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PRISTOJNO  
DELOVNO TELO:                 Odbor za finance 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pripojitvi družbe 
Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. kot prevzete družbe k družbi 
Tehnološki park Ljubljana d.o.o. kot prevzemne družbe 
  
          
                                                                                                        Ž U P A N  
               Zoran JANKOVIĆ 
 
 
Priloge:  

- predlog sklepov z obrazložitvijo 
- osnutek Pogodbe o pripojitvi družbe Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana 

d.o.o,. k družbi Tehnološki park Ljubljana d.o.o.  
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PREDLOG 
 
 
Na podlagi 526. in 620. 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 daje soglasje k pripojitvi družbe Center za razvoj 
malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. kot prevzete družbe k družbi Tehnološki park Ljubljana 
d.o.o. kot prevzemne družbe.  

 
 

II. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe Center za 
razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. k družbi Tehnološki park Ljubljana d.o.o.  
 
 

III.  
 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana, da na skupščini Tehnološkega 
parka Ljubljana d.o.o. zastopa interese Mestne občine Ljubljana in glasuje za soglasje za 
pripojitev družbe Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. kot prevzete družbe 
k družbi Tehnološki park Ljubljana d.o.o. kot prevzemne družbe in  soglasje k Pogodbi o 
pripojitvi družbe Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. k družbi Tehnološki 
park Ljubljana d.o.o.  
 
 

IV. 
 
 

Ta sklep začne veljati z dnem začetka veljavnosti zmanjšanja osnovnega kapitala Centra za 
razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. . na 7.500 EUR. 

 
 
 
 

                           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. Za kredite podjetij, ki so bila izbrana na razpisu, je 
CRMG garantiral z vsem svojim kapitalom. S sklepom Mestnega sveta se je osnovni kapital 
CRMG zmanjšal iz 627.716,58 EUR na zakonsko določen minimum 7.500 EUR. Razlika v 
višini osnovnega kapitala, ki dejansko predstavlja sredstva namenjena finančni pomoči 
podjetjem, pomeni vračilo v proračun edinega ustanovitelja Mestne občine Ljubljana.    
 
Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je bil ustanovljen 1995 leta in ima osnovni kapital 
392.214,47 EUR razdeljen  na 7 poslovnih deležev. Mestna občina Ljubljana ima v 
osnovnem kapitalu po podatkih iz sodnega registra delež v vrednosti 270.269,20 EUR. 
 
Razlogi za sprejem  
 
MOL se je programsko usmerila v optimizacijo mestne uprave in njenih služb ter z občino 
povezanih javnih ter lastniških podjetij. Pomemben segment mestne uprave predstavljajo tudi 
podjetja in službe tako imenovanega podpornega okolja za razvoj podjetništva, turizma, 
kulture in kmetijstva. MOL se je odločila, da ukine zastarele aktivnosti iz spektra storitev 
podpornega okolja za pomoč podjetništvu, ohrani pa tiste, ki odražajo trend razvoja sodobne 
družbe in odgovarjajo investicijskemu principu,  vendar v integrirani, optimizirani obliki. 
 
Financiranje delovanja CRMG s strani MOL je bilo vsako leto manjše, družba pa je 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 smotrno, 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 začetku svoje 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 tudi delovanje Tehnološkega parka Ljubljana, ki razpolaga z 
ustrezno infrastrukturo za razvoj podjetij z visoko dodano vrednostjo.  
 
Poglavitne rešitve 
 
Mestna občina Ljubljana predlaga, da se del aktivnosti s področja podpore podjetništva, ki jih 
je izvajala družba CRMG, pripoji TP Ljubljana. Pripojitveni del  predstavljajo naslednji sklopi 
aktivnosti: 

- VEM točka (licence, vaučerska shema), 
- predinkubacijske aktivnosti v primestnih občinah 
- mednarodni EU projekti (sklad semenskega kapitala, vstop tveganega kapitala v 

podjetja, garancijske in kreditne sheme, internacionalizacija poslovanja podjetij) 
 
