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2.  Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe 

PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. k družbi JAVNO PODJETJE 
LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o. 

 
3.  Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o ustanovitvi družbe z 

omejeno odgovornostjo »Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.« 
 
 
 
 
        Ž U P A N  
          Zoran JANKOVIĆ 
 
 
Priloge:  
 
- Obrazložitev 
 
- Pogodba o pripojitvi družbe PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. k družbi JAVNO      

PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o.  
 
- Predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo »Javno podjetje   Ljubljanska 

parkirišča in tržnice, d.o.o.« 
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                Predlog 
Na podlagi prvega odstavka 620. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 
42/06, 60/06 - popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 - ZTFI) in 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 naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k pripojitvi družbe PARKIRIŠČA JAVNO 
PODJETJE d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana, kot prevzete družbe, k družbi JAVNO 
PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana, kot prevzemne 
družbe. 
 
 
 
 
 
Številka: 
Datum: 

      
      Župan 

      Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 
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Na podlagi 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 
naslednji 
 
 

S K L E P 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe 
PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. k družbi JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE 
TRŽNICE d.o.o. 
 
 
Številka: 
Datum: 

      
      Župan 

    Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 
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Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 473. in 523. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – 
ZSReg-B in 67/07 - ZTFI) 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 naslednji 
 
 
 

S K L E P 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo »Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.« 
 
 
Številka: 
Datum: 

 
      
        Župan 

       Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 
I. SEDANJE STANJE 
 
V skladu z 2. sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sprejetim na 7. seji dne 
09.07.2007 v sklopu točke z naslovom »Odplačen prenos poslovnega deleža JAVNEGA 
HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v družbah JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE 
d.o.o., PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. na Mestno 
občino Ljubljana«, je župan Mestne občine Ljubljana dne 23.07.2007 podpisal Pogodbe o 
prenosu poslovnih deležev JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v družbah JAVNO 
PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. in 
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. na Mestno občino Ljubljana.1 Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana je na isti seji pooblastil župana za podpis Aktov o ustanovitvi družb z omejeno 
odgovornostjo JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., PARKIRIŠČA 
JAVNO PODJETJE d.o.o. in ŽALE Javno podjetje d.o.o., po podpisu pogodb o prenosu 
poslovnih deležev. 
 
V skladu s Pogodbami o prenosu poslovnih deležev (OPOMBA 1), poslovni deleži preidejo 
na novega družbenika Mestno občino Ljubljana z dnem 31.12.2007, ki z navedenim dnem 
prevzame izvrševanje ustanoviteljskih pravic in družbeniških upravičenj v navedenih javnih 
podjetjih, kot to določajo novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JAVNO 
PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., Akt o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. in Akt o ustanovitvi družbe z 
omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o., ki jih bo skladno s sprejetim sklepom 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, kot zakoniti zastopnik družbenika, sprejel župan z 
dnem uveljavitve prenosa. 
 
Nadaljnji korak je usmerjen v racionalizacijo poslovanja in zmanjševanja stroškov javnih 
podjetij, katerih edini družbenik bo Mestna občina Ljubljana. Zaradi navedenega se predlaga 
združitev dejavnosti javnih podjetij Parkirišča, d.o.o. in Ljubljanske tržnice, d.o.o., s 
pripojitvijo, s čimer bi se celotno premoženje, pravice in obveznosti prevzete družbe 
(Parkirišča, d.o.o.) prenesle na prevzemno družbo (Ljubljanske tržnice, d.o.o.), prevzeta 
družba pa bi s pripojitvijo prenehala obstajati.  
 
 
II. RAZLOGI IN PRAVNE PODLAGE 
 
Združitev omogoča povečanje gospodarske moči združenih subjektov brez vključitve 
denarnih sredstev (brez angažiranja kapitala), pravni sistem pa zagotavlja enostaven postopek, 
ki varuje vse zainteresirane subjekte. Zagotovljen je takšen davčni in pravni okvir delovanja, 
ki ne povzroča občutnih ekonomskih in davčnih sprememb (davčna nevtralnost). Združitev 
družb se lahko opravi s pripojitvijo ali spojitvijo. Ker se pri spojitvi ustanovi popolnoma nova 
družba, prejšnje pa prenehajo, je v konkretnem primeru za dosego zastavljenih ciljev bolj 
smiseln način združitve s pripojitvijo. Pripojitev se opravi s prenosom celotnega premoženja 

