
Ljubljana, 26. 2. 2012    
 

 

OBVESTILO STANOVALCEM FONDOVIH HIŠ 

  

Dragi sosedje, 

  

radi bi vas seznanili s trenutnim stanjem in z načrtovanimi dogodki v letošnjem letu: 

  

1. Nepravdni postopek za določitev pripadajočih zemljišč Fondovim hišam, ki smo ga začeli konec leta 
2009, kljub lanski zakonski noveli, da je morajo sodišča te postopke obravnavati prednostno, še vedno ni 
končan. Ne glede na to pa lahko vse naše pravice do dvorišč in vrtov uveljavljamo v vseh drugih postopkih 
iz naslova dosedanje posesti. 

  

2. Družba Bežigrajski športni park Joca Pečečnika ne more zaprositi za gradbeno dovoljenje za prenovo 
Stadiona, ker še ni pridobila okoljevarstvenega soglasja. Agencija RS za okolje bo o njegovi izdaji odločala 
v naslednjih mesecih, v primeru za nas neugodne odločitve pa se lahko pritožimo, saj smo pridobili status 
stranskih udeležencev postopka. 

  

3. Sodišče je junija lani razveljavilo sklep o pravnomočnosti zemljiškoknjižnega vpisa parcele 312 (Fondovi 
vrtovi) v korist družbe BŠP. Čeprav o pritožbi BŠP-ja še ni bilo odločeno, vse kaže na to, da se Joc Pečečnik 
ne bo mogel vpisati v zemljiško knjigo. 

  

4. Da bi vam olajšali obdelavo vrtov, bomo tudi letos organizirali strojno prekopavanje. Če kdo ne bo 
zmogel poskrbeti za svoj vrt, naj nas pravočasno obvesti. Kontaktna oseba za sporočila in naročila za 
frezanje je Ljubo Rezar s Koroške 18, tel. 031779019. 

  

5. Še vedno nadaljujemo s prostovoljnim delom, ki je zametek skupnega enotnega upravljanja naselja in 
vzpostavitve stanovanjske skupnosti. Podporo ustanovitvi stanovanjske skupnosti so že izrazile Koroška 16, 
18, 18a, 20, 22 in 24. Vse ostale hiše pozivamo k aktivnemu vključevanju v reševanje problematike naselja 
in namenskemu varčevanju za obnovo fasad.  

 

6. V soboto, 24. marca 2012 dopoldne, se bo tudi Fond pridružil akciji Očistimo Slovenijo 2012. Čistili 
bomo naš okoliš, o natančnem poteku akcije pa vas bomo še obvestili v zadnjem tednu pred akcijo, saj je 
možna sprememba glede na vreme. Po akciji  bo na osrednji zelenici tudi družabno srečanje, na katerem se 
bomo detajlno pogovorili o letošnji obdelavi vrtov in obravnavali odprta vprašanja v zvezi z našim naseljem.  

  

7. Že tradicionalni Fondov piknik ob Evropskem dnevu sosedov bo letos zadnji vikend v maju, prav tako 
praznovanje dneva Četrtne skupnosti Bežigrad. Pravočasno si rezervirajte čas za naše druženje, o obeh 
dogodkih pa boste še podrobneje obveščeni. 

 

Lep pozdrav,                Koordinacijski odbor    

    stanovalcev Fondovih hiš 



Ljubljana, 26. 2. 2012    
 

 

Vse novosti na http://www.iztepac.net/          

 

                         Pišite nam na 
iztepac@gmail.com 