TP Ljubljana ima v svoji strategiji razvoja predvideno širjenje vplivnega območja in storitev 
ter aktivnosti parka na regionalni in nacionalni nivo. Za uvedbo teh aktivnosti se izkazuje 
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potreba po dodatnih kadrih. Ocenjuje se, da se za izvajanje teh aktivnosti potrebuje 3-4 že 
zaposlene in strokovno usposobljene delavce. Nekatere dejavnosti, ki se s pripojitvijo 
prenašajo na TP Ljubljana  že imajo pogodbeno pokritje (pogodbe z MOL, Občino Vrhnika in 
Domžale). MOL bo transfere za izvajanje teh aktivnosti na CRMG-ju prenesla na TP 
Ljubljana ter jih postopno zmanjševala.  
 
Poleg obstoječih aktivnosti želi TP Ljubljana s pripojitvijo pridobljene delavce uporabiti tudi za 
izvajanje projekta vzpostavitve mrežnega inkubatorja v primestnih občinah, za izvajanje 
funkcij skrbnika podjetij članov ter za izvajanje predinkubacijskih dejavnosti na širšem 
območju s posebnim poudarkom na tehnoloških podjetjih.  
 
Združitev dveh družb v večinski lasti Mestne občine Ljubljana tako predstavlja racionalno 
dejanje, kjer se lahko doseže sinergije tehnične, finančne in strokovne podpore na znanju 
temelječem podjetništvu, katerega razvoj lahko pripomore k dvigu konkurenčnosti Ljubljane 
in Slovenije. CRMG bo s svojim znanjem in projekti za animacijo in strokovno pomoč 
podjetjem okrepil delovanje Tehnološkega parka Ljubljana, ki je za te storitve do sedaj 
najemal zunanje strokovnjake.  
 
Glede na to, da je predvidena pripojitev družbe CRMG k Tehnološkemu parku Ljubljana 
d.o.o. z minimalnim osnovnim kapitalom 7.500 EUR, zmanjšanje osnovnega kapitala od 
dosedanjih 627.716,58 EUR na 7.500 EUR pa bo dokončno opravljeno z vpisom v sodni 
register, je do tedaj odložena veljavnost tega sklepa.  
 
Pravni temelj  
 
Za veljavnost združitve je skladno s 620. členom Zakona o gospodarskih družbah potreben 
sklep skupščine obeh družb. Glede na to, da je Mestna občina Ljubljana edini družbenik 
družbe CRMG, je odločitev v pristojnosti Mestnega sveta, medtem ko za družbo Tehnološki 
park Ljubljana d.o.o. odločitev sprejme skupščina družbe. Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana kot izvrševalec ustanoviteljskih pravic sprejme ustrezno odločitev, pooblaščenec 
MOL pa na skupščini TPL v okviru pooblastil zastopa interese MOL in glasuje v skladu z 
njegovimi navodili. 
 
Pripojitev je oblika združitve dveh kapitalskih družb, ki se opravi s prenosom celotnega 
premoženja ene družbe (prevzete) na drugo (prevzemna). Z dnem vpisa pripojitve v sodni 
register preide po samem zakonu na prevzemno družbo vse premoženje, pravice in 
obveznosti prevzete družbe. Prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa 
pravna razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta družba in odgovarja za vse obveznosti 
prevzete družbe,  nastale do dneva vpisa pripojitve v sodni register. Prevzeta družba 
preneha brez likvidacije. Vsi delavci prevzete družbe preidejo po samem zakonu na novega 
delodajalca – prevzemno družbo.     
 
Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Pripojitev družbe Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. kot prevzete 
družbe, k družbi Tehnološki park Ljubljana d.o.o. kot prevzemne družbe, ne predstavlja 
finančnih posledic za proračun Mestne občine Ljubljana. Pripojitev družbe posledično 
predstavlja spremembo v strukturi kapitalskih naložb Mestne občine Ljubljana, saj se bo 
povečal delež Mestne občine Ljubljana v osnovnem kapitalu družbe Tehnološki park 
Ljubljana d.o.o. za  7.500 EUR. 
 

Jasna Plazl, 
 

po pooblastilu župana  
Mestne občine Ljubljana 


