  izterjevali neplačnike. Vse posojilojemalce, ki so 
zamujali s plačili glavnic  smo najprej sproti pisno obveščali o nastali obveznosti v roku 15 
dni po nastali obveznosti ali  vsaj en krat mesečno oziroma skladno s predpisanimi  
opominjevalnimi postopki posameznega zavarovanja posojila. Vsako obvestilo o zamudi smo 
podkrepili s telefonsko izterjavo,  s katero smo preverili  ali se dolžnik zaveda dolga in ali ga 
namerava poplačati,  hkrati pa smo preverili ali ima sploh sredstva za poplačilo zapadlih 



24 

 

obveznosti. Metoda telefonske izterjave se je izkazala za zelo uspešen način zunaj sodne 
izterjave, saj z dolžniki navezujemo neposredni stik, kar pomeni, da dolžnikom damo vedeti, 
da vsakega posameznika  spremljamo in mu želimo pomagati. Oseben stik z dolžnikom pa 
uporabljamo  tudi pri povabilu na razgovor na sedež Javnega sklada v kolikor  se dolžniki 
izmikajo  prejetim opominom in telefonskim dogovorom o poplačilih obveznosti. Sodni 
postopek je zadnji korak, ko dolžnik zavrača sodelovanje, ko ne razume, da mu želimo 
pomagati pri dogovoru o poplačilih obveznosti oziroma,  ko se ne drži dogovorjenih rokov 
poplačil, ki jih po navadi sklenemo   pisno z aneksi k pogodbam. 
Koncem leta 2014 smo imeli    na  sodišču v izvršbi ali v sodnih postopkih 18 zadev, ki jih 
rešujemo skupaj z odvetnico. V januarju 2015 pa se jim je pridružilo še 6 novih zadev – 
posojilojemalcev, katerih dolgovi se nanašajo na zapadle obveznosti v letu 2014. 
Sodelujemo tudi z bankami in zavarovalnicami, ki so izdale za omenjena posojila garancije 
oziroma zavarovale police ter skupaj z institucijami  iščemo ugodne rešitve za neplačnike.  
Tekom leta pa smo na prošnjo neplačnikov  reprogramirali posojila tistim posojilojemalcem, 
ki  so imeli  odplačano vsaj  polovico glavnice in so imeli težave pri odplačevanju zapadlih  
obrokov. Dvema posojilojemalcema pa smo omogočili prodajo zastavljenih nepremičnin tik 
pred razpisano javno dražbo in jima s tem omogočili, da sta iztržila  znatno višjo kupnino s 
katro sta nam  v celoti poplačala posojilo.  
 
 
V  finančnem načrtu  smo  v letu 2014 planirali sredstva za  razpis v višini    1.600.000,00 
EUR.  
 
 Koncem meseca decembra  2014  je bil objavljen nov razpis za neposredna dolgoročna 
investicijska  brezobrestna posojila z odplačilno dobo šest let z vključenim eno letnim 
moratorijem  ali  devet let z vključenim eno letnim moratorijem na odplačilo glavnice v skupni 
višini  1.600.000,00 EUR. Razlika od prejšnjih razpisov je ta,  da se  na razpis  lahko javijo ne 
samo mikro in makro podjetja ampak tudi srednja podjetja, ki lahko pridobijo do 100.000,00 
EUR ugodnega posojila. Ta posojila v letu 2014 niso bila ne podeljena in ne izplačana torej 
na realizacijo niso vplivala. 
 
V letu 2014 je Javni sklad izplačal za 1.024.400,00 EUR  posojil, izplačila so se nanašala na 
razpis objavljen v letu  2013.  
  
Nakazila namenskega premoženja občin soustanoviteljic sklada so v letu  2014 znašala  
232.985,11 EUR,  le-ta  so enaka načrtovanemu znesku  kar pomeni, da so vse občine 
ustanoviteljice nakazale Javnemu skladu namenska sredstva.  
 
 

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH PODATKOV 
 
Računovodska izkaza drugih uporabnikov EKN kamor spada Javni sklad,  sta skladno z 20. 
členom Zakona o računovodstvu: 

- Bilanca stanja ter 
- Izkaz prihodkov in odhodkov 
Obliko in vsebino bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov določa Pravilnik o 
sestavljanju letnih poročil. Ta določa tudi obvezni prilogi k bilanci stanja , to sta: 
- Stanje in gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev ter 
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 

Sestavna dela izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta  skladno z drugim 
odstavkom 9. člena pravilnika o sestavljanju letnih poročil: 

