
                               
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
                      ŽUPAN 
 
Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: 
na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica dne 31.1.2002,  
na podlagi 16. člena statuta občinski svet Občine Brda dne 8.3.2002, 
na podlagi 9. člena statuta občinski svet Občine Miren – Kostanjevica dne 13.2.2002,  
na podlagi 9. člena statuta občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba dne 31.1.2002 
 
                                                                                                                                 
 

O        D        L        O        K 
 
 

o ustanovitvi  JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE 
 

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 

S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Miren-Kostanjevica in Občina 
Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju ustanoviteljice) ustanavljajo Javni sklad malega gospodarstva Goriške 
(v nadaljevanju sklad) z namenom pospeševanja razvoja in ustanavljanja podjetij, obrtnih zadrug in 
zasebnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost z dajanjem kreditov, poroštev in drugih oblik 
vzpodbujanja razvoja. 
 
 

II. IME IN SEDEŽ IN PRAVNI STATUS SKLADA 
 

2. člen 
 
Ime sklada je: JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE-sklad za finančne vzpodbude 
razvoja  
Skrajšano ime sklada je: Javni sklad malega gospodarstva GORIŠKE. 
Sedež sklada je: Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.   

 
3. člen 

 
Sklad ima svoj pečat okrogle oblike. Na pečatu je napis Javni  sklad malega gospodarstva Goriške. 

 
4. člen 

 
Ustanovitev sklada se vpiše v sodni register. Sklad pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni 
register. 
 

III. DEJAVNOST 
 

5. člen 
 

Javni sklad uresničuje namen za katerega je ustanovljen z naslednjimi ukrepi: 
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- dajanje posojil za projekte malega gospodarstva; 
- dajanje jamstev za posojila za malo gospodarstvo; 
- subvencioniranje obrestne mere in drugih pogojev za vračanje posojil, ki jih odobravajo 

poslovne banke in druge finančne organizacije; 
- sovlaganje v projekte malega gospodarstva; 
- vlaganja ali financiranja poslovne infrastrukture (obrtne cone, podjetniške cone). 
 

Dejavnost javnega sklada je: 
 
65.21 Finančni zakup (leasing) 
65.22 Drugo kreditno posredništvo 
65.23 Drugo finančno posredništvo d.n. 
74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje 
74.84 Druge poslovne dejavnosti d.n. 
75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti 

 
 
IV. ORGANI SKLADA 

 
 

6. člen 
 

Organa sklada sta: 
- nadzorni svet 
- uprava 

 
NADZORNI SVET 
 

7. člen 
 

Nadzorni svet ima predsednika in pet članov. V primeru vstopa novih občin se število članov 
nadzornega sveta lahko poveča največ do 6 članov.  
 
Predsednik nadzornega sveta je župan ene od občin ustanoviteljic. Občina, ki ima v posameznem 
mandatnem obdobju predsednika nadzornega sveta, nima člana v nadzornem svetu oz. Mestna občina 
Nova Gorica ima v primeru, ko je njen župan predsednik nadzornega sveta, v nadzornem svetu le dva 
člana namesto treh. 
 
Člana nadzornega sveta iz posamezne občine ustanoviteljice imenuje in razrešuje na predlog župana oz. 
komisije  za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet posamezne občine ustanoviteljice.  
 
Mandat predsednika in članov nadzornega sveta traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandat 
predsednika in članov nadzornega sveta sovpada z lokalnimi volitvami. 

 
8. člen 

 
Predsednik nadzornega sveta je župan, ki ga izmed sebe izvolijo župani občin ustanoviteljic.  
 
Ne glede na določbe I. odstavka tega člena, je v prvem mandatnem obdobju predsednik nadzornega 
sveta župan Mestne občine Nova Gorica.  

