MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in
25/2002) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
sprejel

SKLEP
1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica soglaša s poslovnim poročilom Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške za leto 2003.
2.
Ta sklep velja takoj.

ŽUPAN
Mirko Brulc

Številka:
Datum:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ŽUPAN

Datum: 14.4.2004

OBRAZLOŽITEV
Skladno z odlokom o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške podaja Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica soglasje k poslovnemu poročilu sklada.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da poda soglasja na poslovno
poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2003.

ŽUPAN
Mirko Brulc

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

Datum: 11.03.2004

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2003
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je leta 1992 ustanovila občina Nova Gorica.
Kasneje se je zaradi razdelitve občine preoblikoval, tako so ustanovitejice današnjega Javnega
sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške Mestna občina Nova Gorica, Občine Brda,
Miren-Kostanjevica ter Šempeter-Vrtojba.
Decembra 2001 je Javni sklad malega gospodarstva Goriške objavil javni razpis za posojila
Javnega sklada v višini 200 milj. SIT in Javni razpis za kredite z garancijo Javnega sklada v
višini 300 milj. SIT. Oba javna razpisa ponujata podjetnikom in kmetom finančna sredstva
pod ugodnimi pogoji za investicije v pridobitev poslovnih prostorov ali nabavo opreme. Oba
razpisa sta bila odprta do porabe sredstev.
Pri razpisu posojil je bil razpisan znesek sredstev razdeljen že do konca decembra 2002 in
porabljen do konca marca 2003. Upravni odbor je obravnaval 51 vlog za posojila in odobril
posojilo 43 prosilcem v višini 200 milj. SIT.
Razpis kreditov z garancijo Javnega sklada, pri katerih sodeluje Javni sklad z bankami: Nova
KBM, Področje Nova Gorica, Abanka Vipa d.d. in Banka Koper – Podružnica Nova Gorica
se je izvajal tekom celega leta 2003, pri čemer je bilo porabljeno 95 % razpisane kvote.
Preostanek bo porabljen v prvem tromesečju 2004.
Več kot polovica dodeljenih sredstev iz naslova posojil ali kreditov z garancijo sklada je
namenjena pridobivanju poslovnih prostorov (gradnja, adaptacija, nakup), slaba polovica pa
nakupu opreme in vozil.
Sklad za razvoj malega gospodarstva se je s 01. 07. 2003 preoblikoval v Javni sklad malega
gospodarstva Goriške v skladu z Zakonom o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22 z dne 10. 03.
2000).
Obrazložitev finančnih podatkov
Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške vodi računovodstvo v skladu z Zakonom
o javnih financah in Zakonom o računovodstvu, kar pomeni, da so poslovni dogodki
evidentirani v skladu z denarnim tokom razen vplačil občin, to je sredstev namenskega
premoženja soustanoviteljic. Skladno z Zakonom o javnih skladih je Javni sklad odprl še nov

podračun, ki ločuje namenska sredstva, preko katerega prejema Javni sklad vplačila in
opravlja izplačila iz dejavnosti in podračun za nenamenska sredstva, kjer se zbirajo sredstva
za delovanje sklada. Na podračunu za nenamenska sredstva se vodijo sredstva, ki jih
ustanoviteljice zagotavljajo za stroške dela ter druge materialne stroške povezane z delom
zaposlenih in izplačilom sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta.
A. Izkaz prihodkov in odhodkov
Prihodki Javnega sklada so v letu 2003 znašali 62,5 milj SIT, kar je bistveno manj kot v
predhodnem letu. Večji del prihodkov v predhodnem letu so predstavljala sredstva od lokalnih
skupnosti – ustanoviteljic, ki pa jih v poslovnem letu 2003 ne evidentiramo kot prihodek,
kajti ta sredstva niso po razlagi Ministrstva za finance prihodek. Ko pridobi Javni sklad
sredstva ustanovitelja, ki povečujejo namenska sredstva, se poveča znesek premoženja na
kontu 9401- sklad namenskega premoženja v Javni sklad, ne pa prihodke. V letu 2003 je Javni
sklad pridobil 51,6 milj. SIT namenskega premoženja s stani ustanoviteljic, ki se ni
evidentiral kot prihodek. Prihodki predstavljajo prejeta »nakazila občin ustanoviteljic za
delovanje Javnega sklada«, obresti za dana posojila in depozite ter obresti deponiranih
sredstev. Odhodki Javnega sklada pa znašajo le 2,7 milj. SIT in se nanašajo na stroške
odvetniških storitev, sejnin, taks. Stroški dela, material in drugi stroški potrebni za delovanje
javnega sklada bremenijo upravo Mestne občine Nova Gorica.
Presežek v bilanci prihodkov nad odhodki je 59,7 milj. SIT.
B. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
Večji del poslovanja javnega sklada se izkazuje v računu finančnih terjatev in naložb, saj je to
tudi osnovna dejavnost, za kar je javni sklad ustanovljen.
V letu 2003 je javni sklad pridobil 130,7 milj. SIT iz naslova vrnjenih posojil in namenskih
depozitov nakazanih za posamične kredite. Vračil je za 12 % manj kot v predhodnem letu.
Večji del predstavljajo vrnjena posojila od posameznikov (samostojnih podjetnikov in
kmetov) 42,4 milj. SIT, preostala sredstva pa so vrnile gospodarske družbe 30,1 milj. SIT in
banke namenske depozite za odobrene kredite z garancijo javnega sklada v višini 58,1 milj.
SIT.
V okviru danih posojil 70,18 milj. SIT so zajeti dani depoziti bankam za namen odobritve
kredita z garancijo Sklada v višini 35,33 milj. SIT, za dana posojila in unovčene garancije
podjetnikom posameznikom, kmetom in podjetjem je bilo porabljeno 34,84 milj. SIT.
C. Izkaz računa financiranja
Račun financiranja izkazuje povečanje sredstev na računu za 120,3 milj. SIT, ki jih Javni
sklad ni razporedil. Povečanje sredstev izhaja iz razlike med prihodki in odhodki 59,7 milj
SIT in razlike med prejetimi in danimi posojili 60,6 milj. SIT.
Sklad se v letu 2003 ni zadolževal ali odplačeval dolga.

