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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 4. 
alineje 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe) in 4. 
alineje 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne 
objave, št. 14/03 in Uradni list  št. 21/16) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne  ______________  sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 
 

1. 
 
 
Mestni  svet Občine Mestne občine Nova Gorica sprejme »Letno poročilo Javnega sklada  
malega gospodarstva Goriške za leto 2015«. 
 
 

2. 
 

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada  
za malo gospodarstvo Goriške za leto 2016«. 
 
 

3. 
 
 
Ta sklep prične veljati takoj.  
 
 
 
 
 
Številka:  410-15/2016    
Nova Gorica, 

       
                                                                                             Matej Arčon  
  
 
 

        ŽUPAN  

 
 
 
 
 



 

 

 
Številka: 410-15/2016-1 
Nova Gorica, 21. aprila 2016 
 

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 
sprejetje »Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva in sprejetje  
poslovnega in finančnega načrta  za posamezno leto večine občinskih svetov 
občin ustanoviteljic.  
 
Sklad je v letu 2015 objavil dva razpisa neposrednih posojil v skupni vrednosti 
1.800.000 EUR, in sicer: I.) razpis dolgoročnih posojil  za podjetniške 
investicije v višini 1,6 mio EUR in  II.) razpis  posojil za investicije v dopolnilno 
dejavnosti na kmetijah v višini 200.000 EUR. Oba razpisa sta še odprta, ker so 
roki za prijavo razdeljeni  tako, da se zainteresirani lahko prijavljajo v daljšem 
časovnem obdobju. Na ta način je  zagotovljeno, da kar največ zainteresiranih 
pride do želenih posojil in do hitrejše obravnave ter odobritve vlog. Podrobnejše 
analize rezultatov objavljenih javnih  razpisov so v Letnemu poročilu Sklada za 
leto 2015. Javni razpis za investicije v osnovno kmetijsko dejavnost Javni sklad 
malega gospodarstva Goriške v letu 2015 ni objavil. »Shemo pomoči« za 
dodeljevanje sredstev za investicije v osnovno kmetijsko dejavnost je Ministrstvo 
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano potrdilo šele v januarju letošnjega leta. Tako 
da bo sredstva za investicije v osnovno kmetijstvo dejavnost Javni sklad v okviru 
javnega razpisa in po potrditvi Poslovnega in finančnega načrta dodeljeval v 
letošnjem letu.     
 
Občine ustanoviteljice so v letu 2015 zagotovile Javnemu skladu 232.985,11 EUR 
sredstev za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada. Sredstev za 
delovanje zaradi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let občine 
ustanoviteljice tudi v letu 2015 niso nakazovale. 
  
Javni sklad pričakuje v letu 2016 vračil danih posojil v višini 1.003.900,00 EUR 
Dana posojila iz sredstev Javnega sklada so v letu  2016 načrtovana v skupni 
višini 1,2 mio EUR. 
 
Zaradi specifične dinamike vračanja zapadlih obrokov posojil, načrtujemo večje 
prilive v prvi polovici aprila 2016 in oktobra 2016, zato bomo podeljevanje  posojil 
prilagodili prilivom iz naslova prejetih vračil Javnega sklada.  
Razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili v letu 2016 bo Sklad 
zagotavljal iz prostih sredstev namenskega premoženja in vplačil deležev občin 
ustanoviteljic za  povečanja namenskega premoženja Javnega sklada.  Da bi 
zagotovili planirana sredstva za razpis posojil, bomo koristili prenesena sredstva 
na računih iz leta 2015, planirana vračila posojil v letu 2016 in namenska nakazila 
občin v letu 2016, ki bodo enaka znesku iz lanskega leta in sicer v višini 
232.985,11 EUR. Delež Mestne občine Nova Gorica Javnem skladu je 121.716,07 
EUR. Javni sklad ni zadolžen in se tudi v letu 2016 ne namerava zadolževati. 
 



 

 

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

 
Cilji so razvidni iz priloženega gradiva »Letno Poročilo Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške za leto 2015« in  »Poslovnega in finančnega načrta 
Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške za leto 2016« in sicer: 

 povečanje novih delovnih mest v podprtih podjetjih 

 ohranjanje obstoječih delovnih mest v podprtih podjetjih 

 povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih 

 transparentno poslovanje Javnega sklada 
 
3. Pravna podlage za sprejem predlaganega sklepa: 

 

 Zakon o javnih skladih (ZJS-1-Uradni list RS, št 77//08 in 8/10) 

 Odlok o ustanovitvi  Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 
(Uradne objave, št. 14/03, Uradni list RS, št. 21/16). 

 
 

4. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejetjem predlaganega sklepa: 
 
V skladu s predlogom »Poslovnega in finančnega načrta za leto 2016«  bodo 
občine ustanoviteljice vplačale deleže za povečanje namenskega premoženja 
Javnega sklada po kriteriju delitvene bilance v znesku 232.985,11 EUR in sicer 
Mestna občina Nova Gorica v višini 121.716,00 EUR. 
 
V letu 2016 se od občin ustanoviteljic pričakuje 35.000,00 EUR sredstev za 
delovanje, od tega od mestne občine 18.833,50 EUR. Plan je narejen ob 
predpostavki, da se direktor javnega sklada zaposli 1. septembra in da se na isti 
dan izvede prehod uslužbenk iz mestne občine na javni sklad. 
 
Občine sofinancerke bodo podpisale pogodbo o sofinanciranju za leto 2016 po 
zaposlitvi direktorja in prehodu uslužbenk iz mestne občine na javni sklad. Do 
podpisa pogodbe se bo sredstva za delovanje zagotovilo iz presežka prihodkov 
nad odhodki  za delovanje Javnega sklada iz prejšnjih let. 

 
 

5. Druge pomembne okoliščine, glede predlagane vsebine: 
 
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 
občina Renče – Vogrsko. S sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega sklada malega gospodarstva goriške (Uradni list št. 
21/2016) je delovanje Javnega sklada malega gospodarstva goriške usklajeno z 
določbami novele Zakona o javnih skladih - ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08 s 
spremembami). 
 
NS javnega sklada malega gospodarstva Goriške je na 7. seji NS obravnaval 
»Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015« in 
»Finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016« in do 
citiranih gradiv zavzel pozitivno stališče. Poročilo NS Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške je v prilogi.  

 



 

 

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

 
 
 
                                                                                             Matej Arčon 
                                                                                                 ŽUPAN 
 
 
 

 
 
Pripravila:       
Mateja Mislej, v.d. direktorice JSMGG  

 
 
 
 

Priloge: 

 Poročilo  Nadzornega sveta o stališču do  »Letnega poročila JSMGG za 
leto 2015 in »Poslovnega in  finančnega načrta Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške za leto 2016« 

 Letno poročilo JSMGG za leto 2015 

 Poslovni in finančni  načrt JSMGG za leto 2016 

 Mnenje revizorja k računovodskim izkazom JSMGG za leto 2015 
 
 
 
 




