JAVNI SKLAD
MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Številka: 410-27/2011
Datum: 18.9.2012

ZADEVA: POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU JAVNEGA SKLADA MALEGA
GOSPODARSTVA GORIŠKE ZA LETO 2012
Soglasje občin ustanoviteljic k finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške je pogoj za sklenitev pogodbe o nakazilu sredstev občin ustanoviteljic Javnemu
skladu. Soglasje večine občin ustanoviteljic Javnega sklada je tudi pogoj za objavo razpisa
neposrednih posojil za kmete in podjetnike v letošnjem letu.
Gradivo, ki ga prilagamo mora biti sprejeto na vseh občinskih svetih v enaki vsebini zato ga
nismo niti terminološko niti kakorkoli drugače spreminjali. Soglasje k finančnem načrtu so
dale že vse občine ustanoviteljice razen občine Kanal ob Soči. Glede na to, da je zelo veliko
povpraševanje po brezobrestnih posojilih Javnega sklada, saj je Javni sklad trenutno edini
sklad v Sloveniji, ki dodeljuje neposredna posojila pod ugodnimi pogoji direktno brez
posredovanja bank, smo javni razpis v višini 1,8 milijona evrov že objavili.
Ker Občinski svet Občine Kanal ob Soči na dopisni seji ni dal soglasja k finančnemu načrtu
Javnega sklada ponovno predlagamo obravnavo in sprejem finančnega načrta z naslednjimi
pojasnili k finančnemu načrtu:
A. Izkaz prihodkov in odhodkov
Sklad vodi poslovne knjige, pripravlja letna poročila in knjigovodske listine na podlagi
Zakona o računovodstvu in v skladu z Zakonom o javnih skladih po načelu plačane
realizacije.
Prihodki sklada:
Prihodki sklada v letu 2012 so načrtovani v skupni višini 73.405,00 EUR Prihodki so
sestavljeni iz:
• iz 33.000,00 EUR tekočih prihodkov; 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,
• iz 40.405,00 EUR transfernih prihodkov: to so vplačila občin ustanoviteljic za
delovanje 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 ob Soči 8.295,008 EUR
 občina Brda 6.825,00 EUR.
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Odhodki sklada:
Skupne odhodke v letu 2012 načrtuje Javni sklad v isti višini 22.000,00 EUR. Odhodki
vsebujejo odhodke, ki nastajajo zaradi delovanja sklada. Odhodki so sestavljeni iz:
• izdatkov za blago in storitve; 2.000,00 EUR za objavo razpisov in pisarniški material,
• drugih operativnih odhodkov v višini 20.000,00 EUR; sejnine (4.600,00 EUR) ter
odvetniške storitve, sodne stroške, zavarovalne premije ipd. (skupaj 17.400,00 EUR)
.
Sklad načrtuje v letu 2012 presežek prihodkov nad odhodki v višini 51.405,00 EUR.
B. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb je izkazana dejavnost sklada iz naslova
danih posojil
in povečanja kapitalskih deležev v skladu s Splošnimi pogoji
poslovanja.
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. Razpis za podjetja in
dopolnilne dejavnosti na kmetijah je že objavljen in sicer v višini 1,8 milijona EUR, v
naslednjem mesecu bomo objavili še za 200.000 EUR posojil za primarno kmetijsko
dejavnost. 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 ob Soči 34.374,48 EUR
• Občina Brda 28.391,58 EUR.

v.d. direktorice
Tatjana Gregorčič
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