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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)  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 tem predhodnem obdobju nadaljuje poslovanja v skladu z do tedaj veljavnimi pravili torej v 
skladu z Zakonom o javnih skladih (Ur. l. RS št. 22/2000).  

 
Sedež Sklada: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

 
Registriran je pri okrožnem sodišču v Novi Gorici , 16.5.2003. 
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Davčna številka:  23614803 
 

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.  

                  

Vplačila namenskega  premoženja Sklada  

 
Stanje sredstev vplačil deležev občin ustanoviteljic za povečanje namenskega premoženja 
Sklada na dan  31.12.2012: 4.423.454,45 EUR. 
 

 

Tabela 1: Stanje sredstev vplačil deležev občin ustanoviteljic za povečanje namenskega 

premoženja sklada na dan 31.12.2012 

 VPLAČILA OBČIN  
USTANOVITELJIC 

vplačila do 
31.12.2011 

FN 2012 
vplačila 2012 

    stanje 
sredstev 

31.12.2012 

FN 2012 
deleži (%) 

94011 namensko premoženje MONG 2.283.811,56 104.000,00 2.387.811,56 53,98 

94012 namensko premoženje BRDA 368.830,17 28.391,58 397.221,75 8,98 

94013 namensko premoženje KANAL 366.217,58 34.374,48 400.592,06 9,06 

94014 namensko premoženje       
MIREN-KOSTANJEVICA 

358.329,03 22.735,02 381.064,05 8,61 

94015 namensko premoženje  
ŠEMPETER-VRTOJBA 

504.294,74 29.914,50 534.209,24 12,08 

94015 namensko premoženje 
RENČE-VOGRSKO 

308.986,26 13.569,53 322.555,79 7,29 

9401 NAMENSKO PREMOŽENJE 4.190.469,34 232.985,11 4.423.454,45 100,00 

 
 
 
 

Matična številka:                        

 
Šifra uporabnika:                  
 
Glavna dejavnost:                    
 

Organi sklada 
          

            
            
 
            
           562884900 
 
            97.519 
 
            64.920 –drugo kreditiranje 
 
    
 
 

Nadzorni svet: predsednica: Mojca Merkun 
člani: Marino Furlan, Aljoša Rus,Klemen Bajt, Viktor Trojer, Danilo 
Forčesin, Aljoša Cej, Marko Maffi 
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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. 22/2000), 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 v gospodarstvu (Ur.l. RS, št. 43/2007), 

 Splošni pogoji poslovanja v kmetijskem sektorju (Ur.l. RS, št. 122/2007),  

 Mnenje o shemi »de minimis« pomoči »Spodbude JSMGG, št. priglasitve:M001-
5628849-2007, 

 Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Spodbude JSMGG v kmetijskem 
sektorju«, št. priglasitve: K-BE173-5628849-2007; št. priglasitve Evropski komisiji XA 
061/2008, 

 Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe pri pomoči de minimis (Ur.l. EU L 379/5), 

 Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 
pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednja velika podjetja, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Ur.l. EU, 
OJ L 358/3 z dne 16.12.2006), 

 

REZULTATI  DELOVANJA SKLADA 
 
Sklad je v zadnjih desetih letih svojega delovanja (od 1999 do vključno leta 2011) razpisal za 
več kot 18 milj. EUR neposrednih  posojil in posojil z garancijo sklada ter tako prispeval 
k ustvarjanju boljših pogojev za poslovanje podjetij. Hitrejša investicijska vlaganja, so 
podjetjem zagotovila boljšo tehnološko opremljenost in tako vplivala na večjo konkurenčno 
sposobnost podjetij, tudi na tujih trgih. Ne gre zanemariti tudi prispevka Sklada k novim 
delovnim mestom, saj zaposlitev osebe bistveno vpliva na izboljšanje kvalitete osebnega in 
družinskega življenja ter posledično zmanjšuje povpraševanje po raznih oblikah socialnih 
pomoči, kot je na primer nadomestilo za brezposelnost.   

