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Organizacijsko-administrativna opravila

Stanje posameznih delov in skupnih prostorov objekta
(število najemnih stanovanj, številolastnih stanovanj, število sprememb lastništva posameznih
delov ipd.)
Število stanovanj:
Število poslovnih prostorov:
Število drugih posameznih delov(npr. samostojne garaţe
ipd.):
SKUPAJ (vseh posameznih delov stavbe)

28

+0

(od tega v najemu: 28)

+0

28

Število sprememb lastništva posameznih delov: 0.
Več podatkov o posameznih delih stavbe (podatki iz katastra stavb in podatki iz evidence upravnika) je V PRILOGI: ''P odatki
o posameznih delih stavbe''.Skupni prostori stavbe (vhod, hodniki, stopnišča idr.) so opredeljeni v Elaboratu za vpis
podatkov v kataster stavb (Načrt za etaţne lastnike), ki je vloţen na kataster stavb. Njihova skupna površina znaša (v
m2):474,46.

Zbiranje, vodenje in obdelovanje osebnih podatkov, ki jih je upravnik dolţan posredovati
pristojnim organom v skladu s predpisi
Osebne podatke smo zbirali, obdelovali in posredovali pristojnim organom v skladu s predpisi.
Skladno s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb zbiramo podatke o številu uporabnikov in psov v posameznih
enotah, ki sluţijo kot osnova za razdeljevanje nekaterih obratovalnih stroškov.

Sprejeti sklepi in izvrševanje sprejetih sklepov v poslovnem letu
(sprejeti na zborih etaţnih lastnikov ali s podpisovanjem listine)
Etaţni lastniki stavbe v letu 2011 niso sprejeli posebnih sklepov.

Morebitna inšpekcijska nadzorstva ter morebitne inšpekcijske odločbe s tem v zvezi
Inšpekcijskih nadzorstev oz. morebitnih inšpekcijskih odločb v zvezi s stavbo v letu 2011 ni bilo.

Tehnično-strokovna opravila
Sprejetje in izvajanje sprejetega načrta vzdrţevanja stavbe v poslovnem letu
– terminski in finančni pregled
Stavba v letu 2011 ni imela veljavno sprejetega načrta vzdrţevanja. V teku je postopek za odpravo napak gradnje.

Izvajanje obratovanja stavbe
Merila delitve obratovalnih stroškov je do vključno novembra 2011 določal Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Ur. l.
RS, št. 60/2009:
Vrsta obratovalnega stroška

Ključ delitve

UKREPI POŢARNE VARNOSTI (obrat.stroški)

na enoto

SKUPNA ELEKTRIČNA ENERGIJA
ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV
ODVOZ SMETI
HIŠNIŠKA OPRAVILA
KABELSKA TV

po površini
po številu uporabnikov in psov
po številu UPORABNIKOV
na enoto
na enoto - naročniki
- fiksni del stroška se deli v enakih deleţih na posamezno
stanovanje; - strošek porabe vode se obračuna PO PORABI;
tudi morebitna razlika pri porabi vode med skupnim
vodomerom in vodomeri posameznih stanovanj se deli
sorazmerno glede na pora

DEŢURNA SLUŢBA
DERATIZACIJA

VODARINA (topla in hladna voda)

strošek poravna naša druţba
na enoto

- neodvisni (''fiksni'') stroški se delijo po ogrevani
površini;
- strošek priprave tople vode za celotno stavbo znaša
30%,
strošek ogrevanja pa 70 % celotnih odvisnih stroškov
(na
PORABA PLINA (ogrevanje in priprava tople
letni ravni);
vode)
- 35 % stroška priprave tople vode se deli po ogrevani
površini,
65 % pa po porabi (odčitki vodomerov za toplo
vodo);
- 35 % stroška ogrevanja se deli po ogrevani površini,
65 % pa po porabi (odčitki kalorimetrov).

Izvajalec / dobavitelj

Varnost & Intertronics d.o.o.
PREVENTIVA INSEKT, D.O.O.
Gasilska enota Nova Gorica, razni
izvajalci
E 3, D.O.O., ELEKTRO PRIMORSKA D.D.
TASH d.o.o., Nova Gorica
Komunala Nova Gorica d.d.
DEAN BIZJAK S.P.
Kabelska TV Nova Gorica
Vodovodi in kanalizacija N. Gorica d.d.

