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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 

62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 24. redni seji, dne 1. 2 .2017 sprejel 

naslednji 

 

 

S K L E P  

o spremembi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo  RRA SEVERNE 

PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica 

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša, da se 10. člen Pogodbe o ustanovitvi 

družbe z omejeno odgovornostjo  RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija 

d. o. o. Nova Gorica (prečiščeno besedilo potrjeno dne 2.7.2012 z notarskim potrdilom SV 

657/12)  spremeni tako, da se na novo glasi: 

»Družbeniki uresničujejo pravico do upravljanja družbe na skupščini. V skupščini imajo 
družbeniki  glasovalno pravico v sorazmerju z višino osnovnih vložkov. Družbenike - pravne 
osebe, ki niso ustanovljene po Zakonu o lokalni samoupravi,  zastopajo na skupščini njihovi 
zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila zakonitega 
zastopnika. Družbenike - lokalne skupnosti na skupščini zastopajo direktorji občinskih uprav 
oziroma njihovi pooblaščenci, na podlagi pisnega pooblastila.". 
 
 
 

II. 

 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 014-3/2017-1 
Datum: 1. 2. 2017 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 
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O B R AZ L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Občina Miren-Kostanjevica je skupaj z Mestno občino Nova Gorica, Občino Šempeter- 

Vrtojba, Občino Brda, Občino Kanal ob Soči, Občino Renče – Vogrsko, Območno obrtno – 

podjetniško zbornico Nova Gorica ter Gospodarsko zbornico Slovenije soustanoviteljica 

družbe RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica (v 

nadaljevanju: RRA).  Veljavna pogodba o ustanovitvi RRA (prečiščeno besedilo pogodbe o 

ustanovitvi, potrjeno z notarskim potrdilom z dne 2.7.2012,  SV 657/12) v 10. členu določa, 

da: »družbeniki uresničujejo pravico do upravljanja družbe na skupščini. V skupščini imajo 

družbeniki  glasovalno pravico v sorazmerju z višino osnovnih vložkov. Družbenike – pravne 

osebe zastopajo na skupščini njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci na podlagi 

zastopnikovega pooblastila.« 

Na podlagi tega določila občine soustanoviteljice v skupščini družbe RRA sedaj zastopajo 

njihovi župani oziroma s strani županov pooblaščene osebe.  

 

Vendar pa 7. odstavek 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

(Uradni list RS, št. 20/11 in spremembe – ZSRR-2), ki med drugim tudi ureja regionalne 

razvoje agencije, določa, da izvoljeni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati 

dejavnosti v organu upravljanja, nadzora ali zastopanja v RRA. Poleg tega je Ministrstvo RS 

za gospodarski razvoj in tehnologijo v letošnjem letu regijske razvojne agencije pozvalo naj 

preverijo, ali je upoštevana zakonitost izvajanja 7. odstavka 20. člena ZSRR-2.  

Ker zgoraj citirani 10. člen pogodbe o ustanovitvi RRA določa, da so v primeru občin 

zastopniki župani (voljeni funkcionarji), se predlaga sprememba družbene pogodbe o 

ustanovitvi RRA na način, da občine zastopajo v skupščini RRA direktorji občinskih uprav. 

O spremembi družbene pogodbe odločajo družbeniki na skupščini s tričetrtinsko večino 

glasov vseh družbenikov, kar je določeno v 24. člen Pogodbe o ustanovitvi RRA, pred tem je 

potrebno za predlagano spremembo pridobiti soglasje občinskega sveta. Zakon o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe)  namreč v 1. odstavku 73. člena med 

drugim določa, da o  ustanavljanju in ukinjanju pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali 

soustanovitelj je občina, odloča občinski svet. Prav tako občinski svet sprejme tudi akt o 

ustanovitvi ter kasneje vse njegove spremembe. Iz tega razloga se občinskemu svetu 

predlaga v sprejem predloženi sklep. Ker je RRA družba z omejeno odgovornostjo, ki ima 

več ustanoviteljev, je ustanovljena s pogodbo o ustanovitvi, ki se spreminja s sklepom 

skupščine. Ustanoviteljske pravice pa se uresničujejo preko predstavnika v skupščini. 

Na podlagi navedenega občinskemu svetu predlagamo, da predloženi sklep obravnava 

in sprejme. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o spremembi Pogodbe o 

ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo  RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska 

razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica. 

 

 

Pripravila: 

Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave 