 
Posojila sklada se, od leta 2004 naprej, dodeljujejo kot brezobrestna posojila. Poleg tega 
sklad tudi ne zaračunava nobenih stroškov odobritve, vodenja in predčasnega odplačila 
posojila, ki sicer nastopajo kot spremljajoči, običajni stroški posojil, ki jih odobravajo banke. 
Podjetja imajo tudi možnost, da koristijo moratorij oziroma odlog na odplačilo posojila, do 
enega leta. To je posebej pomembno v prvih letih investicije, ko so podjetnikova sredstva v 
polni meri angažirana v investiciji in finančnih sredstev navadno primanjkuje. Zagotavljanje 
stabilne finančne konstrukcije pa je predpogoj, da se investicija čim hitreje ter uspešno 
zaključi. Doba odplačila za posojila sklada je pet let.  

 

 

 

Realizirani razpisi v letu 2011      
 
Sklad je v letu 2011 objavil dva razpisa neposrednih posojil v skupni vrednosti 1.700.000 
EUR, in sicer : I.) razpis posojil za investicije na področju gospodarstva (ki vključuje tudi 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji) v višini 1.500.000 EUR, objavljen v Ur.l. RS, št. 30/2011, 
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dne 22.4.2011( rok prijave: do porabe sredstev); II.) razpis posojil za investicije v  
osnovno kmetijsko dejavnost v višini 200.000 EUR, objavljen v Ur.l. RS, št. 30/2011, dne 
22.4.2011 (rok prijave: do porabe sredstev). 
 

 
Sredstva so bila v obeh razpisih dodeljena kot brezobrestno posojilo, z odplačilno dobo 6 let 
(vključen 1-letni moratorij ). Za posojilo so lahko zaprosili posojilno sposobni subjekti, ki so 
med drugim zagotovili najmanj 30% delež lastnih sredstev. Gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki so lahko zaprosili za posojilo v višini najmanj  4.200 EUR do največ 
84.000 EUR, kmetijska gospodarstva pa  največ do 42.000 EUR. Neposredna posojila so 
bila namenjena za naložbe v osnovna sredstva, na področju gospodarstva tudi za 
nematerialne naložbe. 
 
Na oba razpisa sklada, v skupni višini 1.700.000 EUR, je prispelo 72 vlog; od tega je bilo 
odobrenih 56 vlog.  
 
 

Pregled odobrenih posojil za investicije na področju gospodarstva v letu 2011 po 
občinah, po  namenu in dejavnostih   
 

Graf 1: posojila za spodbujanje podjetništva v letu 2011  –po občinah ustanoviteljicah 

 
 
V letu 2011 je bilo dodeljenih 1.525.400,00 EUR posojil za spodbujanje podjetništva. Največji 
delež so prejeli podjetniki s sedežem dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, sledijo 
podjetniki iz občine Šempeter- Vrtojba, nadalje občina Miren- Kostanjevica, Kanal ob Soči, 
občina  in  občina Renče- Vogrsko.   
 

BRDA 
57.200 

4% 

KANAL 
90.300 

6% 

MIREN-
KOSTANJEVICA 

126.000 
8% 

NOVA GORICA 
1.073.300 

70% 

RENČE VOGRSKO 
41.100 

3% 

ŠEMPETER-VRTOJBA 
137.500 

9% 

Pregled odobrenih posojil v letu 2011 - občinah 
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Graf 2: posojila za spodbujanje podjetništva v letu 2011  –po namenih 

 
 

 
Skoraj polovica sredstev je bila odobrenih za nakup poslovne opreme, sledijo nakup 
poslovnega prostora in adaptacija poslovnega prostora ter gradnja poslovnega prostora. 
 
 

Graf 3: posojila za spodbujanje podjetništva v letu 2011 -  po dejavnosti 
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            Nakup 
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            Gradnja 
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            Adaptacija 
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Pregled odobrenih posojil v letu 2011- po namenih 
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Gradbeništvo; 
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Gostinstvo; 233.000; 
16% 
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Popravilo motornih 
vozil; 16.000; 1% 

Graverstvo, 
oblikovanje; 90.000; 

6% 

Zdravstvena 
dejavnost, 

izobraževanje; 
43.100; 3% 

Druge poslovne 
dejavnosti; 276.800; 

20% 

Pregled odobrenih posojil v letu  2011 
 -po dejavnosti       
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Z največjimi deleži posojil izstopajo podjetja iz naslednjih dejavnosti: predelovalne 
dejavnosti(27%) druge poslovne dejavnosti (20%), gostinstvo(16,5%) in trgovina (14,8%). 
Izrazito povečanje sredstev glede na predhodno leto je zapaženo na področju gostinstva.  

