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ZADEVA: FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA 

GORIŠKE ZA LETO 2012  

 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške 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–

Kostanjevico, Šempeter-Vrtojbo, Kanal ter z letom 2007 tudi Renče –Vogrsko. 

 

Namen Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, kot javnega 

finančnega sklada, je spodbujanje razvoja malega gospodarstva in 

kmetijstva preko finančnih instrumentov. 

 

Javni sklad izvaja spodbude na področju gospodarstva za mala podjetja in 

kmete z namenom pospeševanja nastajanja malih podjetij in zagotavljanje 

pogojev za hitrejšo rast in razvoj malih podjetij ter posodabljanje in razvoj 

kmetij v skladu s strategijo razvoja občin ustanoviteljic. Na področju 

podjetniških spodbud so konkretni cilji in kazalniki sklada: povečanje števila 

zaposlenih, povečanje kosmatega donosa ter povečanja dodane vrednosti 

na zaposlenega. 

 

V letu 2012 si Javni sklad malega gospodarstva Goriške zastavlja naslednje 

cilje na področju gospodarstva:  

 

-Podeliti posojila vsaj petnajstim podjetjem začetnikom  in s tem spodbuditi  

samozaposlovanje in bodoča dodatna zaposlovanja ter  nove investicije 

skladno s poslovnimi načrti začetnih investicijskih projektov.   

 

- Z ugodnimi posojili pomagati petdesetim že delujočim podjetjem in 

posameznikom  pri investicijah z namenom spodbujanja konkurenčnega  

gospodarstva in hitrejše gospodarske rasti na Goriškem.  
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Na področju dodeljevanja spodbud v kmetijskem sektorju (osnovna kmetijska 

dejavnost)  pa je namen posodabljanje, prestrukturiranje ter razvoj kmetijskih 

gospodarstev s ciljem zmanjševanja proizvodnih stroškov, izboljšanje in 

preusmeritev proizvodnje, izboljšanja kakovosti, ohranjanje in izboljšanje 

naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro 

počutje živali.  

 

V letu 2012 načrtuje Javni sklad malega gospodarstva Goriške   na področju 

osnovne kmetijske dejavnosti podeliti brezobrestna posojila vsaj desetim 

kmetijam v občinah ustanoviteljicah Javnega sklada in s tem pomagati 

ohranjati število kmetijskih gospodarstev in zagotoviti njihov razvoj. 

 

 

Poglavitna dejavnost  Javnega sklada je podeljevanje ugodnih posojil 

podjetnikom in kmetom na podlagi javnih razpisov. Višino vsakoletnih sredstev 

namenjenih javnim razpisom se potrjuje s finančnim načrtom.  

 

Vse od ustanovitve je Javni sklad najugodnejši vir izposojenih sredstev 

podjetnikov in kmetov na Goriškem. Tudi v slovenskem prostoru ne najdemo 

institucije z enako ugodnimi pogoji kreditiranja in pomoči podjetnikom in 

kmetom. Javni sklad namreč podeljuje dolgoročna brezobrestna posojila, 

brez stroškov odobritve z eno-letnim moratorijem na odplačilo glavnice.   

 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

A. Izkaz prihodkov in odhodkov 

 

Na podlagi ocene plačil zapadlih terjatev, načrtuje Javni sklad v letu 2012 

skupne prihodke v višini 73.405,00 EUR, le-ti bodo sestavljeni iz 33.000,00 EUR 

tekočih prihodkov in 40.405,00 EUR transfernih prihodkov. Tekoče prihodke 

bodo sestavljali prihodki od obresti v višini 23.000,00 EUR  in 10.000,00 EUR drugi 

nedavčni prihodki, ki predstavljajo stroške unovčenih garancij in stroške 

zavarovalnih polic, ki se prefakturirajo preko Javnega sklada. Transferni 

prihodki pa se bodo nanašali na vplačila za delovanje, to so nenamenska 

sredstva občin ustanoviteljic Javnega sklada. V letu 2012 pričakujemo 

naslednja vplačila občin: Mestna občina Nova Gorica 11.010,00 EUR, občina 

Šempeter-Vrtojba 7.245,00 EUR, občina Renče-Vogrsko 1.570,00 EUR, občina 

Miren-Kostanjevica 5.460,00 EUR, občina Kanal 8.295,008 EUR ter občina Brda 

6.825,00 EUR. 

 

 

Skupne odhodke v letu 2012 načrtuje Javni sklad v isti višini 22.000,00 EUR. 

Sestavljeni bodo iz tekočih odhodkov, ki se bodo delili na izdatke za blago in 

storitve in sicer 2.000,00 EUR za objavo razpisov in pisarniški material ter 
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20.000,00 EUR za druge operativne odhodke kot so sejnine (4.600,00 EUR)  ter  

odvetniške storitve, sodne stroške, zavarovalne premije ipd. (skupaj  17.400,00 

EUR) . 

 

Skupni presežek prihodkov nad odhodki načrtujemo v letu 2012 v višini 

51.405,00 EUR. 

 

 

B. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

 

Javni sklad pričakuje v letu 2012  1.800.000,00 EUR vračil danih posojil. Od teh 

se 792.700,00 EUR nanaša na vračila danih posojil od posameznikov (s.p.-jev in 

kmetov) ter 1.007.300,00 EUR na vračila danih posojil privatnih podjetij. 

 

  

V letu 2012 načrtujemo podeliti posojila v višini   2.000.000,00 EUR.  Pomladi 

2012   bomo objavili  dva nova  razpisa za kmetijsko dejavnost ter 

podjetništvo. Predvidevamo, da bo koriščenje sredstev v razmerju: 

1.100.000,00 EUR posojil za posameznike (s.p. in kmete) in 900.000,00 EUR 

posojil za privatna podjetja. Zaradi specifične dinamike vračanja zapadlih 

obrokov posojil, načrtujemo večje prilive v prvi polovici  aprila 2012 in oktobra 

2012, zato bomo podeljevanje  posojil prilagodili prilivom iz naslova prejetih 

vračil Javnega sklada. Da bi zagotovili planirana sredstva za razpis posojil, 

bomo koristili prenesena sredstva na računih iz leta 2011, planirana vračila 

posojil v letu 2012 in namenska nakazila občin v letu 2012. 

 

 

 

C. Izkaz računa financiranja 

 

Javni sklad ni zadolžen in se tudi v letu 2012 ne namerava zadolževati. 

 

 

 

 

Načrtujemo, da bodo občine ustanoviteljice v letu 2012 vplačale isti znesek 

namenskih sredstev kot v letu 2011 in sicer 232.985,11 EUR od tega: Mestna 

občina Nova Gorica 104.000,00 EUR, občina Šempeter-Vrtojba 29.914,50 EUR, 

občina Renče-Vogrsko 13.569,53 EUR, občina Miren-Kostanjevica 22.735,02 

EUR, občina Kanal 34.374,48 EUR ter občina Brda 28.391,58 EUR. 

 

 

 

 

 

Pripravila:                             v.d. Direktorica 

mag. Alenka Klemenc Assi                              Vida Štucin 


