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Ljubljani, 5t. zadeve 03200-11/2010-8

SpoStovani,

v nadaljevanju podajamo odgovore na vpra5anja v zvezi s Petkov5kovim nabreZjem 6'7 v Ljubljani, ki so v
pristojnosti Oddelka zaravnanje z nepremidninami MOL.

EtaLna lastnina v stavbi na naslovu Petkov5kovo nabreZje 6'7, ki stoji na parc.St. 3688 k.o. Tabor je

vzpostavljena po Zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe (ZPPLPS) in

3e ni dokond ana.Iz tega razloga v zemlji3koknjiZnem vloZku 5e ni vpisanih vse prostorov na tem naslolu, ravno

tako ni vpisanega poslovnega prostora v pritlidju, ki je v lasti Mestne obdine Ljubljana. Postopek dokondanja

vzpostavitve etaLne lastnine 5e poteka in sicer je po podatkih upravnika stavbe, ki postopekvodi, Sporazum o

oblikovanju etaLne lastnine Ze v pregledu pri pogodbenih strankah. Odgovori Oddelka za ravnanje z

nepremidninami so se nana5ali na poslovni prostor z id. 5t. 8 (v izmeri 56,32 m2) v lasti MOL in sosednjega

prostora z id. 5t. 9 (v izmeri 73,58 m2), ki je v lasti najemnika MOl-ovega lokala Dragana To5iia.

Gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v gostinski lokal v pritlidju objekta

Petkovlkovo nabreLje 67, Ljubljana, je izdala Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, dne 24.11'2009 in

sicer se slednje glasi na investitorja Dragana To5i6a s.p., Trg francoske revolucije 4, Ljubljana in Mestno obdino

Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. Glede zakonitosti in pravilnosti izdaje predmetnega gradbenega dovoljenja je

pristojna Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center.

Soglasje za spremembo namembnosti poslovnega prostora v stavbi Petkov5kovo nabreZje 67, ki ga ima v

nup-" LE PETIT CAFE - OKREPdEVALNICA Dragan ToSi6 s.p. je Oddelek zaravnanie z nepremidninami

prvid izdal dne 03.06.2008 (51. 3528-22412008-2), in sicer je soglasje podpisano s strani takratne nadelnice

baa.tU ga. Natase Tursid in drugid dne 05.08.2010 (51. 3528-315120L0-3), ko je soglasje podpisal namestnik

nadelnice ga. Simone Remih, g. Ianez Dotti. Soglasje je bilo izdano za poslovni prostor in ne za stanovanje, kot

navaja ga. Murekar. V soglasju je izrecno navedeno, da najemnik na lastne stro5ke brez moZnosti povradila

vloZenih sredstev, pridobi vsa potrebna soglasja in dovoljenja ter opravi vsa potrebna dela za opravljanje

gostinske dejavnosti. Prav tako je v najemni pogodbi dolodeno, da za izvrSene posege, ki presegajo redna

trzdrLevalna dela, najemnik ni upraviden do povrnitve kakr5nihkoli sredstev. Dne 13.08.2010 je bilo najemniku

izdano pooblastilo za zastopanje v postopku izdaje uporabnega dovoljenja s strani Zupana Mestne obdine

Ljubljana. Za izdajo soglasij in pooblastil najemniku je pristojen zakoniti zastopnik lastnika nepremidnine, in

siter"je v primeruMesine obdine Ljubljana to Zupan, ki pa lahko za to pooblasti tudi nadelnika pristojnega

oddelka.

Pogodba o investicijskem vlaganju ni bila sklenjena, ker se najemniku vlaganja ne povmejo. Mestna obdina

fjribljana je najemniku izdala samo soglasje in pooblastilo, da v imenu lastnika naredi spremembo namembnosti

na poslovnem prostoru. Vsi stro5ki pridobitve potrebne dokumentacije kot tudi stroski prenove bremenijo

najemnika samega in le-ta ni upraviden do vrnitve sredstev.
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1000 Ljubljana
telefon: 01 30611 13

faks:07 306 11 84
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Irpo pozdravljeni.