 

Pregled odobrenih posojil na področju osnovne kmetijske dejavnosti  
                 /pravilo skupinskih izjem/ 

 
Razpis je bil objavljen aprila 2011. Namenjen je bil izključno za investicije v osnovno 
kmetijsko dejavnost. Kot upravičeni stroški so se  upoštevali 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. Na področju 
kmetijstva je bilo odobrenih 6 vlog ( od skupaj  osem prispelih) v skupni vrednosti  67.200 

EUR.  

 

Realizirani razpisi  v letu 2012 
 
Sklad je v letu 2012 objavil dva razpisa neposrednih posojil v skupni vrednosti 2.000.000 
EUR, in sicer : I.) razpis posojil za investicije na področju gospodarstva (ki vključuje tudi 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji) v višini 1.900.000 EUR, objavljen v Ur.l. RS, št. 69/2012, 
dne 16.9.2012 (rok prijave: do porabe sredstev); II.) razpis  posojil za investicije v  
osnovno kmetijsko dejavnost v višini 100.000 EUR, objavljen v Ur.l. RS, št. 69/2011, dne 

21.12.2012 (rok prijave: do porabe sredstev). 
 
Sredstva so bila v obeh razpisih odobrena kot brezobrestno posojilo, z odplačilno dobo 6 let 
(vključen 1-letni moratorij ). Za posojilo so lahko zaprosili posojilno sposobni subjekti, ki so 
med drugim zagotovili najmanj 30% delež lastnih sredstev. Gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki so lahko zaprosili za posojilo v višini najmanj  4.200 EUR do največ 
84.000 EUR, podjetniki začetniki so lahko pridobili največ 42.000 EUR posojila ravno tako   
kmetijska gospodarstva. Neposredna posojila so bila namenjena za naložbe v osnovna 
sredstva, na področju gospodarstva tudi za nematerialne naložbe. 
 
Oba razpisa smo  sta že zaprta, ker smo v celoti odobrili vsa sredstva namenjena za 
spodbujanje podjetništva in za osnovno kmetijsko dejavnost. Odobrili smo 1,9  milijonov 
sredstev za investicije v gospodarstvu  in 100.000 EUR za osnovno kmetijsko dejavnost.  
Na razpis neposrednih posojil za investicije na področju gospodarstva je prispelo 78 vlog. 
Zavrnili smo 18 vlog in sicer 5 vloge, ker niso izpolnjevale pogojev za dodelitev in 13 vlog 
zaradi porabe sredstev. Na razpis neposrednih posojil za osnovno kmetijsko dejavnost je 
prispelo 6 vlog. Eno vlogo smo zavrnili zaradi porabe sredstev.  
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Pregled odobrenih posojil za investicije na področju gospodarstva v letu 2012 po 
občinah,  namenu in dejavnostih   
 
 
 
Graf 4: posojila za spodbujanje investicij v gospodarstvu v letu 2012-  po občinah 

 
 
 
 
V primerjavi s predhodnim letom je opazen bistveno nižji delež v Mestni občini Nova Gorica 
(v lanskem letu 70%) , največji porast posojil pa je v občini Brda (v lanskem letu 4%). Porast 
posojil je tudi v občini Šempeter –Vrtojba (v lanskem letu 9%) in občini Renče – Vogrsko (v 
lanskem letu 3%). Delež posojil v občini Kanal ob Soči je tudi za malenkost višji  kot v 
lanskem letu, vendar se statistika odobrenih posojil po občinah vodi po sedežu dejavnosti. V 
letošnjem letu pa je bilo tudi nekaj investicij v občino Kanal ob Soči, kjer so investirala 
podjetja s sedežem dejavnosti  v eni izmed sosednjih občin.  V občini Miren –Kostanjevici je 
letošnji delež odobrenih posojil tudi nekoliko nižji kot v lanskem letu. Nižji delež v Mestni 
občini Nova Gorica je tudi posledica zelo visokega deleža posojil v lanskem letu, saj gre za 
dolgoročna posojila.    
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Graf 5: posojila za investicije v gospodarstvu v letu 2012 - po namenu 

 
 
 
Najvišji del sredstev je bil  tudi v letu 2012 namenjen za nakup poslovne opreme, sledi nakup 
poslovnega prostora, adaptacija poslovnega prostora in na zadnjem mestu je gradnja 
poslovnega prostora. 
 