Pregled sredstev in virov sredstev na dan 31.12.2003
-

Sredstva Javnega sklada

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je imel konec leta 2003 96,4 milj. SIT danih
dolgoročnih nezapadlih namenskih depozitov od tega 62 milj. SIT pri Novi KBM d.d., 34,1
milj pri Abanki Vipi, ter 0,3 milj. SIT pri Banki Koper za izdane garancije, ki zapadejo v letu
2005 in kasneje, v odvisnosti od odplačilne dobe in datuma koriščenja kredita. Istočasno je
imel Javni sklad 201,7 milj SIT danih nezapadlih posojil od tega 97,6 milj. SIT gospodarskih
družb, 74,7 milj od zasebnikov ter 29,4 od kmetov. Posojila vračajo posojilojemalci dva- krat
letno od januarja 2005 dalje. Skupno so znašala dolgoročno angažirana sredstva Javnega
sklada 298,2 milj. SIT.
Med dolgoročnimi terjatvami pa so tudi terjatve za unovčene garancije. V poslovnem letu
2003 je namreč Javni sklad izplačal za 3,1 milj. SIT garancij iz naslova poroštva, tekom leta
pa nam je uspelo izterjati za 1 milj. SIT in tako je ostalo v izterjavi še 2,1 milj. SIT . Izterjava
poteka preko odvetnika.
Kratkoročne terjatve Javnega sklada predstavljajo dani depoziti za garancije gospodarskih
družb in zasebnikov ter kmetov bankam, ki zapadejo v letu 2004 in znašajo 52,2 milj. SIT,
tekoča zapadla posojila v letu 2004 znašajo 88,5 milj. SIT od tega predstavlja 9,1 milj. SIT
zapadlih neplačanih posojil iz prejšnjih let in 79,3 milj SIT posojil zapadlosti v letu 2004.
Med kratkoročnimi terjatvami so še zapadle neplačane obresti iz danih posojil v višini 0,5
milj. SIT ter neplačane zamudne obresti danih posojil v višini 4,6 milj SIT. Vse te terjatve
Javnega sklada spremljamo in ocenjujemo, da so večji del rezultat trenutnih težav , nekaj pa
jih je tudi v postopkih izterjave preko odvetniške pisarne in sodišča. Zamudne obresti
izkazujemo tudi do občine Brda.
Javni sklad ima 22,5 milj SIT sredstev obvezne rezerve. Na dan 31.12.2003 je imel Javni
sklad na računih tudi sredstva za depozite za že odobrene še ne koriščene kredite z garancijo
sklada v višini 14,2 milj. SIT in sredstva za odobravanje kreditov z garancijo sklada v skladu
z veljavnim razpisom do porabe sredstev še v višini 28,6 milj. SIT.
Javni sklad je imel na računih 31.12.2003 29,2 milj. SIT. Od bančnih depozitov 543 milj. SIT
je 43 milj. SIT že rezerviranih za sprejete obveznosti, 22,5 milj. SIT je obvezne rezerve tako,
da ostaja 477,5 milj. SIT razpoložljivih za posojila, garancije ali druge oblike pomoči v letu
2004, v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči.
-

Viri sredstev Javnega sklada

Javni sklad je izkazoval na dan 31.12.2003 kratkoročne vire v višini 9,7 milj SIT neplačanih
prihodkov, ki se nanašajo na neplačane redne obresti od kreditov in depozitov ter neplačane
zamudne obresti. Kratkoročna obveznost so tudi stroški odvetniških storitev. Vložki občin v
namenskih sredstvih Javnega sklada so na dan 31.12.2003 znašali 583,1 milj. SIT , od tega
odpade na Mestno občino Nova Gorica 70,5 %, občino Brda 6,3 %, občino Kanal 4,2 %,
občino Miren- Kostanjevica 7,6 % in občino Šempeter – Vrtojba 11,3 %.
Sklad namenskega premoženja sestavljajo sredstva, ki so jih prispevale občine za finančne
naložbe in se vodijo kot namensko premoženje občin v Javnem skladu, ki je registrirano v
sodnem registru. Poleg tega je Javni sklad v preteklih letih pridobil nepovratna sredstva iz
Ministrstva za gospodarske dejavnosti in s tečajnimi razlikami in obrestmi ustvaril dodatni vir
namenskega premoženja. Celotno premoženje Javnega sklada znaša 1.045,6 milj. SIT.

Poslovanje Javnega sklada v letu 2003 je bilo skladno z namenom njegove ustanovitve
zagotavljanja ugodnih finančnih sredstev za mala in srednja podjetja, samostojne podjetnike
in kmete. Ker so sredstva za posojila že izčrpana in kmalu bodo tudi sredstva za kredite z
garancijo Javnega sklada, pripravljamo v okviru razpoložljivih sredstev nove ponudbe
podjetnikom, ki bodo objavljene v prvi polovici leta 2004 z javnimi razpisi.

v.d. Direktorica
Vida Štucin