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter 
- Izkaz računa financiranja. 
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Javni sklad sestavlja na osnovi zgoraj navedenih zakonov in predpisov, letno poročilo o 
skupnem poslovanju sklada. V prvem delu tega poslovnega poročila so podrobneje 
predstavljeni in obrazloženi 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 razčlenjena 
glede na vrste in ročnost. To pomeni, da je potrebno 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  
 

Dolgoročna  sredstva znašajo 3.156.890,49 EUR.  
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je imel  konec leta 2014  3.153.779,32 EUR 
dolgoročno danih posojil od tega je bilo  1.922.488,81 EUR namenjeno gospodarskim 
družbam, 842.012,33 EUR zasebnikom ter 389.278,18 EUR kmetom. Posojilojemalci  iz 
starejših razpisov vračajo posojila dvakrat letno: januarja in julija ali aprila in oktobra.  
Posojilojemalci iz razpisov objavljenih v letu  2013 in 2014 pa imajo četrtletne obroke. Zgoraj 
navedeni  podatki se nanašajo zgolj na tisti del posojil, ki bodo vrnjena vključno od leta 2016 
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 odvetnice. 
 

- Kratkoročna sredstva 
 
Kratkoročna sredstva znašajo 4.412.579,36  EUR.  
 
Javni sklad izkazuje  na dan 31.12.2014 na podračunu namenskih sredstev 912.091,48 
EUR,  na podračunu nenamenskih sredstev za delovanje  pa 74.311,30 EUR, skupaj na 
obeh računih je 986.402,78 EUR. Javni sklad je imel vezanih   1.580.000,00 EUR bančnih 
depozitov,  od tega 280.000,00 EUR za delovanje, 200.000,00 rezerv za kreditna tveganja 
ter 1.100.000,00 EUR namenskih sredstev.  
 
Med kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta uvrščamo obresti  od 
sredstev na vpogled EZR v višini 105,63 EUR. Terjatve iz naslova obresti za depozite pa 
znašajo na dan 31.12.2014   220,77 EUR. Med kratkoročnimi  terjatvami so še neplačane 
zamudne obresti danih posojil v višini 16.318,19 EUR. Terjatve iz naslova obresti od 
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unovčenih garancij znašajo 250,19 EUR. Zapadle terjatve iz naslova zamudnih obresti sproti  
izterjujemo. 
 
Tekoče terjatve iz naslova danih posojil, ki bodo zapadla v letu 2015 znašajo 1.384.019,44 
EUR. Od tega predstavljajo 828.638,24 EUR terjatve do gospodarskih družb, 387.752,48 
EUR so terjatve do zasebnikov ter preostanek 167.628,72 EUR pa se nanašajo na  terjatve 
do kmetov.  
 
V izterjavi  imamo 388.863,01 EUR zapadlih in neplačanih posojil, ki se v pretežni meri 
nanašajo na gospodarske družbe.. 
  
Neplačani odhodki znašajo 37,39 EUR ter se nanašajo na neplačane račune, ki zapadejo v 
plačilo v januarju 2015. 
 
 
         Obveznosti do virov sredstev Javnega sklada 
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je na dan 31.12.2014  izkazoval med 
kratkoročnimi viri 16.932,17 EUR  od tega 16.894,78 EUR neplačanih prihodkov, ki se 
nanašajo na neplačane zamudne obresti od posojil in 37,39 EUR kratkoročnih obveznosti do 
dobaviteljev. 
 
Na kontu podskupine 91 Javni sklad izkazuje  oblikovanje rezervnega sklada oziroma 
rezervacije za kreditna tveganja v Javnih skladih.  V letu 2014 rezerve nismo spreminjali, saj 
smo jo usklajevali koncem leta 2013, ko  smo povišali rezervni sklad na 200.000,00 EUR. 
Povišanje smo opravili skladno  s sprejetim Pravilnikom za ocenjevanje, spremljanje in 
obvladovanje kreditnih tveganj ter Pravilnikom o izterjavi dospelih  neplačanih  terjatev ter 
Sklepom nadzornega sveta  št. 014-4/2010-4, ki je povišanje rezerv potrdil.  
Celotna sredstva rezervnega sklada v višini  200.000,00 EUR  so deponirana pri banki.  
 