Graf 6: posojila za investicije v gospodarstvu v letu 2012 - po dejavnosti 
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2012- po dejavnosti 
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Z največjimi deleži posojil  izstopajo podjetja iz naslednjih dejavnosti: velik porast 
predelovalne dejavnosti (38%), sledijo druge poslovne dejavnosti (23%),gostinstvo (11%),  
trgovina (11%) Med druge poslovne dejavnosti so zajete pravne, računovodske, revizijske 
dejavnosti, računalniške storitve Opazen je padec gradbeništva. 

 

 

FINANČNO  POROČILO ZA LETO 2012  

 

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 

 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je pripravil letno poročilo za leto 2012 v skladu z 
določili veljavnih predpisov za predlaganje letnih poročil drugih uporabnikov enotnega 
kontnega načrta:  

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo in 
110/11); 

- 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), 

- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253); 
- 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 in 104/10; odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil); 

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

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

- Pravilnik o 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; odslej pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov) 
 

                               
      
 

Zastavljene letne cilje sprejete v finančnem načrtu za leto 2012 je Javni sklad le  delno 
dosegel, zato ker sta bila oba razpisa neposrednih posojil tako za podjetnike in dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah kot tudi za osnovno kmetijsko dejavnost objavljena šele v septembru 
lanskega leta oziroma v decembru lanskega leta. Predhodno je bilo namreč potrebno 
pridobiti soglasja k finančnemu načrtu za leto 2012 od vseh občin ustanoviteljic Sklada.  
            

 Načrtovane skupne prihodke v višini 73.405,00 EUR je realiziral v višini 89.537,71 EUR, kar 
predstavlja povečanje plana za 22 %. Nedavčni prihodki so višji od planiranih za 49% in 
znašajo 49.132,71 EUR. Večina teh prihodkov so  prihodki od obresti v višini 40.0001,10 
EUR, ki so višji  od načrtovanih 23.000,00EUR  za 74%. Višje  obresti  realizirane  zaradi   
večjih  presežkov namenskih sredstev v letu 2012, ki jih je  Javni sklad deponiral pri bankah 
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ter vedno več obračunanih  zamudnih obresti, ki jih Javni sklad zaračunava  vsem 
posojilojemalcem, ki z zamudo odplačujejo svoje zapadle   obveznosti.  
Drugi nedavčni prihodki v višini 9.131,60 EUR so za 9 % nižji  od planiranih, predstavljajo pa 
poravnavo stroškov zavarovalne premije, ko jo Sklad v celoti prenakaže na zavarovalnico ter 
prihodke iz naslova usklajevanja rezerve v višini 5.000,00 EUR.  Njihov obseg je težko 
predvideti, saj je odvisen izključno od vrste zavarovanja, ki jo izbere posojilojemalec oziroma 
od višine izplačane zavarovalne premije ter od višine podeljenih posojil.  
 
Prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti, gre za sredstva vplačana s strani občin 
soustanoviteljic za delovanje, so bila v celoti realizirana v višini 40.405,00 EUR.  
 

Dejanski  tekoči odhodki v višini 11.174,57 EUR so bili v letu 2012   za 49% nižji  od 
planiranih, ki so znašali 22.000,00 EUR.  
 
Realiziran je presežek prihodkov nad odhodki v višini 78.363,14 EUR je  za 52 % višji 
od planiranega  v višini  51.405,00 EUR. 
 