 
9. člen 

 
Nadzorni svet: 

1. skrbi za zagotavljanje delovanja v javnem interesu 
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2. sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo javnega sklada, ki jih predloži v 
soglasje ustanoviteljem 

3. daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranje kontrole 
4. daje soglasje upravi k določitvi splošnih pogojev poslovanja 
5. daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi članov uprave 
6. odloča o pritožbah zoper sklepe in odločbe uprave 
7. odloča o pogojih pristopa in izstopu ustanoviteljev sklada  
8. odloča o odsvojitvi dela namenskega premoženja v primeru izstopa občine ustanoviteljice 
9. po potrebi sprejema druge splošne akte 
10. daje ustanoviteljem in upravi predloge in mnenja o posameznih vprašanjih 
11. opravlja druge naloge po zakonu o javnih skladih. 

 
10. člen 

 
Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.  Če je izid neodločen, odloči glas 
predsednika.  

 
11. člen 

 
Člani nadzornega sveta so dolžni pri svojem delu ravnati kot dobri gospodarji in varovati poslovno 
tajnost sklada. Za svoje delo so kazensko in materialno odgovorni. 

 
 

UPRAVA 
 

12. člen 
 
Uprava sklada predstavlja in zastopa sklad. 
Uprava ima 1 člana. 

 
13. člen 

 
Člana uprave imenujejo in razrešujejo ustanoviteljice na podlagi javnega razpisa. 
Za člana uprave je lahko imenovan kdor: 

- ima univerzitetno izobrazbo  
- najmanj 5 let delovnih izkušenj. 

Član uprave je imenovan za dobo največ štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Za člana uprave 
je lahko imenovan tudi višji upravni delavec. 
 

14. člen 
 
Član uprave je dolžan pri svojem delu ravnati kot dober gospodar in varovati poslovno tajnost sklada. 
Za svoje delo je kazensko in materialno odgovoren. 
 

15. člen 
 
Član uprave zastopa in predstavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške 
Član uprave organizira vodi delo in poslovanje sklada. 
Uprava ima naslednje pristojnosti: 

- pripravlja finančni načrt, poslovni načrt in poslovno poročilo o delu sklada, 
- daje navodila in smernice za delo delavcem sklada 
- določa splošne pogoje poslovanja v soglasju z nadzornim svetom 
- sprejema in izdaja sklepe in odločbe o posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada 
- predlaga ukrepe ter obravnava vprašanja, ki se nanašajo na delovanje sklada 
- skrbi, da sklad posluje v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi 
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      -     lahko po potrebi imenuje delovna telesa za posamezne naloge.  
 
 
 
 

V. LOČITEV NAMENSKEGA PREMOŽENJA 
 
 

16. člen 
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške mora namensko premoženje ločiti od premoženja, ki ga kot 
sredstva za delo sklada zagotovijo ustanovitelji. 
 
 

VI. NAMENSKO PREMOŽENJE SKLADA 
 

 
17. člen 

 
   Namensko premoženje je premoženje, ki ga ustanoviteljice namenijo za doseganje namena sklada. 

Vrednost namenskega premoženja po stanju 31. 12. 1999 znaša 469.201.067,00  SIT.  Namensko 
premoženje po stanju na dan 31. 12. 1999 predstavljajo nominalni vložki občin ustanoviteljic v višini 
272.384.912,00 SIT in splošni sklad v višini 196.816.155,00 SIT. Splošni sklad predstavlja razliko med 
celotnimi sredstvi in nominalnimi vložki ustanoviteljic ter izvira iz sredstev države pridobljenih preko 
javnih razpisov, prihodkov od obresti ter drugih plačil zmanjšanih za nastale materialne stroške 
poslovanja sklada.  
 
Občine ustanoviteljice so do 31. 12. 1999 v namensko premoženje prispevale naslednje deleže, ki 
zneskovno predstavljajo: 

 
 

Mestna občina Nova Gorica      73,9 % 201.302.226,00 SIT
Občina Brda                               5,9 % 16.015.400,00 SIT
Občina Miren-Kostanjevica       7,5 %  20.383.932,00 SIT
Občina Šempeter-Vrtojba          12,7 %   34.683.354,00 SIT

SKUPAJ 100 %   272.384.912,00 SIT
 

V namensko premoženje se všteva deleže vseh občin ustanoviteljic razen deleža Občine Kanal, ki znaša 
18.820.000,00 SIT in predstavlja dolgoročno obveznost Sklada do Občine Kanal. 
 
