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                                              Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.  
 
 
POROČEVALEC: Jasna PLAZL, po pooblastilu župana vodi Službo za 

pravne  zadeve 
                                               Tanja DORNIK, vodja Odseka za pripravo in pregled 

pravnih aktov 
       
 
PRISTOJNO  
DELOVNO TELO:                 Odbor za finance 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o zmanjšanju osnovnega 
kapitala v družbi  Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.  
 
        
                Zoran JANKOVIĆ 
                                                                                                        Ž U P A N  
 
Priloge:  
 

- predlog sklepa z obrazložitvijo 
- Akt o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. (prečiščeno 

besedilo) z dne 18. 11. 2002 
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PREDLOG 
 
 
Na podlagi 520. in 526. člena Zakona o gospodarskih družbah ( Uradni list RS, št. 42/06, 
60/06, 26/07, 33/07 in 67/07),  in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07-UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ……seji dne ……………….. 
sprejel naslednji 
 
 
 

 
S K L E P  

 
 
 

I. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sklene, da se osnovni kapital družbe Center za razvoj 
malega gospodarstva Ljubljana d.o.o., Linhartova 13, Ljubljana, v višini 627.716,58 EUR 
zmanjša za znesek 620.216,58 EUR in bo tako znašal 7.500 EUR.  Zmanjšanje se izvede po 
pravilih rednega zmanjšanja kapitala. Finančna sredstva, vezana v osnovnem kapitalu, se za 
vrednost zmanjšanega dela osnovnega kapitala v višini 620.216,58 EUR prenesejo v 
proračun ustanovitelja Mestne občine Ljubljana in namenijo za razvoj podjetništva.  
 

 
II. 

 
 
Akt o ustanovitvi družbe v obliki notarskega zapisa se uskladi s sprejetim sklepom pod točko 
I. in ga podpiše Župan Mestne občine Ljubljana.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           Zoran JANKOVIĆ 
                            Ž U P A N  

 
 

 
 
 
 
Številka: 
Datum: 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 
 
Sedanje stanje 

 
Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju CRMG) je bil 
ustanovljen leta 1999 z namenom vodenja garancijske sheme kot enega od inštrumentov za 
pomoč razvoju malih in srednjih  podjetij. Osnovni kapital CRMG po podatkih iz sodnega 
registra preračunano  iz tolarjev znaša 627.716,58 EUR. Za kredite podjetij, ki so bila izbrana 
na razpisu, je CRMG garantiral z vsem svojim kapitalom.  
 
Razlogi za sprejem  
 
Financiranje delovanja CRMG s strani MOL se je vsako leto zmanjševalo. Družba je zato 
razvijala programe, ki bi ji omogočali samostojno preživetje s pomočjo prijav na različne 
nacionalne in evropske razpise s področja razvoja podjetništva. Razvoj dodatnih programov 
pomoči malim podjetjem je tudi smotern, saj le finančna pomoč ne zadostuje. Začetniki v 
veliki meri potrebujejo tudi usposabljanje in svetovanje.  
 
Kombinacija svetovalnih in finančnih inštrumentov je bila nekaj let uspešna, izkazalo pa se 
je, da po finančna sredstva prihajajo vedno slabša podjetja na samem začetku poti ali pa 
podjetja v hudih težavah. Dajanje garancij le-tem bi pomenilo prevelik riziko za družbo z 
omejeno odgovornostjo. Inštrument garancij v obliki, kot je bila zamišljena v letu 1999, je z 
razvojem in finančno ponudbo bank, postal neustrezen. Družba je pristopila v mednarodni 
projekt in s pomočjo sredstev Evropske unije pripravila nov model financiranja podjetij v 
zgodnji fazi rasti, ki vključuje tako garancije kot lastniško financiranje. 
 
Istočasno se je okrepilo delovanje Tehnološkega parka Ljubljana, ki razpolaga z ustrezno 
infrastrukturo za razvoj podjetij z visoko dodano vrednostjo.  
 
Nameravana združitev dveh družb v večinski lasti Mestne občine Ljubljana tako predstavlja 
racionalno dejanje, kjer lahko dosežemo sinergije tehnične, finančne in strokovne podpore 
na znanju temelječemu podjetništvu, katerega razvoj lahko pripomore k dvigu konkurenčnosti 
Ljubljane in Slovenije. 
 
Poglavitne rešitve 
 
Z zmanjšanjem kapitala na zakonsko določen minimalen znesek družbe Center za razvoj 
malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. omogočamo, da se sredstva, ki so bila namenjena 
finančni pomoči podjetjem, vendar omejena zaradi dejstva, da so bila vezana v obliki 
osnovnega kapitala, prenesejo na Mestno občino Ljubljana in  namenijo za razvoj 
podjetništva na višji ravni, saj se je v sedmih letih cikel razvoja že močno dvignil. Predlagano 
je torej efektivno zmanjšanje osnovnega kapitala, čemur bo sledilo izplačilo za zmanjšan del 
osnovnega kapitala edinemu družbeniku in s tem zmanjšanje premoženja družbe.  
 
 
 Pravni temelj in izvedba postopka 
 
Odločitev o zmanjšanju osnovnega kapitala je v pristojnosti skupščine družbenikov, v 
primeru družbe z enim družbenikom pa skladno s 526. členom Zakona o gospodarskih 
družbah ter v zvezi s 27. členom Statuta Mestne občine Ljubljana tako odločitev sprejme 
Mestni svet, ki izvršuje ustanoviteljske pravice. Zmanjšanje osnovnega kapitala pomeni 
spremembo akta o ustanovitvi. Kapital je zmanjšan z vpisom sklepa o zmanjšanju 
osnovnega kapitala v register. Ker so v primeru zmanjšanja osnovnega kapitala strožje 



 4

zahteve zaradi varstva upnikov, je zakonski pogoj za veljavnost zmanjšanja dvakratna 
objava sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in poziv upnikom, da se izjavijo ali soglašajo 
z zmanjšanjem, kar je naloga poslovodje, tistim pa, ki ne soglašajo, družba poravna 
zahtevke ali zagotovi varščino. Zmanjšanje se lahko prijavi za vpis v register šele po enem 
letu od zadnje objave in predložitvi dokazila o poravnavi zahtevkov upnikov.   
 
Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Sredstva v višini 620.216,58 EUR, ki predstavljajo zmanjšanje osnovnega kapitala družbe 
Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o., Linhartova 13, se prenesejo v 
proračun Mestne občine Ljubljana in namenijo za razvoj podjetništva.  

 
 
 
 

 
 
 

Jasna Plazl, 
podsekretarka 

 
po pooblastilu župana  

Mestne občine Ljubljana 


