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večstanovanjske stavbe 
Nova Gorica, 10.10.2013 

 

Datum, ura kraj zbora in vodja zbora: 9.10.2013 ob 10:00 v stavbi Gortanova 6, Nova Gorica; 
                                                                      vodja zbora: predstavnik upravnika DOM d.o.o., David Kavčič 
 
 

Dnevni red: 
 

1. Uvod  
2. Poročila in obvestila upravnika  
3. Vzdrževanje skupnih delov stavbe 
4. Razno oz. ostale pobude 
5.    Oblikovanje morebitnih sklepov za glasovanje 

  
 

 
 

 
 

Okrajšave besedila: okrajšave besedila: NS PIZ - Nepremičninski sklad Pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. ; SSMONG - Stanovanjski sklad Mestne občine N. 

Gorica; EL - etažni lastniki 
 
 
 

1. TOČKA – UVOD.................................................................................................................. .....................................................................................   
A. Imenovanje podpisnikov zapisnika, B. Ugotovitev sklepčnosti 

 

(A) Za podpisnika zapisnika sta bile imenovani ga. Bogomira Pilih in ga. Olga Ravbar Pahor. 
(B) PRISOTNI: 15 najemnikov stanovanj, (seznam s podpisi je v prilogi)  
                                predstavnika NS PIZ,  ga. Zdenka Novak in g. Andrej Kos 
                          predstavnik SSMONG, g. Jordan Mikulin 

 
 

 

2. TOČKA – POROČILA IN OBVESTILA UPRAVNIKA............................................................................................................................. ................  

 
 Poročilo o delu upravnika: Vsi lastniki in najemniki so prejeli poročilo o delu upravnika za leto 2012 in Letno poročilo o porabi in 
stroških goriva za pripravo tople vode in za ogrevanje posameznih delov stavbe za kurilno sezono 2012/2013 . Na poročila ni 
pripomb. 

 

3. TOČKA – NAČRTOVANJE VZDRŽEVALNIH DEL (večje investicije)................................................................................................................  

 

Odprava napak: Lastnika stanovanj (NS PIZ in SSMONG) sta zaradi neodzivanja izvajalca del - Primorje d.d. na odpravo 
napak in pomanjkljivosti izpeljala postopek za unovčenje bančne garancije za odpravo napak.  

 
 

4. TOČKA – RAZNO OZ. OSTALE POBUDE............................................................................................................................. ................................ 
                       

 

1.  Korekturni faktorji: Projektant strojnih instalacij je pripravil izračun korekturnih faktorjev, ki izenačujejo vpliv leg posameznega   
  stanovanja. Večinski lastnik stanovanj na Gortanovi 6, NSPIZ je že potrdil strinjanje z omenjenimi faktorji, tako da bo upravnik  
  omenjene faktorje upošteval pri obračunu stroškov goriva za pripravo tople vode in ogrevanja od 1.9.2013 dalje, kot so  bili 
  obveščeni vsi najemniki z dopisom dne 11.9.2013. 
 

   2.  Nepravilnosti v stanovanju št. 24: V stanovanju št. 24 (Pilih) je povešen radiator.  Stena, ki se nahaja ob balkonu je vlažna, 
poškodovana je stena ob radiatorju v kuhinji (poškodba naj bi nastala ob popravilu radiatorja).  
 
ODGOVOR: Upravnik bo naročil popravilo. 
 
 

   3.  Zamakanjev stanovanju št. 5: Najemnica stanovanja ga. Volčanšek opaža, da ob  balkonu teče voda po fasadi. 
 
ODGOVOR: Zadeva se bo reševala v okviru odprave napak iz naslova garancije.  
 
 

   4.  Vlaga v stanovanju št. 6:  Najemnica stanovanja ga. Slovenec je sporočila, da je na steni, ki je obrnjena na severno stran 
veliko vlage. 
 
ODGOVOR: Zadeva se bo reševala v okviru odprave napak iz naslova garancije (fasada). Predhodno bo izmerjena vlažnost sten. 
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   5.  Vtičnica za invalidski voziček:  Najemnik stanovanja št. 14 g. Bizjak želi urediti vtičnico za polnjenje invalidski voziček. Prejel 
        je namreč pritožbe posameznih stanovalcev zaradi polnjenja v skupnem prostoru, kjer je vtičnica vezana na skupno rabo. 
        
 ODGOVOR: Upravnik bo naročil el.instalaterju vgradnjo vtičnice v pomožnem prostoru (shrambi). 
 

   6.  Skupni prostori: Prisotni najemniki predlagajo namestitev el. ključavnice na zunanji ograji, ker se obstoječa (navadna) zatika.  
       Popravijo naj se tudi zunanje prane plošče ob stranskem izhodu (ob Domu upokojencev) saj predstavljajo nevarnost.  
 
ODGOVOR: g. Mikulin (SSMONG) je pojasnil, da  za navedena popravila ne morejo koristiti sredstev bančne garancije ampak se 
bodo o morebitnem naročilu  dogovorili z NS PIZ. 
 
   7.  Odtočna cev strehe: Ob odtočni cevi za odvajanje meteorne vode na jugovzhodni strani stavbe zamaka: 
 

ODGOVOR: Upravnik bo naročil popravilo. 
 

   8.  Ščurki: V stanovanju "Hlebec" je bila na željo najemnika opravljena dezinsekcija ščurkov. V kolikor se bodo še pojavljali tudi na  
       drugih mestih, bo upravnik naročil dezinsekcijo kjer bo to potrebno. 
 

   9.  Ostranitev avtomobila: Lastnik nevoznega avtomobila (Komel) naj le tega nemudoma odstrani. 
 
 

   10. Oblika mesečnih razdelilnikov stroškov: Upravnik naj na mesečnih razdelilnikih stroškov in na zapisnikih uporabi večje črke 
       za lažje branje. 
ODGOVOR: Upravnik bo na zapisnikih zbora lastnikov uporabil večjo pisavo že takoj, na razdelilnikih stroškov pa to zaenkrat n i 
mogoče iz tehničnih razlogov. Vsak najemnik pa lahko dobi dodatna pojasnila ali povečane kopije računov na sedežu upravnika - 
Delpinova 8, Nova Gorica v času za stranke. 
 
   11. Stroški hišniških storitev: go. Dolenc je zanimalo, če so v stroških upravljanja, ki jih poravnavajo lastniki všteti tudi stroški 
hišniških storitev.  
ODGOVOR: Predstavnica NSPIZ ga. Novak je pojasnila, da navedeni stroški niso všteti v stroške upravljanja. Predstavnik 
upravnika g. Kavčič je povedal, da je bila podrobna obrazložitev podana že na lanskem zboru, kar so prisotni najemniki tudi potrdili.    
 
12. Sestanki v skupnem prostoru za druženje : go. Pilih je zanimalo, kdo organizira sestanke v skupnem prostoru za druženje z 
občinsko svetnico go. Darinko Kozinc. Povedala je, da je proti organizaciji takih sestankov v skupnih prostorih, še posebej zato, ker 
nanje  niso vsi povabljeni. Sestanki naj se sklicujejo preko upravnika, tako da vabilo prejmejo vsi najemniki. 
 
 

 

 

Zapisnik pripravil predstavnik upravnika DOM d.o.o.: David Kavčič.  
 

Podpisnik zapisnika:        ga. Bogomira Pilih...........................................................      g. Olga Ravbar Pahor...................................................... 


