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ZADEVA: Odgovor na vprasanje mestnega svetnika Alesa Kardelja 

Po trenutni zakonodaji zniianje najemnine ni mozno. Zakon 0 stvarnem premoienju 
drtave, pokrajin in obcine (Uradni list RS, st. 14/07-v nadaljevanju: Zakon) ter Uredba 0 

stvarnem prernozenju drZave, pokrajin in obcin (Uradni list RS, st. 84/07-v nadaljevanju: 
Uredba) narnrec dolocata. da se mora stvarno nepremieno premozenja oddajati po trtnih 
najemninah. Pred oddajo poslovnega prostora mora lokalna skupnost opraviti cenitev s 
katero se doloci ocenjena vrednost najemnine. Le ta je lahko niija ali enaka izklicni 
vrednosti, ki jo upravljavec nato doloci ob izbiri metode ravnanja s stvarnim premoienjern. 
Cenitve skladno s prvim odstavkom 26. elena lakona ni potrebno opraviti Ie v primeru, ce 
vislna nadomestila v enem letu izkustveno ne presega 2000 EUR. 

lakon in Uredba nadalje dopuscata moznost oddajanja stvarnega prernozenja v brezplaeno 
rabo v primeru, ko gre za premoienje, ki ga zacasno ne potrebuje noben uporabnik oz. v 
primeru, ko za nepremleno prernozenje, ki je zajeto v letnem nacrtu razpolaganja ni bil 
uspesno zakljueen postopek jayne drazbe, javnega zbiranja ponudb oz. sklenitve 
neposredne pogodbe. Pri tern pa je potrebno upostevatl pogoje, ki jih dolocata Zakon in 
Uredba. 

Poudariti je potrebno, da najemnikom, ki so sklenili najemno pogodbo pred sprejetjem 
novega zakona, pogodbe ostajajo v veljavi in pray tako pa tudi vsa znizanja, ki so bila 
dolocena v najemnih pogodbah, na podlagi predpisov, ki so veljala pred sprejetjem nove 
zakonodaje. Problem se pojavlja predvsem pri sklepanju novih pogodb, saj znizanje 
najemnin ni vee mozno. 

VODJA ODSEKA leA --
Ur~ka NARDONI,univ.dipl.prav. univ.dipl.inz.arh. 
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Mestni trg 1 1000 LJUBLJANA 

ladeva: Svetni~ka pobuda in vprasanje 

vprasan]e: Ali je mozno znitati najemnine za poslovne prostore, ki 50 V lasti MOL za dejavnosti, ki 50 za utrip 
starega mestnega jedra pomembne, 

pray tako pa tudi zanimive za turistitno.gospodarski razvoj. Kar nekaj razstavnih in prodajnih galerij 
je v zadnjih letih zaprlo vrata, ker pat ne zmorejo stroskov obratovanja, tudi nekaj obrtnih delavnic in 
podobno;in kjer je najemnina eden pomembnih izdatkov. Avtomaticno prilagajanje najemnine teh prostorov 
infJaciji. zadevo se zaostruje. 

pobuda : Predlagam, spremembo odredbe 0 naelnu oddajanja poslovnih prostorov in nacin dolocania 
najemnine, ki bi omoqocata kulturnim, etnografskim....oz. za mesto pomembnim dejavnostim znizanje 
najemnine do 75% . Predhodno mnenje naj bi podala strokovna komisija ali pa odd. za kulturo in lavod za 
turizem MOL.. 

obrazlozitev: 19odi se lahko, da bo upadanje oz. dodatno zaprtje nekaterih galerij, delavnic oz. lokalov za 
mesto, turiste in nas Ijubljantane zanimiva avtohtona ponudba zamrla. Negativna globalizacija, ki vse bolj 
unificira podobo ve~jih mest ni nujno da doleti tudi Ljubljano. 

"Y\s.tJ I 
Prosim za.ustrff odgovor. 

Lep pozdrav 

Ale~ Kardelj 

Lj.3.12.2008 (ob dnevu odprtih vrat hramov kulture) 
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