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Adamic-Lundrovo nabrezje 2 L._... _.. 
1000 Ljubljana 

·Zadeva: Odgovor na svetnisko vprasanje svetniSkega k1uba SDS za 42. Sejo MS MOL glede objekta 
na Petkovskovem nabrezju 67 v Ljubljani 

Spostovani, 

v nadaljevanju posiljamo skupen odgovor z OUP-koordinacijsko skupino za vodenje akcije LMM. 

Mestna obcina Ljubljana ima v objektu na naslovu Petkovskovo nabrezje 67 v pritlicju poslovni prostor v izmeri 
cca. 58 m2, ki ga oddaja v najem podjetju LE PETIT CAFE - Okrepcevalnica Dragan Tosic s.p .. Na omenjeni 
lokaciji MOL poslovnih prostorov ni prodajala. 

Stavba Petkovskovo nabrezje 67 je bila obnovljena na pobudo lastnikov stavbe, ki so se v letu 2007 prijavili na 
Javni razpis za sofinanciranje obnove stavbnih lupin v okviru akcijc Ljubljana - moje mesto v letu 2008 in v 
naslednjih letih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS sl. 31 dne 6.4.2007. Stavba se jc uvrstila na II. 
prednostno listo in njena obnova jc bila predvidena za leta 2009 ali kasnejc. Na javncm razpisu izbrani izvajalec 
podjctje Rima d.o.o . je dela izvajal v letu 2009, dclno tudi se dodatna del a na zahodni fasadi v letu 2010. 

Stavba Petkovskovo nabrezje 67 ima status arhitektumega spomenika, razglasenega z Odlokom 0 razglasitvi 
Sempetrskega, Poljanskega in Karlovskega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost (Uradni list RS (16.3.1990 - 20.6 .1991, iiI. 18/1990 in 27/1991), vpisan v Register kulturne 
dediscine pod ESD 5922 - Ljubljana - Dvorcc Petkovskovo nabrezje 67. Lezi pa sicer tudi v obmocju 
naselbinskega spomenika. Po merilih iz omenjenega javnega razpisa, zapisanih tudi v bcscdilu Odloka 0 

proracunu za Ieto 2007 pri poglavju Ohranjanje kultume dediscine v Programu obnove stavbnih lupin in 
prenova, sofinancira MOL obnove stavb, ki imajo status kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega), v 
visini 50 %. 

Lepo pozdravljcni. 

Pripravila: 
Damjana Popovic Ljubi 
Svetovalka II 
damjana.popovic@ljubljana.si; 01 306 10 85 
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UrSka Nardoni 
Vodja dseka za ravn~nje z neprernicninami 

Poslano/vrociti: 
- naslovu 
.. MOL, MU, ORN - DPL 
V vednost: 
- MOL, MU, OUP - g. Karel Pollak 
- MOL, MU, ORN - SR 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 
SVETNISKI KLUB SDS 
Slovenska demokratska stranka-SDS 
Krekov trg 10, p.p.25, 1000 Ljubljana 
W 306-45-41, §l 306-45-23 

Stevilka: 03200/8-2010-3 
Datum: 15.7.2010 

MESTNA OBCINA LJUBLJANA 42. seja MS 
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ZADEVA:VPRASANJAINPOBUDE 

V skladu s 97. clenom poslovnika MOL, v imenu svetniskeqa kluba SDS, zastavljam zupanu 
ter pristojnim sluzbarn naslednje svetnisko vprasanje, 

Kot je bilo objavljeno v medijh (Delo), niste g. zupan odgovorili na vprasan]e glede lastnistva 
podezelskega dvorca ob Petkovskovern nabrezju (Wratschova hisa), katero sedaj obnavljajo 
(fasada, gostinski lokal). 
Ta hisa je od leta 1966 del druzbene lastnine, od leta 2003 pa v vecinski lasti MOL - Javni 
stanovanjski sklad. Po navedbah direktorice JSS MOL omenjeni sklad v dvorcu ni nlcesar 
prodajal. V hisi pa se je sedaj pojavil nov lastnik g. Dragan Tosic, eden glavnih osumljenih v 
nedavni policijski akciji Balkanski bojevnik (glej Zernliiska knjiga). 
Zato vas sprasuiemo: 

Ali ste mimo nacrta prodaje mestnega premoienja prodali pritlicni lokal v 
omenjenem objektu Petkovkovo nabreije 67 
Ce ste prodali: kdo je prodajal, kdaj, zakaj, po kaksni ceni in kako je bil prodan 

- Ali ste omenjeni lokal oddali Ie v najem 
Kdo je bil kupec ali samo najemnik 
Na cigavo pobudo je bil omnjeni objekt prenovljen s pomoc]o projekta LMM in 
po kaksnern kljucu je bil financiran 

Vodja svetnlskeqa kluba SDS, 

Dimitrij KOVACIC 
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