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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 16. 
člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00)  in 9. člena Odloka o ustanovitvi 
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne objave, št. 14/03) je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne  ______________  sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1.  
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje k »Poslovnemu in finančnemu načrtu 
Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013«. 
 
 
  

2.  
Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 
 
 
 
Številka: 410-28/2011 
Nova Gorica, 

       
                                                                                             Matej Arčon  
  
 
 

     ŽUPAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Številka: 410-28/2011 
 Nova Gorica, 12. marca 2013 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju predlaganega sklepa: 
 

Javni sklad letno objavi ugodna brezobrestna posojila podjetnikom in kmetom  z 
območja občin ustanoviteljic Javnega sklada. Pogoj za objavo razpisov je soglasje 
večine  občinskih svetov občin ustanoviteljic Javnega sklada. Soglasje občinskih 
svetov k letnemu Poslovnemu in finančnemu načrtu je tudi osnova za vplačila 
načrtovanih deležev občin ustanoviteljic Javnega sklada za povečanje 
namenskega premoženja Javnega sklada.  
Na podlagi soglasja k finančnemu načrtu za leto 2012  je Javni sklad v septembru 
lanskega leta objavil razpis neposrednih posojil za spodbujanje podjetništva v 
znesku 1,8 milijona EUR. Sredstva so bila v celoti razdeljena, razpis je trenutno 
zaprt. Vloge, ko so jih podjetniki oddali v letošnjem letu pa je Javni sklad moral 
zavrniti zaradi porabe vseh sredstev. Javni sklad načrtuje objavo novega razpisa v 
mesecu maju, v kolikor bi pridobil soglasje večine občinskih svetov občin 
ustanoviteljic k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada  za leto 2013.  

 
2. Cilji in načela, ki se želijo doseči s sprejetjem predlaganega sklepa:  

Cilji so razvidni iz priloženega gradiva »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada 
za malo gospodarstvo Goriške za leto 2013« in sicer: 
- povečanje števila zaposlenih, 
- ohranjanje obstoječih delovnih mest, 
- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, 
- povečanje poslovnih prihodkov v podjetjih, 
- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.  

 
3. Pravna podlage za sprejem predlaganega sklepa: 

- Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št 22/00) 
- Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne 
objave, št. 14/03). 

 
4. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejetjem predlaganega sklepa: 

V letu 2013 načrtuje Javni sklad objaviti neposredna posojila podjetnikom in 
kmetom v višini 1,6 milijona EUR. Od občin ustanoviteljic Javni sklad pričakuje isti 
znesek vplačil za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada kot v 
lanskem letu  in sicer v višini 232.985,11 EUR. Občine ustanoviteljice bodo v 
skladu s predlogom »Poslovnega in finančnega načrta za leto 2013« vplačale 
deleže za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada po kriteriju 
delitvene bilance, in sicer Mestna občina Nova Gorica v višini 121.716,00 EUR. 
Sredstev za delovanje od občin ustanoviteljic Javni sklad v letošnjem letu ne 
pričakuje, saj bo sredstva za delovanje zagotovil iz presežka prihodkov nad 
odhodki  za delovanje Javnega sklada iz prejšnjih let. 
 



 

 

5. Druge pomembne okoliščine, glede predlagane vsebine »Poslovnega in 
finančnega načrta za leto 2013: 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške (v nadaljnjem besedilu ; Javni sklad) je 
leta 1992 ustanovila občina Nova Gorica. Kasneje se je Javni sklad večkrat 
preoblikoval, danes pa pokriva območja Mestne občine Nova Gorica, občine Brda, 
Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Kanal ob Soči ter z letom 2007 tudi 
občine Renče – Vogrsko.  
Javni sklad malega gospodarstva Goriške posluje še v skladu z Zakonom o javnih 
skladih iz leta 2000, in sicer zato, ker Javni sklad malega gospodarstva ne 
razpolaga s kapitalom v vrednosti najmanj 10.000.000,00 EUR. Z novelo Zakona o 
javnih skladih - ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08 s spremembami) je bilo v 53. členu 
določeno, da se javni skladi občin, ki ne razpolagajo s 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 tem predhodnem obdobju nadaljuje poslovanja v skladu z 
do tedaj veljavnimi pravili torej v skladu z Zakonom o javnih skladih. 
Ob obravnavi revizijskega poročila v marcu lanskega leta so bile dane pobude s 
strani županov občin ustanoviteljic in tudi svetnic in svetnikov sedežne občine, da je 
potrebno Javni sklad malega gospodarstva Goriške preoblikovati, in sicer v smeri 
oblikovanja rizičnega sklada. 
Z junijem lanskega leta je vodenje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 
prevzela nova začasna uprava. Županom občin ustanoviteljic in tudi Nadzornemu 
svetu smo v okviru smernic za pripravo Poslovnega in finančnega načrta 2013 
podrobno prikazali in obrazložili pomen in dejavnost rizičnega sklada (družbe 
tveganega kapitala). Preoblikovanje Javnega sklada v Družbo tveganega kapitala 
tako s pravnega kot tudi iz vsebinskega vidika ni možno. Javni sklad malega 
gospodarstva Goriške je  javno-finančna institucija in dodeljuje posojila izključno iz 
javnih sredstev.  Družba tveganega kapitala je  zasebna gospodarska družba, kjer 
so lahko solastniki tudi institucionalni investitorji, vendar Javni sklad za razvoj 
malega gospodarstva Goriške v skladu z Zakonom o javnih skladih ima lahko le 
naložbe, ki jih opredeljujejo določbe predmetnega Zakona, in sicer: naložbe v 
vrednostne papirje, delnice, depoziti v bankah in gotovina v blagajni.  
 
