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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana 
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PREDLOG  

 
Na podlagi 473., 474. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah ( Uradni list RS,  št. 
42/06, 60/06, 26/07, 33/07 in 67/07) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. 
seji dne .…. sprejel 
 
 

Odlok  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega 

gospodarstva Ljubljana d.o.o.  
 

1. člen 
 
V Odloku  o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. (Uradni list 
RS, št.  68/99, 39/00 in 66/02) se v 10. členu  črta beseda »skupščina«. 
 

 2. člen 
 
V celotnem besedilu odloka se beseda »skupščina« nadomesti z besedo »ustanovitelj«.  
 

3. člen  
 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 505. člena Zakona o gospodarskih družbah                       
in o drugih zadevah, ki jih določa ta odlok. Ustanoviteljske pravice edinega ustanovitelja 
družbe izvršuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.« 
 

4. člen 
 
V 12. členu se besedilo »Na skupščini se odloča o:« nadomesti z besedilom: »Ustanovitelj  
odloča o:« 

 
Prehodni in končna določba 

 
5. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka dosedanjim članom skupščine preneha mandat. 

 
6. člen 

 
Akt o ustanovitvi družbe v obliki notarskega zapisa se uskladi s tem odlokom in ga podpiše 
Župan Mestne občine Ljubljana.  
 

7. člen 
 
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Številka:    
Ljubljana, dne                                                                                       Župan  
                                                                                                       Mestne občine Ljubljana                       
                                                                                                           Zoran JANKOVIĆ 



                                                          OBRAZLOŽITEV 
 

PRAVNI TEMELJ 
 
Formalno pravni temelj za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. je 523. člen Zakona o 
gospodarskih družbah, ki določa, da če ustanavlja družbo samo ena oseba sprejme ta oseba 
akt o ustanovitvi, tako tudi vse spremembe in dopolnitve takega akta. Za ustanovitelja, 
skladno s 27. členom Statuta Mestne občine Ljubljana, izvršuje te ustanoviteljske pravice 
Mestni svet.     
 
OCENA STANJA 
  
Mestna občina Ljubljana je edini ustanovitelj družbe Centra za razvoj malega gospodarstva 
Ljubljana d.o.o. . Ustanovila ga je z Odlokom o ustanovitvi Centra za razvoj malega 
gospodarstva Ljubljana d.o.o., ki ima glede vsebine, ki jo ureja, ne glede na naziv, naravo 
posamičnega akta. Navedeni akt o ustanovitvi (odlok) med organi družbe v 10. členu našteva  
tudi skupščino, ki jo sestavljajo trije člani: župan Mestne občine Ljubljana in dva člana, ki ju 
izvoli mestni svet izmed članov mestnega sveta.   
 
Gospodarsko družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z 
ustanovitvijo družbeniki. Če družbo ustanovi več družbenikov, to storijo s sklenitvijo družbene 
pogodbe, če jo ustanovi ena oseba pa ta oseba sprejme akt o ustanovitvi. Zakon o 
gospodarskih družbah v zvezi z upravljanjem družbe določa skupščino kot obvezen organ v 
družbi, ki jo je ustanovilo več oseb in kjer družbeniki sprejemajo najpomembnejše sklepe iz 
505. člena ZGD. V zvezi z upravljanjem družbe, ki jo ustanovi ena oseba pa ZGD ne določa 
skupščine kot organa družbe, saj v skladu s 526. členom ustanovitelj samostojno odloča o 
vseh vprašanjih iz 505. člena ZGD, te  mora vpisovati v knjigo sklepov.    
 
POGLAVITNE REŠITVE 
 
S predlaganimi spremembami se črta obstoj skupščine kot organa družbe, katerega 
ustanovitelj je samo Mestna občina Ljubljana. Navedeno pomeni uskladitev z veljavno 
ureditvijo gospodarskih družb in odpravo dosedanje ureditve, ki je v nasprotju  z bistvom 
skupščine, to je hkratne navzočnosti vseh družbenikov na istem kraju, da se medsebojno 
seznanijo z mnenji in ugovori drugih družbenikov in odločajo o najpomembnejših vprašanjih 
skupne družbe. Vse pristojnosti, ki jih je doslej imela skupščina, se prenesejo na mestni svet, 
kar je vskladu z generalno ureditvijo izvrševanja ustanoviteljskih pravic do družb, zavodov in 
drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.   
 
Upoštevaje dejstvo, da je ustanovitveni akt, ne glede na naziv, posamični akt, za njegovo 
veljavnost ni predpisana obligatornost objave v Uradnem listu Republike Slovenije, temveč je 
kot predpogoj veljavnosti  predpisana zgolj za splošne akte Mestne občine Ljubljana. 
Posledično tudi ni potrebna vacatio legis, pretek za to določenega časa po objavi, temveč 
lahko začne veljati z dnem sprejema. Zato je predlagana rešitev, da akt začne veljati z dnem 
sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS, glede na to, da je bil objavljen tako osnovni odlok 
in vse njegove spremembe.         
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC  
 
Sprejem odloka ne predstavlja finančnih posledic za proračun MOL.  
 

Jasna Plazl, 
po pooblastilu župana  

Mestne občine Ljubljana 


