
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet          PREDLOG 
 
Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena in drugega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4) je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 8. redni seji sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
o preimenovanju in dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-

Kostanjevica za leti 2011 in 2012 
 

I. 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 2011 in 2012 z 
dne 20. 05. 2011 se preimenuje v „Načrt o pridobitvi in odtujitvi premoženja Občine Miren-
Kostanjevica za leti 2011-2012“.   

II. 
Pod točko „B“ Načrta o pridobitvi in odtujitvi premoženja Občine Miren-Kostanjevica za leti 
2011-2012 se doda nova točka:  
 
„C. Pridobivanje in razpolaganje s finančnim premoženjem občine: 
Občina Miren-Kostanjevica, ki je družbenik družbe RRA severne Primorske, Regijska 
razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, proda del poslovnega deleža, Občini Renče – 
Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga in sicer v višini 2,13% osnovnega kapitala RRA 
severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, za skupno dogovorjeno 
kupnino 186,2577 EUR.“ 
 

OBRAZLOŽITEV 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je dne 20. 05. 2011 sprejel Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 2011-2012. Načrt je obsegal samo prodajo 
oziroma pridobivanje stvarnega premoženja, prodaje oz. pridobivanja finančnega premoženja ni 
obsegal. Iz navedenega razloga je bilo potrebno spremeniti naslov omenjenega načrta in dodati 
novo točko „C. Pridobivanje in razpolaganje s finančnim premoženjem občine “, ki določa prodajo 
oz. pridobivanje finančnega premoženja občine. 

 
 
Občina Miren-Kostanjevica je dne 28. 04. 2011 s strani družbe RRA Severne Primorske d.o.o., 
Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici prejela predlog za novo razdelitev 
lastniških deležev v navedeni družbi, zaradi prenosa deležev na novega družbenika – Občino 
Renče -Vogrsko. 
 
V skladu s tretjim odstavkom 80.a člena Zakona o javnih financah mora biti razpolaganje s 
kapitalskimi naložbami občine prikazano v letnem programu prodaje občinskega finančnega 
premoženja. V skladu z drugim odstavkom 80.č člena omenjenega zakona letni program prodaje 
občinskega finančnega premoženja v postopku sprejemanja predloga občinskega proračuna 
sprejme občinski svet na predlog župana.  
 
Glede na zgoraj navedeno predlagam, da se sprejme sprememba Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 2011-2012 ter se na ta način zagotovi možnost 
prodaje poslovnega deleža občine v družbi RRA Severne Primorske d.o.o.. 
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