Pripravila:
Damjana Popovit Ljubi
Svetovalka II
*tjana.popovic@tjublja na.si; 0 I
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Urika Nardoni

306 10 85

Poslano/vroditi:
- naslovu
- MOL, MU, ORN_DPL

Priloge:
- vpra5anja in pobude svetni5kega kluba SDS
- forokopija pooblastila , ane d.OS.ZOti-.-
- fotokopija soglasia za so111emfo namembnosti posrovnega prosrora - petkovskovo nabrezje 67, z dne03.06.200g- fotokopija sograsja za spremembo 
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MESTNI SVET 

SVETNIŠKI KLUB SDS 

Slovenska demokratska stranka-SD 

Krekov trg 10, p.p.25, 1000 Ljubljana 

 306-45-41,   306–45-23 
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- TU – 
 
ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

   
 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, je dne 
08.11.2010 odgovoril na vprašanje Mestnega svetnika Slovenske demokratske stranke 
Dimitrija Kovačiča, da je Mestna občina Ljubljana izdala soglasje za spremembo 
namembnosti poslovnega prostora v stavbi na Petkovškovem nabrežju 67 in za pridobitev 
vseh potrebnih soglasij in dovoljenj pooblastila najemnika poslovnega prostora Dragana 
Tošića s.p., ki je tudi pridobil gradbeno dovoljenje v svojem imenu za stanovanje v lasti 
Mestne občine Ljubljana, ki ga ima v najemu, ugotavljam naslednje:  
 

- iz vpogleda v zemljiškoknjižni vložek št. 2355 z dne 07.12.2010 izhaja, 
da gre za stanovanjsko stavbo, stoječo na parc. št. 3688 k.o. Tabor – 
1904. ES, v kateri ni poslovnih prostorov, zaradi česar ni jasno, na 
katero skupno kvadraturo obeh lokalov, tistega v lasti MOL in 
sosednjega, se odgovor pristojnega Oddelka za ravnanje z 
nepremičninami z dne 08.11.2010 nanaša; 

 
- glede na dejstvo, da je stavba grajena pred letom 1967, ni potresno 

varna, kar pomeni, da za takšno stavbo ni mogoče pridobiti 
gradbenega dovoljenja, in kar vse pomeni, da je gradbeno dovoljenje, 
ki ga je pridobil v svojem imenu najemnik, ki na podlagi zakona ni 
upravičenec za njegovo pridobitev, v celoti nepravilno in nezakonito; 

 
in v zvezi z navedenim županu Mestne občine Ljubljana in pristojnemu Oddelku MOL  v 
skladu s 97. členom  Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana zastavljamo 
naslednje vprašanje:  
 

- glede na to, da je takšno gradbeno dovoljenje, za katerega je Mestna 
občina Ljubljana pooblastila najemnika stanovanja v lasti MOL 
Dragana Tošića s.p., ki ni investitor, nezakonito, sprašujem, kdo je v 
imenu Mestne občine Ljubljana predmetno pooblastilo izdal in na 
kateri zakonski podlagi je pristojen za izdajo pooblastila najemniku 
stanovanja, ki je v lasti MOL,  o čemer bi morala biti sklenjena 
pogodba o investicijskem vlaganju v objekt, ki ni v njegovi lasti ? 



   

 
Javni razpis za dodatna dela na zahodni fasadi z dne 24.08.2010 je nezakonit. Na podlagi 
zakona morajo biti javni razpisi določeni vnaprej, znani in predvidljivi. V obravnavanem 
primeru  gre za obnovo fasade in strehe, ki jo je glede na dejstvo, da se dela ponavljajo več 
desetkrat ali celo stokrat, mogoče zajeti v dve postavki. Glede na navedeno zastavljamo 
županu Mestne občine Ljubljana in pristojnemu Oddelku MOL  naslednje vprašanje:  
 

- na kateri pravni podlagi je bil izdelan predmetni javni razpis in kdo ga 
je izdelal, prav tako pa tudi način in vrsto financiranja glede na 
dejstvo, da gre za zasebno zgradbo, v kateri ima Mestna občina 
Ljubljana samo eno stanovanje, ki ga oddalo zgoraj navedenemu 
investitorju, zaradi česar ni znano, na kateri pravni podlagi je Mestna 
občina Ljubljana predmetna dela financirala. 