                                                 
1 Notarski zapis opr. št. SV 1694/07- pogodba o prenosu poslovnega deleža družbe PARKIRIŠČA JAVNO 
PODJETJE d.o.o.,  notarski zapis opr. št. SV 1695/07 – pogodba o prenosu poslovnega deleža družbe JAVNO 
PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., notarski zapis opr. št. SV 1696/07 – pogodba o prenosu 
poslovnega deleža družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 
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ene družbe (v nadaljevanju: prevzeta družba) na drugo družbo (v nadaljevanju: prevzemna 
družba). 
 
Do prenosa premoženja pride po poti univerzalnega pravnega nasledstva. Z dnem vpisa 
pripojitve v sodni register preide po samem zakonu (ex lege) 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. Prevzeta 
družba z združitvijo preneha, ne da bi bila prej opravljena njena likvidacija. Prevzemna 
družba kot univerzalni pravni naslednik prevzete družbe odgovarja za obveznosti prevzete 
družbe, ki so nastale do vpisa pripojitve v sodni register. Vsi delavci prevzete družbe preidejo 
po samem zakonu na novega delodajalca – prevzemna družba. 
 
Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o. je po merilih Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI; 
v nadaljevanju: ZGD-1) majhna družba, saj povprečno število zaposlenih delavcev v 
poslovnem letu 2006 ni preseglo 50 zaposlenih, prav tako čisti prihodek od prodaje v letu 
2006 ni presegel zakonske mejne vrednosti 7.300.000 EUR (znašal je 516.276 tisoč 
SIT/2.154.381,57 EUR). Osnovni kapital družbe znaša 3.535.488,36 EUR. 
 
Javno podjetje Parkirišča, d.o.o. je za razliko od družbe Ljubljanske tržnice, d.o.o., srednja 
družba, saj je povprečno število zaposlenih v poslovnem letu 2006 presegalo 50 zaposlenih, 
prav tako je vrednost njene aktive v poslovnem letu 2006 presegla zakonsko mejno vrednost 
za majhne družbe. Čisti prihodek od prodaje je v letu 2006 znašal 715.525 tisoč SIT 
(2.985.832,92 EUR). Osnovni kapital družbe znaša 2.847.387,11 EUR. 
 
S pripojitvijo družb Parkirišča, d.o.o. (kot prevzete družbe) in Ljubljanske tržnice, d.o.o. (kot 
prevzemne družbe), se javni podjetji reorganizirata  na način združevanja poslovnih področij 
in strokovnih funkcij. Učinek pripojitve je racionalizacija poslovanja z vidika stroškov, 
doseganje učinka sinergije, predvsem pa povečanje obsega poslovnih dejavnosti, saj gre za 
razvojno in tudi povsem aktualno povezljivost dejavnosti, ki jih obe gospodarski družbi 
opravljata kot javne gospodarske službe. Zaradi velikega dnevnega priliva zaposlenih in 
obiskovalcev, ki v Ljubljano prihajajo iz sosednjih, bližnjih in daljnih krajev, bo treba mesto 
na vseh vpadnicah opremiti s parkirišči P + R, ki bodo omogočila dovolj parkirnih mest in 
ugoden prevoz potnikov na njihova namembna mesta z javnim prometom. Razvoj parkirišč P 
+ R bo predvidoma zahteval opremljenost s storitvenimi bloki, v katerih bo zagotovljena 
možnost nabave sadja, zelenjave, oziroma prehrane sploh, drugih produktov, ki jih ponujajo 
tržnice, ter storitev, ki jih ljudje redno potrebujemo (čistilnice, popravljalnice, urarstvo, druge 
obrti). Aktualno povezljivost dejavnosti poudarja projekt »Nova parkirna hiša pod mestno 
tržnico, gradnja Mesarskega mostu, preureditev Mahrove hiše, Krekovega trga ter 
Petkovškovega nabrežja«. S tem projektom bo prišlo do izgradnje pomembne parkirne hiše 
pod Vodnikovim trgom, z možnostmi širitve, nadomestne površine za tržne dejavnosti pa bo v 
času gradnje, zlasti po dograditvi Mesarskega mostu, možno v pomembnem delu, zagotoviti 
na površinah, kjer je sedaj parkirišče na Petkovškovem nabrežju.  
V preteklosti sta bili dejavnosti obeh podjetij že povezani v okviru istega subjekta, v temeljni 
organizaciji nekdanjega Komunalnega podjetja Ljubljana. 
 