 
Prejeta vračila danih posojil so konec leta 2012 znašala 1.400.034,04 EUR in so za 22% 
nižja  od načrtovanih v višini 1.800.000,00 EUR.  Pri tem je treba poudariti, da je prišlo pri 
planiranju do predimenzioniranja vrednosti vračil posojil,  saj je natančen znesek posojil, ki 
naj bi jih posojilojemalci vrnili  v letu 2012  znašal le 1.542.632,46 EUR, kar je razvidno iz 
popisa -  inventure 2011.  Torej je bilo vrnjenih posojil  le za 142.598,42 EUR manj, kar 
predstavlja le 9,25% manj sredstev, kot bi jih posojilojemalci morali dejansko vrniti.  Tako 
relativno ugodnemu dejanskemu rezultatu botruje intenzivno delo na področju izterjave s 
katerim je Javni sklad kljub omejenim kadrovskim možnostim pričel že koncem leta 2008. V 
letu 2012 smo z  izterjavo zaradi neugodnih finančnih razmer na trgu  še dodatno 
pospeševali. Javni sklad je preko celotnega leta 2012 neplačnikom redno pošiljal opomine. 
Opominov pa je bilo na eno pošiljko povprečno od  30 -70 odvisno od časovnega intervala 
vračila posojil. Koncem leta 2012 je bilo vseh aktivnih posojilojemalcev  318.  Poleg pisnega 
opominjanja pa smo  z vsakim dolžnikom komunicirali tako,  da smo se lahko sproti 
dogovarjali o načinu odplačevanja zamujenih obrokov. Posojilojemalce, ki so zamujali z 
odplačevanjem več kot dveh obrokov posojil pa smo povabili  na osebne razgovore in skupaj 
pripravljali strategijo odplačevanja posojil. Ves čas smo postopek izterjave prilagajali 
dejanskim finančnim zmožnostim podjetnikov, da zaradi izterjave nismo v nobenem primeru 
sprožili zapiranje posojilojemalčevih dejavnosti. Pri dolžnikih, ki so imeli posojila zavarovana 
s polico zavarovalnic, pa smo se morali zaradi zavarovalniških pogojev posluževati tudi  
unovčenja menic ter izvršb preko sodišča. Pred samo izvršbo na zapadlo glavnico smo 
izrabili vse druge možnosti poplačila dolga in posojilojemalce o izvršbah predčasno več krat 
obvestili pisno in telefonsko. 
Komunicirali smo tudi z bankami in zavarovalnicami, ki so izdale za omenjena posojila 
garancije oziroma zavarovale police ter skupaj iskali ugodne rešitve za neplačnike.  
 
 
V  finančnem načrtu  smo  v letu 2012 planirali razpisati in podeliti  za  2.000.000,00 EUR  
posojil. V  letu 2012 sta bila  objavljena  dva razpisa brezobrestnih posojil z odplačilno dobo 
šest let z vključenim eno letnim moratorijem na odplačilo glavnice v skupni višini  
2.000.000,00 EUR  i n sicer : 

- razpis na področju gospodarstva, ki vključuje tudi dopolnilne dejavnosti na kmetiji v 
višini 1.900.000,00 EUR ( objavljen v septembru 2012) ter  

- razpis posojil za investicije v osnovno kmetijsko dejavnost  v višini 100.000,00 EUR ( 
objavljen v decembru 2012) . 

 
V letu 2012 je Javni sklad izplačal za le 685.000,00 EUR posojil kar znaša le 34% 
načrtovanega zneska v višini 2.000.000,00 EUR. Od tega se nanaša 211.100,00 EUR na 
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izplačila posojil iz razpisa 2011,  le-ta  so bila izplačana v prvi polovici leta 2012.   Od oktobra 
2012 je bilo iz naslova novega razpisa  na področju gospodarstva  izplačano 473.900 EUR 
posojil.  Preostanek razpisanih sredstev v letu 2012,  na področju gospodarstva  in 
kmetijstva,   je Javni sklad  podelil v prvi polovici leta 2013. 
 
 
Nakazila namenskega premoženja občin soustanoviteljic sklada so v letu  2012 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. 
 

  
Javni sklad sestavlja na osnovi zgoraj navedenih zakonov in predpisov, računovodsko 
poročilo o skupnem poslovanju sklada. V prvem delu tega  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 Sklada 
 

Dolgoročna sredstva:  

 
Dolgoročna  sredstva znašajo 2.986.079,98 EUR.  
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Javni sklad malega gospodarstva Goriške je izkazoval  konec leta 2012  2.982.968,07 EUR 
dolgoročno danih posojil od tega je 1.725.306,70 EUR namenjeno gospodarskim družbam, 
938,136,22 EUR zasebnikom ter 319.525,15 EUR kmetom. Posojilojemalci vračajo posojila 
dvakrat letno: januarja in julija ali aprila in oktobra. Ti podatki se nanašajo na tisti del posojil, 
ki bodo vrnjena vključno od leta 2014 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 odvetnika. 
 
Kratkoročna sredstva: 

 
Kratkoročna sredstva znašajo 4.113.337,74 EUR.  
 