 
 
 
  
                                                                                                           Pavla MUREKAR, l.r. 
                                                                                                              Mestna svetnica 

    
                                                           



MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestna uprava
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIENINAMI

1 000 LJ U B LJANA, Adam i6 - Lu ndrovo nabrelje 2llY
tel.01 306 11 34, faks 01 306 12 13
e-mail iani.hostnik@ljubliana.si internet: www.ljubljana.si

Stevi lka : 3528-224 I 2008-2
Datum: 3. 6. 2008

LE PETIT CAFE - OKREPdEVALNICA
DRAGAN TOSIG s.p.
Trg francoske revolucije 4,
lOOO LJUBLJANA

ZADEVA: SOGLASJE ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI POSLOVNEGA PROSTORA _
PetkovSkovo nabreZje 67

Vezano na va5 dopis z dne 28. 5. 2008, vam Mestna obcina Ljubljana, lastnik poslovnega prostora
P01 vskupni izmeri 58,31 m2, na lokaciji Petkov5kovo nabreZje 6T,izdalasoglasjeza spremembo
pogodbeno predpisane dejavnosti skladiSda v gostinsko dejavnost za predmetni poslovni prostor,
vendar izkljubno pod slede6imi pogoji.

- da najemnik na lastne stroSke brez moZnosti povra6ila vloZenih sredstev, pridobi vsa
potrebna soglasja in dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti,

- da najemodajalec z ni6emer ni odgovoren najemniku, de nastanejo pri pridobivanju potrebnih
dovoljenj za opravljanje gostinske dejavnosti zapleti, ali de ustreznih dovoljenj ne bo mogode
pridobiti. Najemnik prevzema vso odgovornost in posledice, de mu ne uspe pridobiti vseh
potrebnih dovoljenj za gostinsko dejavnost in se to Steje za njegov poslovni riziko,

- da najemnik na lastne stro5ke brez moZnosti povradila vloZenih sredstev, opravi vsa
potrebna dela v poslovnem prostoru za zagotovitev opravljanja gostinske dejavnosti,

- da se po opravljenih delih spremembe dejavnosti iz skladi5da v gostinstvo dodatno sklene
aneks k pogodbi 5t. 35280-2312008, in sicer za gostinsko dejavnost,

- da ob morebitni preddasni vrnitvi poslovnega prostora najemodajalcu poslovni prostor P01 v
izmeri 58,31 m2 fizidno lodi od lastni5kega dela.

Hkrati s tem soglasjem najemodajalec oz. lastnik Mestna obdina Ljubljana poobla5ia najemnika
Dragana To5i6a s.p., Trg francoske revolucije 4, Ljubljana, da v imenu lastnika, pridobi vsa potrebna
soglasja in dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti v zgoraj navedenem poslovnem prostoru,
na lokaciji Petkov5kovo nabreZje 67 ter opravi vsa potrebna dela za zagotovitev opravljanja
gostinske dejavnosti.

V primeru, da najemnik po
sprejema pogoje sog lasja.

Lep pozdrav,

PRIPRAVIL:
Jani HOSTNIK, dipl.var.ing.
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tem soglasju izvede zgoraj navedena dela in posege, se Steje, da

NAEELNICA:
Nata5a TURSI dipl.inZ.arh.
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LE PETIT CAFE - OKREPCEVALNICA
DRAGAN rOSIi s.p.