Občine ustanoviteljice so do 31. 12. 2000 v namensko premoženje prispevale naslednje deleže, ki 
zneskovno predstavljajo: 

 
Mestna občina Nova Gorica 73,8 % 256.302.226,00 SIT
Občina Brda 6,1 % 21.115.400,00 SIT
Občina Miren-Kostanjevica 7,7 % 26.653.932,00 SIT
Občina Šempeter-Vrtojba 12,4 % 42.933.354,00 SIT
 SKUPAJ 100 % 347.004.912,00 SIT
 

Občine ustanoviteljice so do konca leta 2001 v namensko premoženje prispevale naslednje deleže, ki 
zneskovno predstavljajo: 

 
Mestna občina Nova Gorica 73,3 % 311.302.226,00 SIT
Občina Brda 6,8 % 28.925.400,00 SIT
Občina Miren-Kostanjevica 7,8 % 32.923.932,00 SIT
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Občina Šempeter-Vrtojba 12,1 % 51.183.354,00 SIT
 SKUPAJ 100 % 424.334.912,00 SIT
 
 
 

V namensko premoženje se všteva deleže vseh občin ustanoviteljic razen deleža Občine Kanal, ki znaša 
24.820.000, 00 SIT in predstavlja dolgoročno obveznost Sklada do Občine Kanal. 

 
Vložki občin ustanoviteljic se v računovodskih listinah izkazujejo v nominalnih zneskih. 

 
Sklad upravlja in razpolaga z namenskim premoženjem samo v skladu z namenom, zaradi katerega je bil 
ustanovljen. 
 

18. člen 
 
Predmet namenskega premoženja sklada je denar, vrednostni papirji, terjatve in drugo primerno 
finančno premoženje. 
 

19. člen 
 
Namensko premoženje sklada se zagotavlja: 

1. iz proračunov občin ustanoviteljic, 
2. iz državnih virov, 
3. iz sredstev drugih lokalnih skupnosti, 
4. iz drugih nepovratnih virov. 

 
20. člen 

 
Sklad ima pri organizaciji, ki opravlja  plačilni promet odprt poseben denarni račun za namensko 
premoženje, preko katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov v zvezi z namenskim 
premoženjem in vodi denarna sredstva namenskega premoženja. 
 
 

VII. SREDSTVA ZA DELO SKLADA 
 

 
21. člen 

 
Sredstva za delo sklada so: 
 

- denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih materialnih stroškov,  povezanih z 
delom zaposlenih in za izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta 

- denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala, funkcionalnih stroškov, stroškov 
storitev in drugega drobnega inventarja 

- oprema in poslovni prostor. 
 

22. člen 
 
Uprava, strokovno in administrativno osebje so delavci občinske uprave Mestne občine Nova Gorica. 
Ustanoviteljice se dogovorijo, da Mestna občina Nova Gorica zagotavlja opremo in poslovne prostore, 
potrebne za delovanje Sklada, s tem da so ostale občine ustanoviteljice dolžne zagotavljati sorazmerni 
del stroškov. 
 

23. člen 
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Občine ustanoviteljice so dolžne tekoče zagotavljati sredstva iz 20. člena tega odloka. Sredstva za delo 
ustanoviteljic zagotavljajo četrtletno v skladu s finančnim načrtom Sklada. Občine ustanoviteljice 
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške bodo sredstva za delo sklada zagotavljale sorazmerno z 
ugotovljenim namenskim premoženjem posamezne občine ustanoviteljice vpisanim v sodni register. 
 