Načrtovano je tudi, da bi se s soglasjem sedanjega koncesionarja, tj. javnega zavoda Festival 
Ljubljana, na javno podjetje Parkirišča d.o.o., ki bo upravljalo tudi s parkiriščem na 
Krekovem trgu in s parkirno hišo pod tržnico, prenesla koncesija za graditev tirne vzpenjače 
na Ljubljanski grad in izvajanje gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov po tej 
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vzpenjači. Glede na dejstvo, da gre za izvajanje (izbirne) gospodarske javne službe, je še 
toliko bolj smiselno, da to dejavnost izvaja javno podjetje (Parkirišča d.o.o. oziroma po 
združitvi prevzemna družba), ki v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah 
predstavlja obliko zagotavljanja gospodarskih javnih služb, kot pa javni zavod.  
 
S pripojitvijo navedenih družb bi tako nastala priložnost vzpostavitve enovite gospodarske 
družbe z združitvijo razpoložljivega fonda nepremičnin ter zaposlenih. Zaposlovanje novih 
delavcev bi se zmanjšalo, saj gre pri vrsti delovnih mest v obeh javnih podjetjih za podobne 
profile, kar bi omogočilo zamenljivost in razporejanje operativnih delavcev na parkirišča ali 
na tržnice in to tako tistih, ki skrbijo za urejanje in čiščenje parkirnih in tržnih površin kot 
tistih, ki skrbijo za inkaso in opravljajo druga vsakodnevno potrebna dela.  S pripojitvijo bi 
družba imela enega direktorja in en nadzorni svet. 
  
Ob opisanem statusnem preoblikovanju bi v začetni fazi bilo potrebno posebno pozornost 
nameniti uskladitvi aktov, predvsem akta o sistemizaciji delovnih mest  in pripravi nove 
kolektivne pogodbe, v sodelovanju s predstavniki sindikatov,  poenotenju informatike in 
izdelavi nove celostne podobe.  
 
Zaradi univerzalnega pravnega nasledstva, s katerim na prevzemno družbo preidejo tudi vse 
obveznosti prevzete družbe, nastale do vpisa pripojitve v sodni register, predstavljajo 
eventualno nevarnost pri združitvi družb sodni postopki družbe Parkirišča, d.o.o. v zvezi z 
lastništvom in uporabo površine parkirišča Trg republike, katerih skupna vtoževana vsota, 
upoštevajoč glavnico in obresti, znaša 1.252.958.983,00 SIT (oziroma 5.228.505,19 EUR). 
 
Tabelarni prikaz analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti predlagane pripojitve:  
 

PREDNOSTI SLABOSTI 

Reorganizacija obeh družb z združevanjem 
poslovnih področij in strokovnih funkcij 

Težave pri usklajevanju kolektivnih pogodb, 
ki veljata v posamezni družbi in posledično s 
tem pogajanja s sindikati 

Racionalizacija poslovanja in znižanje 
stroškov: 

• dela 
• najemnine poslovnih prostorov 

Uskladitev aktov in priprava enotne 
kolektivne pogodbe, pogajanja s sindikati 

Izkoristek prostih prostorskih kapacitet na 
posameznih lokacijah v cilju širitve dodatne 
ponudbe na parkiriščih oziroma tržnicah 

Potreba po poenotenju informatike 
 
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
Vzpostaviti enovito gospodarsko družbo in 
združiti razpoložljivi fond nepremičnin 
 
Ponuditi nove tržne dejavnosti na P+R 
parkiriščih 
 
Prevzem garaž v upravljanje, skupaj s 
prostori za storitveno dejavnost 

Sodni postopki v zvezi z lastništvom in 
uporabo površine parkirišča Trg republike 
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III. IZVEDBA POSTOPKA PRIPOJITVE 
 