Adriaplin d.o.o.

Od decembra 2011 dalje se upošteva tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, Ur. l.
RS, št. 87/2011.

PRILOGE
Posamezni deli, ki imajo po zakonu poseben status pri delitvi obratovalnih stroškov (plačajo le stroške, ki dejansko nastajajo oz. so povezani
z njihovo uporabo):
- Ločeni posl. prostori (id. št.): V stavbi ni ločenih poslovnih prostorov.
- Samostojne garaţe ali park. mesta (id. št.): V stavbi ni ločeno vpisanih garaţ oz. park. mest.

Izvajanje rednih vzdrţevalnih del manjše vrednosti in intervencijskih del
(dela, ki se skladno z zakonom izvajajo brez soglasja lastnikov)
Redna vzdrţevalna dela manjše vrednosti in intervencijska dela izvajamo v dogovoru z nadzornim odborom lastnikov (glej
tudi prilogo: ''Obračun letnih stroškov upravljanja, stanje plačil in neplačane obveznosti etaţnih lastnikov za leto 2011'').

PRILOGE

PRILOGE

POROČILO O UPRAVNIKOVEM DELU ZA LETO
2011 upravnik stavbe: DOM Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., NOVA GORICA
Finančno-računovodska in knjigovodska opravila
Obračun letnih stroškov upravljanja, stanje plačil in neplačane obveznosti etaţnih lastnikov na
podlagi pogodb oz. dogovorov s tretjimi osebami
Cena za opravljanje upravniških storitev je določena s Pogodbo, sklenjeno med etaţnima lastnikoma stavbe in našo druţbo,
in za vsak posamezni del znaša 0,2% od točkovne vrednosti posameznega dela LETNO (podatki o točkovnih vrednostih so v
prilogi: ''Podatki o posameznih delih stavbe'').
Poročilo o vseh ostalih stroških upravljanja stavbe je V PRILOGI: ''Obračun stroškov upravljanja, stanje plačil in neplačane
obveznosti etaţnih lastnikov za leto 2011''. Ključi delitve za obratovalne stroške so navedeni v točki ''Izvajanje obratovanj a
stavbe'', vzdrţevalni stroški se delijo na osnovi solastniških deleţev.

Škode na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, ki se krijejo
iz naslova pogodbez zavarovalnico
Podatki o zavarovanih stanovanjih so v tretjem delu priloge: ''Obračun stroškov upravljanja, stanje plačil in neplačan e
obveznosti etaţnih lastnikov za leto 2011''.
Vrsta škode
Poškodovane stvari
Priznana zavarovalnina
Na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah stavbe v letu 2011 ni bilo škodnih primerov.

Stanje sredstev računa rezervnega sklada, poraba sredstev sklada ter morebitno zadolţevanje
Skladno z zakonskimi določili stavba v letu 2011 ni imela oblikovanega rezervnega sklada.

Stanje sredstev prejetih najemnin za skupne prostore oz. drugih sredstev etaţnih lastnikov
Začetno stanje - 31.12.10

Prilivi najemnin - 2011

Drugi prilivi (zam. obr.
ipd.)

Poraba sredstev -2011

Končno stanje - 31.12.11

Pravno-premoţenjska opravila
Izdana dovoljenja in soglasja Geodetske uprave Republike Slovenije v geodetskih postopkih
v zvezi s stavbo in zemljiščem
-

Posredovanje dokumentacije stanovanjski inšpekciji, upravnim organom, odvetnikom in
sodiščem; zastopanje etaţnih lastnikov v morebitnih upravnih in sodnih postopkih
-

DOM d.o.o., Nova Gorica

138.779,00 €
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N A V O D I L O o izdelavi poročila o upravnikovem delu
…
7. člen (posredovanje poročila)
Upravnik mora poročati na zboru lastnikov ali poročilo pustiti vsakemu etažnemu
lastniku v hišnem predalčniku in ga objaviti na oglasni deski, ki je dostopna
vsem etažnim lastnikom.
…

DOM
Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o.
DELPINOVA 8
NOVA GORICA

PRILOGE