Javni sklad izkazuje  na dan 31.12.2012 na podračunu namenskih sredstev 118.293,50 
EUR,  na podračunu nenamenskih sredstev za delovanje  pa 14.922,39 EUR skupaj na obeh 
računih je 133.215,89 EUR. Javni sklad je imel vezanih   2.050.000,00 EUR bančnih 
depozitov,  od tega 370.000,00 EUR za delovanje, 50.000,00 rezerv za kreditna tveganja ter 
1.630.000,00 EUR namenskih sredstev. 
 
Med kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta uvrščamo obresti  od 
sredstev na vpogled EZR v višini 108,32 EUR. Terjatve iz naslova obresti za depozite pa 
znašajo na dan 31.12.2012   1.795,48 EUR. Med kratkoročnimi  terjatvami so še zapadle 
neplačane obresti od danih posojil v višini 91,12 EUR in neplačane zamudne obresti danih 
posojil v višini 13.070,80 EUR. Terjatve iz naslova obresti od unovčenih garancij znašajo 
250,19 EUR. Vse zapadle terjatve spremljamo in sproti izterjujemo, kot smo navedli v 
realizaciji finančnega načrta. 
 
Tekoče terjatve iz naslova danih posojil, ki bodo zapadla v letu 2013 znašajo 1.457.749,75 
EUR medtem, ko zanašajo zapadala in neplačana posojila  454.518,07 EUR.  
 
Neplačani odhodki znašajo 2.538,12 EUR ter se nanašajo na neplačane račune, ki zapadejo 
v plačilo v januarju 2013. 
 
 

Obveznosti do virov sredstev javnega sklada 
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je na dan 31.12.2012  izkazoval med 
kratkoročnimi viri 17.854,03 EUR  od tega 15.315,91 EUR neplačanih prihodkov, ki se 
nanašajo na neplačane redne obresti danih posojil ter neplačane zamudne obresti od posojil 
in unovčenih garancij,  neplačane obresti od  depozitov ter 2.538,12 EUR  neplačanih   
obveznosti iz naslova prejetih  računov . 
 
Na konte podskupine 91 se knjiži oblikovanje rezervnega sklada oziroma rezervacij za 
kreditna tveganja v Javnih skladih. Rezervni sklad za kreditna Javni sklad malega 
gospodarstva oblikuje  glede na maso podeljenih posojil. Usklajevanje  rezervnih sredstev se 
opravlja konec vsakega tromesečja in znaša koncem poslovnega leta  2012  50.000,00 EUR. 
V letu  2012 smo rezervni sklad zmanjšali za 5.000,00 EUR.  Celotna sredstva rezervnega 
sklada v višini  50.000,00 EUR  so deponirana pri banki. 
 
V skladu namenskega premoženja   v podskupini 940 Javni  sklad se izkazuje: 

- sklad namenskega premoženja v finančnih skladih - 9401 
- sklad namenskega premoženja za unovčena poroštva- 9402 
- sklad namenskega premoženja za drugo- 9403 
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V letu 2012 je Javni sklad pridobil 232.985,11 EUR   namenskega premoženja s strani 
ustanoviteljic. 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 v Javni sklad vložile 4.423.454,45 EUR namenskih sredstev,  
54,0% ali 2.387.811,56 EUR je delež Mestne občine Nova Gorica, 12,1% ali 534.209,24 
EUR je vložila občina Šempeter- Vrtojba, 8,6 % ali  381.064,05 EUR je vložek občine Miren-
Kostanjevica, občina Kanal ima 9,1% delež ali 400.592,06 EUR, občina Brda ima 9 % ali 
397.221,75 EUR, medtem, ko je delež  občine Renče –Vogrsko 7,3% ali 322.555,79 EUR.  

 
Sklad za unovčena poroštva znaša 3.111,17 EUR. 
 
Sklad namenskega premoženja za drugo  v višini 2.604.997,33 EUR  pa zajema: 

- sklad za dane kredite, ki znaša na dan 31.12.2012  4.895.235,89 EUR in predstavlja v 
celoti znesek neodplačane glavnice dolgoročno danih posojil.- 070.  

- Presežek prihodkov nad odhodki  preteklih let  272.715,70EUR ter pozitivni rezultat 
tekočega leta 2012 v višini  793.397,18 EUR  

- Presežek odhodkov nad prihodki  preteklih let , ki znaša 3.356.351,44 EUR. 
 
