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ZAPISNIK
o javnem odpiranju prispelih prijav na Javni razpis za izbiro stavb za dodelitev sredstev za
sofinanciranje obnove stavbnih lupin v okviru programa "Ljubljana - moje mesto" v obdobju 2014
do vključno 2017, ki je potekalo 29.5.2013 ob 13.00 uri na Oddelku za urejanje prostora, Poljanska 28,
Ljubljana v sejni sobi v pritličju.
pritlič

Prisotni:
Karel Pollak, Iztok Lavrič,
č, Vanda Mikluž, Špela Knol (vsi MOL), Irena Vesel Kopač
Kopa (ZVKDS OE
Ljubljana), Aleš Časar
asar (Imovina
(Imovi d.o.o. - inženiring in nadzor za LMM), Iva Padar in Renata Plavotič
Plavoti (SPL
d.d.), Maja Kneževič (upravnik Metalka stanovanjske storitve d.o.o.), Milenko Jerman (upravnik LoraLora
Ljubljana d.o.o., Dušan Hrček
ček (za objekt Einspillerjeva 25) in Janez Petkovše
Petkovšekk (Delo).
Odpiranje prijav na javni razpis je vodil
dil Karel Pollak, ki je prisotne najprej seznanil z vsebino javnega
razpisa in razpisnimi merili ter nato pojasnil, da se bo pri vsaki prijavi za sofinanciranje preverjala
popolnost posamezne vloge - če so predloženi zahtevani dokumenti,, medtem ko bo podrobno pregledala
vloge Komisija za vodenje in izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, obnov stavbnih lupin, ki je bila
imenovana s sklepom župana.
Prisotni so ugotovili,, da je do roka oddaje prispelo 28 prijav in sicer za stavbe: Miklošičeva
Mikloši
18,
Študentovska 2, 2a - Vodnikov trg 3, Slovenska cesta 10, Poljanska cesta 18, Cesta v Gameljne 11 Ježarjeva domačija,
ija, Trubarjeva 8 - Petkovškovo nabrežje 9, Prešernova cesta 16, Prešernova 17,19 Erjavčeva 22, Kongresni trg 4 - Wolfova 14, Vošnjakova 7, Trg MDB 14, Gornji trg 17, Zvezdarska 4,
Kersnikova 5, Tržaška cesta 6, Poljanska cesta 11, Slomškova ul. 14, Dvorni trg 1 - Kongresni trg 11,
Gallusovo nabrežje 19 - Stari trg 20, Vodnikov trg 5, Igriška ul. 12, Eispillerjeva ul. 25, Gornji trg 44,
Kongresni trg 7, Kongresni trg 6, Štefanova ul. 9 - 11, Zemljemerska 11 in Zemljemerska 13.
Prisotni so ugotovili, da vse vloge niso bile popolne, saj pri nekaterih niso vsi lastniki podpisali zahtevanih
izjav in dogovora o lastniških deležih, pri nekaterih pa so manjkali posamezni zahtevani dokumenti, vendar
pri nobeni prijavi tisti, ki bi se nanašali na oceno vrednosti del ali ki bi lahko vplivali po razpisnih merilih
na razvrstitev objektov glede na druge objekte.
obje
Skladno z besedilom razpisa bodo ti prijavitelji lahko svoje
formalno nepopolne vloge v 15 dneh dopolnili.
Zapisal: Karel Pollak

Priloge:
− pregled popolnosti vlog glede na zahtevano vsebino za objekte, katerih lastniki so se prijavili na
razpis (izpolnila obrazce Špela Knol)