Trg francoske revolucije 4,
lOOO LruBLJANA

Zadeva: SOGLASJE ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI POSLOVNEGA PROSTORA -
Petkov3kovo nabr eLje 67

Yezano na vaSo vlogo z dne 2. 8.2010, vam Mestna obiina Ljubljana, lastnik poslovnega prostora P01 v skupni
izmeri 58,3 I m2, na lokaciji Petkov5kovo nabreZje 67, izdaja soglasje za spremembo pogodbeno predpisane
dejavnosti skladi5da v gostinsko dejavnost za predmetni poslovni prostor, vendar izkljudno pod slededimi pogoji:

- da najemnik na lastne stro5ke brez moZnosti povradila vloZenih sredstev, pridobi vsa potrebna soglasja in
dovolj enj a za opr avljarye gostinske dej avnosti,

- da najemodajalec z niiemer ni odgovoren najemniku, de nastanejo pri pridobivanju potrebnih dovoljenj za
opravljanje gostinske dejavnosti zapleti, ali de ustreznih dovoljenj ne bo mogode pridobiti. Najemnik
prevzema vso odgovornost in posledice, de mu ne uspe pridobiti vseh potrebnih dovoljenj za gostinsko
dejavnost in se to Steje za njegov poslovni riziko,

- da najemnik na lastne sko5ke brez moZnosti powadila vloZenih sredstev, opravi vsa potrebna dela v
p os lovnem prostoru za zagotov itev opravlj anj a gostinske dej avnosti,

- da se po opravljenih delih spremembe dejavnosti iz skladi5da v gostinstvo dodatno sklene aneks k pogodbi 5t.
35280-2312008, in sicer za gostinsko dejavnost, ter se opravi cenitev za doloditev nove vi5ine najemnine;

- da ob morebitni preddasni vmitvi poslovnega prostora najemodajalcu poslovni prostor P0l v izmeri 58,3 I
m2 ftzi(no lodi od lastni5kega dela.

Hkrati s tem soglasjem najemodajalec oz. lastnik Mestna obdina Ljubljana pooblaSda najemnika Dragana To5ida s.p.,
Trg francoske revolucije 4, Ljubljana, da v imenu lastnika, pridobi vsa potrebna soglasja in dovoljenja za opravljanje
gostinske dejavnosti v zgoraj navedenem poslovnem prostoru, na lokaciji Petkov5kovo nabrelje 67 ter opravi vsa
p otrebna dela za zagotovitev opravlj anj a gostinske dej avno sti.

V primeru, da najemnik po tem soglasju izvede zgoraj navedena dela in posege, se Steje, da sprejema pogoje soglasja.

Pripravil:
Miha Kastelic

306 11 39

UTikaNARDONI

Simona REMIH
Nadelnica

Poslano:
- naslovniku,
- pripravljavcu.
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lvtrestna obi ina Ljubljana

ZoranJankovi(, zupan

ltestni trg 1. fiOo Ljubljana
teleJbn: 01 306 10 1O, Jizks: 01 306 12 14

Stevilka: 3 528-3 I 5/20 t 0-4
Dqtum:

1 3 -l:- ?$1fi

POOBLASTILO

Mestna obdina Ljubljana kot lastnik poslovnega prostora, v velikosti 58,31 m2 na naslow
Petkov5kovo ngbrglie 67, pooblaidamo najemnika LE PETIT CAFE - OKREPCEVALNICA
DRAGAN TOSIC s.p., Trg francoske revolucije 4, 1000 Ljubljana, zazastopanje v postopku
izdaje uporabnega dovoljenja, na lastne stro5ke brez moZnosti powadila vloZenih sredstev.

S podpisom tega pooblastila odobravamo tudi Ze opravljena dejanja, ki so bila izvedena na
podlagi soglasja !t.3528-22412008-2 z dne 03.06.2008 ter soglasja 51.3528-31512010-3 zdne
05.08.2010 izdana s strani Oddelka zaravnanje z nepremidninami.

Vroditi:
- kabinet Lupana,
- LE PETIT CAFE - OKREPdEVALNICA DRAGAN TOSIC s.p., Trg francoske revolucije 4, 1000

Ljubljana
- arhiv, ORN