Postopek pripojitve določa ZGD-1. Vsa vprašanja v zvezi s pripojitvijo so v pristojnosti 
direktorja družbe, ki podpiše pogodbo o pripojitvi, v obliki notarskega zapisa. Nameravano 
pripojitev morata pregledati nadzorna sveta obeh družb in o tem izdelati pisno poročilo. O 
pripojitvi odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana, kot organ, pristojen za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic. S pripojitvijo se družbeniku prevzete družbe ne bo zagotovil poslovni 
delež v prevzemni družbi, saj je Mestna občina Ljubljana edini družbenik tako prevzemne kot 
prevzete družbe. Pripojitev se bo izvedla po stanju osnovnega kapitala na dan vpisa pripojitve 
v sodni register. Osnovni kapital prevzemne družbe se na dan vpisa pripojitve v sodni register 
ne bo spremenil. Dejanja prevzete družbe se bodo štela kot opravljena za račun prevzemne 
družbe od vključno 01.01.2008, pravni učinek pa bodo imela šele z vpisom pripojitve v sodni 
register. 
 
Z dnem vpisa pripojitve v sodni register se bodo prenesle pravice in obveznosti s prevzete na 
prevzemno družbo, prevzeta družba bo prenehala obstajati, njenemu zakonitemu zastopniku 
pa bodo s tem dnem prenehala vsa pooblastila za zastopanje. 
 
 
IV. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 
 
Stroške pripojitve družbe PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. k družbi JAVNO 
PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o. lahko označimo kot minimalne, saj gre za 
stroške, ki so potrebni za izvedbo postopka pripojitve oziroma stroške, vezane na aktivnosti v 
začetni fazi statusnega preoblikovanja (npr. notarski stroški, stroški zaradi poenotenja 
informatike, stroški, vezani na izbiro novega naziva firme in celostne podobe, administrativni 
stroški in stroški dela v tej zvezi ipd.). V skladu s Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06 in 52/07) pri predmetnem statusnem 
preoblikovanju družb, prenos sredstev in obveznosti do virov sredstev s prevzete družbe na 
prevzemno, ne pomeni obdavčljivega prometa blaga (davčna nevtralnost), če prevzemna 
družba prevzeta sredstva uporablja za namene dejavnosti, za katere ima pravico do odbitka 
vstopnega DDV, torej pod pogojem, da prevzemna družba nadaljuje z obdavčeno dejavnostjo. 
 
Skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06), je pri 
pripojitvi prevzeta družba oproščena davka v zvezi s skritimi rezervami oziroma v zvezi z 
dobički in ji niso priznane izgube, ki jih je možno pripisati prenesenim sredstvom in 
obveznostim. Dobiček oziroma izguba se izračuna kot razlika med pošteno in davčno 
vrednostjo sredstev in obveznosti na obračunski dan pripojitve, kot da bi bila sredstva in 
obveznosti na obračunski dan pripojitve odtujena nepovezani osebi za plačilo. Prevzemna 
družba pa je na podlagi navedenega zakona upravičena do prevzema rezervacij, ki jih je 
oblikovala prevzeta družba in do prevzema davčnih upravičenj in pogojev v zvezi s temi 
rezervacijami, ki bi veljali za prenosno družbo, če prenos ne bi bil izvršen. Navedena 
upravičenja (nevtralna davčna obravnava) se prevzeti in prevzemni družbi priznajo na podlagi 
priglasitve davčnemu organu pred izvedeno transakcijo in pod pogojem, da davčni organ 
navedena upravičenja ne zavrne z odločbo o zavrnitvi ugodnosti. 
 
Kot predhodno že navedeno, lahko predvidimo naslednje učinke racionalizacije: 
 
1. Najemnina poslovnih prostorov in obratovalni stroški družbe Parkirišča, d.o.o. v letu 
2006 (v EUR) 
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 Vrsta stroška Znesek stroška v EUR 
 Najemnina poslovnega prostora  42.922,33 
 Skupni obratovalni stroški 7.255,96 
 
2. Stroški dela družbe Parkirišča, d.o.o.: 
 
Stroški dela se v celoti zmanjšajo za poslovodjo prevzete družbe ter nekatera delovna mesta, 
ki se zaradi upokojitve zaposlenih v prevzeti družbi ne bodo nadomeščala z novimi 
zaposlenimi, saj bodo dela izvajali zaposleni v prevzemni družbi. Predvidena ocena 
zmanjšanja navedenih delovnih stroškov, z uporabo podatkov o plačah v letu 2006, je 
209.173,96 EUR. 
 