 

B.  Izkaz prihodkov in odhodkov 
 

Prihodki Javnega sklada so v letu 2012 znašali 89.537,71 EUR . 
 
 Prihodke sestavljajo: 
-  prihodki od obresti v višini 40.001,10 EUR, od tega so obresti za sredstva na vpogled 

deponirana na UJP-ju  776,65 EUR, obresti od sredstev vezanih v depozite 26.269,75 
EUR,  obresti rezerve 1.064,86 EUR  ter zamudne obresti posojilojemalcev v višini 
11.889,84 EUR . 

 
- drugi nedavčni prihodki so znašali 9.131,61 EUR. To so: prihodki  prefakturiranja 
zavarovalnih premij posojilojemalcev zavarovalnic v višini 4.130,06 EUR, ter preplačila v 
višini  1,55 EUR ter  prihodki iz naslova usklajevanja rezerv, ki se  nanaša se na zmanjšanje 
rezerve  v višini 5.000,00 EUR. 
 
Prihodki iz občinskih proračunov za  tekočo porabo za delovanje sklada so znašali v letu 
2012 40.405,00 EUR kar pomeni, da so vse občine ustanoviteljice skladno s finančnim 
planom za leto 2012 vplačale sredstva za delovanje Javnega sklada.  
 
Stroški dela, material ter drugi stroški potrebni za delovanje Javnega sklada so tudi v letu 
2012 bremenili upravo Mestne občine Nova Gorica. 
 
 
Skupaj so odhodki Javnega sklada  znašali 11.174,57 EUR in predstavljajo v celoti izdatke 
za blago in storitve. Izdatki za blago in storitve se delijo na  stroške pisarniškega materiala in 
oglaševalskih storitev v višini 842,88 EUR ter druge operativne odhodke v višini 10.331,69 
EUR, ki se nanašajo na izplačilo sejnin, nagrad, sodnih in odvetniških stroškov v višini  
7.477,91 EUR ter na plačane zavarovalne premije zavarovalnic v višini 2.833,78 EUR, 
slednje  smo jih v celoti prefakturirali .  
 
Prihodki so za 78.363,14 EUR višji od odhodkov. 
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C. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb za leto 2012 izkazuje prejemke v višini 1.400.034,04 
EUR in izdatke v višini 685.000,00 EUR. 
 
Prejeta vračila danih posojil v obsegu 1.400.034,04 EUR se nanašajo na  vračila dolgoročno 
danih posojil, ki jih je Javni sklad  prejel v letu 2012. Nanašajo se na vračila danih posojil 
posameznikov v višini 629.557,13 EUR ter vračila posojil gospodarskih družb v višini 
770.476,91 EUR. 
 
V letu 2012 sta bila objavljena dva razpisa. Prvi je bil namenjen za naložbe v osnovno 
kmetijsko dejavnost v višini 100.000,00 EUR, drugi razpis pa se je nanašal na gospodarsko 
dejavnost vključno z dopolnilno dejavnostjo za kmetijstvo v višini 1.900.000,00 EUR. Obe 
posojili sta bili razpisani z dobo vračila šest let z vključenim eno-letnim  moratorijem na 
odplačilo glavnice. V letu  2012 so bila izplačana posojila v višini 685.000 EUR,   od tega je 
bilo zasebnikom in kmetom podeljeno 292.600,00 EUR ter 392.400,00 EUR privatnim 
podjetjem.  
 
Razlika med prilivi in odlivi na Računu finančnih terjatev in naložb je pozitivna v višini 
715.034,04 EUR  kar pomeni, da je bilo v lanskem letu več vrnjenih   kot izplačanih posojil. 
 
 

D. Izkaz računa financiranja 
 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške se v letu 2012 ni zadolževal ali odplačeval dolga. 
 
Rezultat vseh treh bilanc: Izkaza prihodkov in odhodkov, Izkaza računa finančnih terjatev in 
naložb ter Izkaza računa financiranja  izkazuje povečanje  sredstev na računih za 793.397,18 
EUR. Povečanje  izhaja iz razlike med več prejetimi  posojili od danih posojil v višini 
715.034,04  EUR in razlike med višjimi prihodki nad odhodki v višini 78.363,14 EUR. 
 
 
 
                                                                                              
Pripravili: 
Tatjana Gregorčič, v.d.direktorice 
mag. Alenka Klemenc Assi, višji svetovalec- računovodja sklada 
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