 

24. člen 
 
Ocenjena višina stroškov in sredstev, potrebnih za začetek dela sklada znaša: 
- zagonski stroški za nabavo opreme                                  2.500.000,00 SIT 
- stroški za prve tri mesece dela in materialni stroški         6.000.000,00 SIT. 
 

25. člen 
 

Do zagotovitve proračunskih sredstev za delo javnega sklada se sredstva za izplačila iz 20. člena tega 
odloka zagotavljajo iz prihodkov od financiranja namenskega premoženja sklada.  

 
 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

26. člen 
 

Posamezna občina ustanoviteljica lahko izstopi iz sklada,  pri čemer se  nominalni delež njenih vloženih 
sredstev v skladu spremeni v dolgoročno obveznost sklada. 
 
Občina ustanoviteljica mora o svoji nameri glede izstopa pismeno s sklepom obvestiti nadzorni svet 
sklada najmanj 3 mesece pred iztekom koledarskega leta, s katerim želi izstopiti iz sklada.  
 
O rokih, pogojih in načinu poravnave dolgoročnih obveznosti iz I. odstavka tega člena se nadzorni svet 
sklada in  občina ustanoviteljica dogovorita s posebno pogodbo. 
 
Določbe III. odstavka  tega člena veljajo tudi za Občino Kanal, ki ne spada med ustanoviteljice sklada. 
 

27. člen 
 

V sklad lahko pristopijo tudi nove občine in država ob izpolnjevanju pristopnih pogojev. 
 
Pristopni pogoji za občine so: 

1. teritorialna pripadnost (sosednje občine in občine iz statistične regije Severna Primorska) 
2. pismeno obvestilo nadzornemu svetu o odločitvi občine, da vstopa v javni sklad najmanj 3 

mesece pred začetkom koledarskega leta, s katerim želi postati soustanoviteljica sklada 
 
 
3. vplačilo:  - pristopnine v višini  sorazmernega nominalnega zneska namenskega  
                        premoženja občin ustanoviteljic vplačanega v letu pred pristopom,  
                        preračunanim na osnovi nominalnega zneska vseh ustanoviteljic na  
                        prebivalca 
                     - tekoče letne obveznosti vseh občin ustanoviteljic, kar pomeni sorazmerni       
                       del vplačila za namensko premoženje in za delovanje sklada za tekoče leto. 
        
Občina, ki pristopa k skladu, je v 30 dneh po prejemu sklepa  nadzornega sveta, da sprejema novo 
občino kot soustanoviteljico, dolžna vplačati sorazmerni delež . 

 
28. člen 
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Občine ustanoviteljice, ki ne vplačajo sredstva v namensko premoženje sklada: 

 
- nimajo pravice sodelovati na javnih razpisih za obdobje, za katero niso poravnale obveznosti 
- se jim zmanjša lastniški delež v skladu, kar se vpiše v sodni register. 

Občinam ustanoviteljicam, ki pravočasno ne vplačajo sredstev za delovanje sklada, se ob koncu leta 
zniža njihov delež v namenskem premoženju sklada. 

 
29. člen 

 
S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj malega gospodarstva 
občine Nova Gorica (Ur. glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin,  št. 5/92) in statut Sklada za 
razvoj malega gospodarstva Goriške z dne 25. 5. 1999. 
 

30. člen 
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je pravni naslednik Sklada za razvoj malega gospodarstva 
Goriške in prevzame vsa njegova sredstva in vire sredstev in druge pravice in obveznosti.. 
 

31. člen 
 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic sklada. 
 
Odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnih objavah.  
 
 
 
 
Mestna občina Nova Gorica                                                                   Občina Brda 
              ŽUPAN                                                                                        ŽUPAN 
      Črtomir Špacapan l.r.                                                                     Franc Mužič l.r.  

 
 
 
 

Občina Miren-Kostanjevica                                                         Občina Šempeter-Vrtojba 
              ŽUPAN                                                                                        ŽUPAN 
 Zlatko Martin-Marušič l.r.                                                                Dragan Valenčič l.r. 
 
 