•  prikaz plače za direktorja (v EUR) 
 

Vrsta dohodka Dohodek 
Prispevki 

za socialno 
varnost 

Akontacija 
dohodnine 

Prispevek 
na bruto  

Davek na 
izplačane 

plače 
Plače, nadomestilo 
plače in povračila 56.425,45 12.491,68 12.923,78 9.084,50 6.658,20 

Bonitete 97,97 0 0 0 0 
Regres za letni 
dopust 1.310,45 102,07 430,97 74,36 0 

Drugi dohodki iz 
delovnega razmerja 6.413,57 1.417,40 1.705,88 1.032,58 0 

SKUPAJ 64.247,44 14.011,15 15.060,63 10.191,44 6.658,20 
 
 
 
3. Stroški zasedanja nadzornega sveta družbe Parkirišča, d.o.o. in družbe Ljubljanske 
tržnice, d.o.o.: 
 
V letu 2006 je devet članski nadzorni svet družbe Parkirišča, d.o.o. zasedal 6 krat. Bruto 
sejnina za predsednika nadzornega sveta je znašala 333,83 EUR, za člana pa 238,44 EUR. 
 
Iz navedenega izhaja, da je sejnina za delovanje nadzornega sveta družbe Parkirišča, d.o.o. v 
letu 2006, preračunano v EUR, znašala 13.448,10 EUR.  
 
Devet članski nadzorni svet družbe Ljubljanske tržnice, d.o.o. je v letu 2006 zasedal 5 krat, 
pri čemer je bil znesek bruto sejnine za predsednika nadzornega sveta in člana enak kot v 
družbi Parkirišča, d.o.o. Sejnina za delovanje nadzornega sveta družbe Ljubljanske tržnice, 
d.o.o. v letu 2006, je tako preračunano v EUR, znašala 11.206,75 EUR.  
 
Dejansko so bili stroški nadzornega sveta pri obeh družbah, upoštevaje pripravo gradiv in 
administrativno – tehnične podpore, še nekoliko višji. 
 
S pripojitvijo bi družba imela en nadzorni svet, katerega bi sestavljali trije člani, s čimer bi se 
stroški zasedanja nadzornega sveta bistveno zmanjšali, upoštevajoč zmanjšanje članov 
nadzornega sveta in en sam nadzorni svet namesto dosedanjih dveh.  
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V. PREDLOGI SKLEPOV 
 
Glede na zgoraj navedeno se Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v obravnavo in 
sprejem predlagane sklepe.  
 

Oddelek za gospodarske javne službe in promet 
              po pooblastilu 

      Rudolfa Ciuha 
  

 
 

                                                                                JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.  
                                                                        direktorica 

                                                                                                  Zdenka GROZDE  
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POGODBA O PRIPOJITVI  družbe PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. k 
družbi JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o. 

 
 
0. Uvodne ugotovitve 
 
0.1 V pripojitvi sta udeleženi družbi: 
 
PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana, ki 

- je organizirana v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, 
- je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno 

številko  1/16002/00, z matično številko 5226589, 
- ima osnovni kapital v višini 2.847.387,11 EUR, 
- jo zastopa vršilka poslovodnih dolžnosti  Grozde Zdenka; 

in 
 
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana, ki  

- je organizirana v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, 
- je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno 

številko 1/18584/00, z matično številko 5607906, 
- ima osnovni kapital v višini 847.244.431,45 SIT, 
- jo zastopa direktor Ravnikar Aleksander. 

 
0.2. MESTNA OBČINA LJUBLJANA je edina družbenica družbe JAVNO PODJETJE 
LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o. in ima v družbi poslovni delež v višini 847.244.431,45 
SIT, ki predstavlja 100 % celotnega osnovnega kapitala družbe. 
  
0.3. 0.2. MESTNA OBČINA LJUBLJANA je edina družbenica družbe PARKIRIŠČA 
JAVNO PODJETJE d.o.o. in ima v družbi poslovni delež v višini 2.847.387,11 EUR, ki 
predstavlja 100 % celotnega osnovnega kapitala družbe. 
  