V skladu namenskega premoženja   v podskupini 940 Javni  sklad izkazuje: 

- Sklad namenskega premoženja v finančnih skladih - 9401 
- Sklad namenskega premoženja za unovčena poroštva- 9402 
- Sklad namenskega premoženja za drugo- 9403 

 
V letu 2014 so občine ustanoviteljice vplačale v Javni sklad 232.985,11 EUR   namenskega 
premoženja. Le-ta se ne evidentira kot prihodek,  ampak povečuje znesek premoženja na 
kontu 9401- sklad namenskega premoženja. Sklad namenskega premoženja vplačanega s 
strani občin za finančne naložbe se vodi kot namensko premoženje občin v Javnem skladu. 
Občine ustanoviteljice so skupaj  v Javni sklad vložile 4.889.424,67 EUR namenskih 
sredstev.  53.81 % ali 2.631.243,56 EUR je delež Mestne občine Nova Gorica, 11,94% ali 
583.887,02 EUR je vložila občina Šempeter- Vrtojba, 8,56 % ali  418.341,07EUR je vložek 
občine Miren-Kostanjevica, občina Kanal ima 9,34% delež ali 456.508,48 EUR, občina Brda 
ima 9,08 % ali 443.818,77 EUR medtem, ko je delež  občine Renče –Vogrsko 7,27% ali 
355.625,77 EUR.  
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Tabela 5: Namensko premoženje občin 

Namensko premoženje občin  
  

 Konto USTANOVITELJICE SKLADA 

vplačila do 
31.12.2013 ( 
EUR) 

vplačila  v letu 
2014 ( EUR) 

vplačila  
nam.premoženja 
na dan 
31.12.2014(EUR) 

deleži v 
% 

 
94011 Mestna občina Nova Gorica 2.509.527,56 121.716,00 2.631.243,56 53,81 

 94012 Občina Brda 420.520,26 23.298,51 443.818,77 9,08 
 94013 Občina Kanal 428.550,27 27.958,21 456.508,48 9,34 
 94014 Občna Miren - Kostanjevica 399.702,56 18.638,51 418.341,07 8,56 
 94015 Občina Šempeter-Vrtojba 559.048,13 24.838,89 583.887,02 11,94 
 94015 Občina .Renče - Vogrsko 339.090,78 16.534,99 355.625,77 7,27 
 9401 NAMENSKO PREMOŽENJE 4.656.439,56 232.985,11 4.889.424,67 100,00 
  

 
 
Sklad za unovčena poroštva znaša 3.111,17 EUR. 
 
 
Sklad namenskega premoženja za drugo  v višini 2.408.233,12 EUR  pa zajema: 

- sklad za dana posojila, ki znaša na dan 31.12.2014  4.983.023,73 EUR predstavlja 
celoten  znesek neodplačanih  glavnic dolgoročno danih posojil. Nanaša se na vsa 
posojila, ki se v  aktivi bilance stanja izkazujejo med dolgoročnimi- 07  in kratkoročnimi 
sredstvi -15.  

- Presežek prihodkov nad odhodki  preteklih let  je znašal  ob zaključku poslovnega leta 
2013 1.066.112,88 EUR. Zaradi vzpostavitve obveznosti  v višini 48.353,58 EUR do 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada smo znižali prihodke nad odhodki na 
1.017.759,30 EUR, le –ta  pa se povečuje s prenosom rezultata poslovnega  leta 2014 
za 562.167,89 EUR na 1.579.927,19 EUR. 

- Presežek odhodkov nad prihodki  preteklih let  ostaja isti kot v preteklem letu in sicer  
4.151.302,66 EUR 

 
Po priporočilu revizorske družbe, ki je revidirala naše računovodske izkaze za leto 2014, 
smo na podlagi medsebojnega usklajevanja  vzpostavili dolgoročno vrednostnico v višini 
48.354,00 EUR do Slovenskega regionalno  razvojnega sklada. Ker gre za postavko iz 
preteklih let,  je Javni sklad le-to vrednostnico pripoznal med dolgoročnimi obveznostmi iz 
poslovanja na način, da je v skladu z določili  Uvoda k Slovenskim  računovodskim 
standardom,  zmanjšal presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, saj gre za 
uskladitev za nazaj in ne za poslovni dogodek tekočega leta (2014). Tovrstna obveznost je 
nastala namreč že v preteklih letih, saj izhaja iz leta 1999. Kjer evidentiranje poslovnih 
dogodkov ne ureja direktno Zakon o računovodstvu,  le-ta napotuje na uporabo Slovenskih 
računovodskih standardov, le-ti pa v svojem Uvodu opredeljujejo načine evidentiranja 
preteklih poslovnih dogodkov v tekočem letu s preračunom za nazaj preko prenesenih 
dobičkov oziroma presežkov prihodkov nad odhodki.  

 
 

B)  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Prihodki Javnega sklada so v letu 2014 znašali 104.532,19 EUR . 
 