Dosedanje izkušnje in velik odziv ter interes  podjetnikov za ugodna brezobrestna 
posojila (trenutno je aktivnih 318 posojil) Javnega sklada  potrjujejo usmeritev 
delovanja Javnega sklada v smeri zagotavljanja ugodnih finančnih virov  v obliki 
posojil ali poroštev Javnega sklada.  Predlagani ukrepi in aktivnosti Javnega sklada, 
so podrobneje predstavljani v priloženem »Poslovnem in finančnem načrtu Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013«  in poleg dodeljevanja ugodnih 
posojil za podjetnike in kmete obsegajo še: 
  

 Regijske garancijske sheme; regionalne garancijske sheme  za začetne 

investicije se bodo izvajale v vseh 12 statističnih regijah. V goriški statistični regiji 
bo upravljalec garancijskih shem agencija ROD iz Ajdovščine.  Za regijo je v ta 
namen rezerviranih 2 mio  EUR. Javni sklad  bo v letošnjem letu tudi sofinanciral 
sredstva za izdajo garancij in sicer za tiste podjetnike, ki imajo sedež dejavnosti 
na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada. Z  Agencijo se pripravlja tudi  
sporazum  o izdaji garancij tudi  podjetnikom za izdana posojila Javnega sklada, 



 

 

in ne  le tistim ki najemajo kredite preko bank . Zavarovanja so v danih razmerah 
za podjetnike zelo velik problem. 

 Aktivnosti povezane s promocijo Javnega sklada;  promocijske aktivnosti in 

predstavitve ponudbe Javne sklada z namenom povečati prepoznavnost Javnega 
sklada v lokalnem okolju in širše v regiji in državi. 

 Aktivnosti povezane s promocijo podjetij z območja občin ustanoviteljic; na 

ta način želimo pomagati našim izvoznikom pri vstopanju na tuje trge in 
spodbujamo mednarodno sodelovanje naših podjetij s tujimi trgi.  Javni sklad 
združuje podjetja iz vseh šest občin ustanoviteljic Javnega sklada  in je zato 
smiselno, da jih skupno predstavljamo in organiziramo skupna srečanja in 
konference. 

 Programi evropskih skladov; Javni sklad lahko pri pridobivanju finančnih 

sredstev za posojila oziroma vlaganja v razvoj kandidira tudi na razpise iz različnih 
programov evropske skupnosti. Tukaj gre predvsem za povezovanje s sorodnimi 
javnimi skladi in pripravi novih finančnih instrumentov. V novem programskem 
obdobju pa Javni sklad malega gospodarstva Goriške v sklada z obstoječim 
Odlokom o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške  lahko 
pridobi sredstva tudi za komunalno opremljanje poslovnih con. Za tovrstne 
aktivnosti je seveda nujni predpogoj uspešna prijava na različne programe 
Evropske skupnosti in soglasja vseh občinskih svetov občin ustanoviteljic    

 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica  predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.  

 

 
 
                                                                                             Matej Arčon 
                                                                                                 ŽUPAN 
 

Pripravili: 
Martina Remec Pečenko, načelnica        
Tatjana  Gregorčič, v.d. direktorice JSMGG  

 
 

Priloge: 

 sklep Nadzornega sveta 

 Poslovni in finančni načrt JSMGG za leto 2013 
 
 
 
 
 


