Društvo za urbano okolje

D U O

Odbor za lepšo Staro Šiško
Frankoponska 27, 1000 Ljubljana

K.Tivoli d.o.o.,

star naslov: Šlandrova ulica 4 B, 1231 Ljubljana - Črnuče,
nov naslov: Pod hribom 55, 1000 Ljubljana;
zastopnik: tine.vadnal@kolektor.com

Zadeva: POPRAVILO NASTALE ŠKODE ZARADI GRADNJE INVESTICIJE soseska >>BELLE VIE
TIVOLI«

Spoštovani!

Na Društvu DUO, Društvo za urbano okolje, Odbor za lepšo Staro Šiško, smo dobili prošnjo
stanovalcev ogrožene stavbe na naslovu Frankopanska 20, Ljubljana, da interveniramo glede
popravil konstrukcijskih in drugih neugodnih sprememb na prizadeti stavbi, ki so nastale
zaradi gradbenih del na investiciji, katero vodite.
Gradbena dela na investiciji so bolj ali manj zaključena, poškodbe na stavbi Frankopanska 20
pa še niso sanirane.
Podjetje K.Tivoli d.o.o. je poslovn o
S strani stanovalcev na naslovu Frankopanska 20 smo prejeli že pred časom pismo v vednost,
naslovljeno podjetju - investitorju gradnje, sedaj smo prejeli še ustno obvestilo, da se stanje
ni popravilo - kot sledi:
>>Glede na to, da se gradnja kondominija Tivoli na Frankopanski ulici v Ljubljani
zaključuje in je bil dogovor med nami, Energoplanom in vami, da se bo nastala škoda
na hiši in v stanovanjih odpravila, vas pozivam, da svojo obljubo sedaj tudi izpolnite.
Na naši hiši in v stanovanjih na Frankopanski 20 je nastalo, zaradi omenjene gradnje
kar nekaj škode (razpoke in podobno), ki jih je sedaj potrebno popraviti.
Obvestiti vas morava, da je med drugim nastala škoda tudi na ceveh, zaradi treslajev
in j e začelo na večih koncih zamakati.
Prosim, da me kontaktirate na gsm 041/724-663, za natan čne informacije glede
škode, ki je nastala.
Ljubljana; 28.10.2017
Tatjana in Miroslava
Vetrih,

Frankopanska 20,
1000 Ljubljana«

http://stara-siska.si/

Društvo za urbano okolje

#
Frankoponska
27, 1000 Ljubljana

Na podlagi gornjega poziva, kateremu se pridružujemo v društvu DUO, pričakujemo, da
boste pristojna podjetja v kar najkrajšem času poskrbela za izvedbo ustrezne celostne
sanacije stavbe na naslovu Frankopanska 20, Ljubljana.
V nasprotnem primeru bodo morala biti bremena sanacije prenesena s strani lastnikov v
prizadeti stavbi na nove etažne lastnike v novogradnji, o čemer jih bo treba še pravočasno
obvestiti, da bo jasno, kakšne finančne obveznosti sledijo iz investicije. Zato se s sanacijo
mudi.
Prosimo za odgovor in za obvestilo o tem, kdaj bodo sanacijska dela na stavbi na naslovu
Frankopanska 20 opravljena.

Lep pozdrav,
V imenu društva DUO,
Predsednica,
Martina Lipnik, u.d.i.a.

V vednost:

-

Kabinet župana Ljubljane; župan g. Jankovič, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
zoran.iankovic@ljubljana.si
Četrtna skupnost Ljubljana Šiška, Kebetova 1, 1000 Ljubljana,
m ol.sis ka@ljubljana .si
Miroslava Vetrih, Frankopanska 20, Ljubljana, miroslavavetrih@gmail.com
Stoja Trade d.o.o., Dolenjska cesta 242C, 1000 Ljubljana, info@sto ja-trade.si

http://stara-siska.si/