0.4. Družbi PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE 
TRŽNICE d.o.o. nameravata izvesti pripojitev. Pripojitev se bo izvedla tako, da se bo 
celotno premoženje družbe Parkirišča, d.o.o. preneslo na družbo Ljubljanske tržnice, 
d.o.o., družba Parkirišča, d.o.o. pa bo kot prevzeta družba z združitvijo prenehala 
obstajati.  
 
0.5. Nadzorna sveta družb bosta pregledala pripojitve. 
 
 
1. Predmet pogodbe 
 
1.1 Družba PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. (v nadaljevanju: prevzeta družba) 
se na podlagi te pogodbe pripoji k družbi JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE 
d.o.o. (v nadaljevanju: prevzemna družba).  
 
1.2. Pripojitev se izvede tako, da se celotno premoženje prevzete družbe prenese na 
prevzemno družbo, prevzeta družba pa z združitvijo preneha obstajati. Prevzemna 
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družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt 
je bila prevzeta družba. 
 
 
2. Dogovor o prenosu celotnega premoženja prevzete družbe na 
prevzemno družbo 
 
2.1. Prevzeta in prevzemna družba se s to pogodbo dogovorita, da se celotno 
premoženje, pravice in obveznosti prevzete družbe prenesejo na prevzemno družbo. 
 
2.2. Prevzeta družba z združitvijo preneha obstajati. 
 
2.3. Prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, 
katerih subjekt je bila prevzeta družba. 
 
 
3. Revizija pripojitve 
 
4.1. Revizija pripojitve se v skladu s petim odstavkom 599. člena ZGD-1 ne opravi, 
ker se bodo družbeniki obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, v obliki notarskega 
zapisa odpovedali reviziji pripojitve. 
 
 
4. Menjava poslovnih deležev in osnovni kapital prevzemne družbe 
 
4.1. S pripojitvijo se družbeniku prevzete družbe ne bo zagotovil poslovni delež v 
prevzemni družbi saj je MESTNA OBČINA LJUBLJANA edini družbenik tako prevzemne 
kot prevzete družbe. 
 
4.2. Pripojitev prevzete družbe k prevzemni družbi se izvede po stanju osnovnega 
kapitala na dan vpisa pripojitve v sodni register.  
 
4.3. Osnovni kapital prevzemne družbe se na dan vpisa pripojitve v sodni register ne 
spremeni. 
 
 
5. Dan obračuna pripojitve 
 
5.1. Dejanja prevzete družbe se štejejo kot opravljena za račun prevzemne družbe 
od 01.01.2008 dalje (dan obračuna pripojitve). 
 
5.2. Pravice in obveznosti se prenesejo s prevzete družbe na prevzemno družbo z 
dnem vpisa pripojitve v sodni register. 
 
 
6. Posebne ugodnosti, ki bodo zagotovljene poslovodji prevzete oziroma     

prevzemne družbe 
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6.1. Poslovodji prevzete oziroma prevzemne družbe zaradi pripojitve ne bodo 
zagotovljene nobene posebne ugodnosti. 
 
 
7. Prenehanje obstoja prevzete družbe 
 
7.1. Prevzeta družba preneha obstajati z dnem vpisa pripojitve v sodni register.  

 
7.2. Z dnem vpisa pripojitve v sodni register dosedanjemu zastopniku prevzete 
družbe prenehajo vsa pooblastila za zastopanje. 
 
 
8. Končna določba 
 
8.1. Za veljavnost te pogodbe o pripojitvi je potrebno soglasje edinih družbenikov 
obeh družb, ki sta udeleženi pri tej pripojitvi. Soglasje je lahko dano bodisi pred 
bodisi po sklenitvi pogodbe o pripojitvi. 
 
Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo v notarski obliki podpišeta poslovodstvo 
prevzemne in poslovodstvo prevzete družbe, pred tem pa je pridobljeno soglasje 
edinega družbenika prevzete in prevzemne družbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, dne ______ 

 

 

 

JAVNO PODJETJE                            PARKIRIŠČA 

LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o.     JAVNO PODJETJE d.o.o.       
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