 Prihodke sestavljajo: 
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-  prihodki od obresti v višini 23.479,66 EUR, od tega so obresti za sredstva na vpogled 
1.237,96 EUR, obresti od sredstev vezanih v depozite 5.593,00 EUR,  obresti rezerve 
489,51 EUR  ter zamudne obresti posojilojemalcev v višini 16.159,17 EUR. 

- drugi nedavčni prihodki so znašali 15.170,53 EUR. To so prihodki  prefakturiranja 
zavarovalnih premij posojilojemalcev zavarovalnic v višini 10.655,35 EUR in  vrnjeni stroški 
sodnih izvršb v višini 275,33 EUR skupaj 10.930,68 EUR  ter   drugi izredni prihodki, ki se 
nanašajo na  izterjave  pravnih in fizičnih oseb v višini 1.977,70 EUR ter vračila sodno 
priznanih  stroškov v višini 2.262,15 EUR .  
 
Iz občinskih proračunov smo prejeli vrnjenih 65.882,00 EUR. Gre za povrnitev  neupravičeno 
zaračunanih stroškov MONG  v letu 2013  in  posledično obremenitev Javnega sklada v letu 
2013 s strani MONG za refundacijo stroškov plač  dveh zaposlenih delavk  MONG, ki v celoti 
opravljata delo za Javni sklad v skupni  višini 65.882,00 EUR. V skladu z 22. členom Odloka 
o ustanovitvi sklada so občine ustanoviteljice dolžne poravnati stroške plač dveh zaposlenih 
delavka sorazmerno in sicer glede na delež, ki ga imajo v namenskem premoženju Sklada. 
 
 
Skupni  odhodki Javnega sklada so  znašali 52.763,47 EUR. Le-ti se nanašajo v celoti na 
tekoče odhodke, ki pa  predstavljajo izdatke za blago in storitve. Izdatki za blago in storitve 
se delijo na  stroške pisarniškega materiala in oglaševalskih storitev v višini 1.519,50 EUR in 
druge operativne odhodke v višini 51.243,97 EUR. Drugi operativni stroški zajemajo stroške 
seminarja v višini 80,00 EUR , administrativnega dela preko študentskega servisa v višini 
9.847,68 EUR, sejnine  pripadajoča povračila stroškov  v višini 568,26 EUR, nagrade v višini 
7.705,44 EUR, sodne in odvetniške   stroške v višini 21.547,73 EUR, prispevke v višini 
772,71 EUR in prejete račune za prefakturiranje zavarovalnih polic v višini 10.699,59 EUR.   
 
 
Prihodki  v letu 2014 so za so za 51.768,72  EUR višji od odhodkov. 
 
 

C) IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb za leto 2014 izkazuje prejemke v višini 1.534.799,17 
EUR in izdatke v višini 1.024.400,00 EUR. 
 
Prejeta vračila danih posojil v obsegu 1.534.799,17 EUR se nanašajo na  vračila dolgoročno 
danih posojil, ki jih je Javni sklad  prejel v letu 2014. Nanašajo se na vračila danih posojil 
posameznikov v višini 655.458,06 EUR ter vračila posojil gospodarskih družb v višini 
879.341,11EUR. 
 
V letu  2014 so bila izplačana posojila v višini 1.024.400,00 EUR. Od tega je bilo zasebnikom 
in kmetom  izplačano 309.800,00 EUR, 714.600,00 EUR posojil pa gospodarskim družbam. 
Vsa nakazila se nanašajo  na razpis iz leta 2013 . 
 
Razlika med prilivi in odlivi  v Izkazu računa finančnih terjatev in naložb izkazuje več prejetih  
vračil  posojil kot izplačanih  posojil  v višini  510.399,17 EUR. 
 
 

D) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 
 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške se v letu 2014 ni zadolževal ali odplačeval dolga. 
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Rezultat vseh treh bilanc: Izkaza prihodkov in odhodkov, Izkaza računa finančnih terjatev in 
naložb ter Izkaza računa financiranja  izkazuje povečanje   sredstev na računih za 
562.167,89 EUR. Povečanje   izhaja iz razlike med več vrnjenimi kot izplačanimi   posojili v 
višini 510.399,17  EUR  in razlike med višjimi prihodki  nad odhodki  v višini 51.768,72 EUR. 

 
 
 
 
 

Pripravili: 
Tatjana Gregorčič, v.d. direktorja JSMGG 
 mag. Alenka Klemenc Assi, višja svetovalka – računovodja JSMGG 
 Alda Lozar, višja svetovalka za gospodarski razvoj 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Priloge: 

 Izkaz prihodkov in odhodkov 

 Bilanca stanja na dan 31.12.2014 

 Izkaz finančnih terjatev in naložb 

 Izkaz računa financiranja 

 Mnenje neodvisnega revizorja  

 


