Soseska Planina Kranj, kvart I., ulice in naslovi:
Planina, Cesta 1. maja, Vrečkova ulica, Gubčeva ulica, Ulica Gorenjskega odreda

GLASOVANJE S PODPISNO LISTINO
o ustanovitvi in pooblastilih za delo Kurilnega odbora kotlovnice Planina
večstanovanjska stavba:
CESTA 1.MAJA 61
SKLEP A.

Spodaj podpisani lastnik stanovanja/poslovnega prostora (PP) št. 1 (šifra prostora:
0483/001) na naslovu CESTA 1.MAJA 61, z ogrevano površino 58,00 m2 ki je priključen/o
na sistem ogrevanja iz skupne kotlovnice Planina, soglašam z ustanovitvijo kurilnega
odbora kotlovnice Planina (v nadaljevanju KO Planina). KO Planina se ustanavlja za
spremljanje in nadziranje funkcij upravljanja in poslovanja sistema ogrevanja Planina.
Potrjujem, da sem seznanjen in se strinjam z določili Dogovora o oblikovanju in
pristojnostih KO Planina, ki je objavljen na spletni strani www.domplan.si;
www.domplan-upravljanje.si ter na oglasnih deskah stavb. S podpisom na tej listini
pooblaščam KO Planina za:
sprejem odločitev o začetku in koncu kurilne sezone ter tehničnih ogrevalnih parametrih,
potrjevanje plana stroškov ogrevanja za posamezno kurilno sezono,
pregledovanje in potrjevanje obračuna kurilne sezone,
potrjevanje načrta vzdrževanja,
odločanje o večjih investicijah in izboljšavah,
odločanje o izbiri izvajalca pri večjih investicijah in izboljšavah,
sodelovanje z upravnikom kotlovnice pri izbiri izvajalca za investicijska dela in izboljšave,
sodelovanje z upravnikom kotlovnice pri izbiri ponudnika energenta,
po potrebi informiranje nadzornih odborov etažnih lastnikov ali posameznih etažnih lastnikov o
bistvenih aktivnostih povezanih s sistemom ogrevanja Planina preko okrožnic in sredstev javnega
obveščanja,
odločanje o strateških in razvojnih usmeritvah delovanja sistema ogrevanja Planina,
odločanje o priključevanju novih uporabnikov na sistem ogrevanja Planina,
sprejemanje drugih operativnih ukrepov, ki jih ni mogoče predvideti, so pa nujni za normalen potek
ogrevanja,
odločanje o podelitvi pooblastil za izdajo smernic in mnenj, kot pristojnemu soglasodajalcu,
sprejemanje sistemskih dokumentov,
določitev upravitelja kotlovnice ter podpis Pogodbe o upravljanju sistema ogrevanja Planina,
sprejem elaborata o razmejitvah med napravami, ki so del sistema ogrevanja Planina in napravami,
ki so v lasti lastnikov posameznih ali skupne stavb.

-

Obrazložitev predloga sklepa je podana v spremnem dopisu te glasovnice!
Glasovanje ZA ali PROTI ustanovitvi KO Planina (označite izbor):

1.

etažni lastnik/solastnik
stanovanja /PP
ĆOSIĆ JURO

ZA

PROTI

datum

podpis

Če je prostor v solastnini glasuje oziroma izbor potrdi tudi solastnik stanovanja/PP:

2.

ĆOSIĆ ZARFIJA

3.
OPOMBA; izpolnjeno glasovalno listino lahko oddate: 1.) osebno na sedež upravnika-Domplan, d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj (recepcija); 2.) na elektronski naslov: ogrevanje.planina@domplan.si; 3.)
vašemu koordinatorju, 4.) v nabiralnik ob vhodu v kotlarno na Planini; 5.) nazaj po pošti na naslov
Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14.

Soseska Planina Kranj, kvart I., ulice in naslovi:
Planina, Cesta 1. maja, Vrečkova ulica, Gubčeva ulica, Ulica Gorenjskega odreda
ĆOSIĆ JURO
CESTA 1.MAJA 61

GLASOVANJE S PODPISNO LISTINO
o imenovanju članov Kurilnega odbora kotlovnice Planina
večstanovanjska stavba:
CESTA 1.MAJA 61
SKLEP B.

Spodaj podpisani lastnik stanovanja/poslovnega prostora št. 1 na naslovu CESTA 1.MAJA
61, z ogrevano površino 58,00 m2, izmed kandidatov kvarta I soseske Planina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Borut Zatler
Zvone Sitar
Janko Brovč
Tomaž Križnar
Draga Žun
Simon Čelik

Planina 25
Vrečkova 11
Gubčeva 7
Ulica Gorenjskega odreda 6
Ulica Gorenjskega odreda 10
Ulica Gorenjskega odreda 18

glasujem za naslednjega (enega) kandidata :
etažni lastnik/solastnik
stanovanja /PP
1.

glasujem za kandidata
(vpisi IME PRIIMEK ali
zap. št.)

datum

podpis

ĆOSIĆ JURO

Če je prostor v solastnini glasuje oziroma izbor potrdi tudi solastnik stanovanja/PP:

2.

ĆOSIĆ ZARFIJA

3.
Obrazložitev predloga sklepa je podana v spremnem dopisu te glasovnice!
Čas glasovanja in veljavnost sklepov:
Sklep A je sprejet, če ga v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev od dne, ko ga podpiše prvi
etažni lastnik, podpišejo etažni lastniki, katerih solastniški deleži sestavljajo skupaj več kot polovico
solastniških deležev, določenih glede na ogrevano površino posameznega dela v razmerju do
skupne ogrevane površine vseh posameznih delov znotraj kvarta.
Sklep B: Kot člani KO Planina se znotraj kvarta potrdijo tisti 3 kandidati, za katere glasuje največ
etažnih lastnikov glede na solastniške deleže. Pri določanju solastniškega deleža etažnih lastnikov
se upošteva ogrevana površina posameznega dela v razmerju do skupne ogrevane površine vseh
posameznih delov znotraj kvarta.

OPOMBA; izpolnjeno glasovalno listino lahko oddate: 1.) osebno na sedež upravnika-Domplan, d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj (recepcija); 2.) na elektronski naslov: ogrevanje.planina@domplan.si; 3.)
vašemu koordinatorju, 4.) v nabiralnik ob vhodu v kotlarno na Planini; 5.) nazaj po pošti na naslov
Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14.

Soseska Planina Kranj, kvart II., ulice in naslovi:
Gogalova ulica, Ulica Janeza Puharja, Ulica Tončka Dežmana, Ulica Tuga Vidmarja, Ulica Juleta
Gabrovška, Ulica Lojzeta Hrovata 1-3

GLASOVANJE S PODPISNO LISTINO
o ustanovitvi in pooblastilih za delo Kurilnega odbora kotlovnice Planina
večstanovanjska stavba:
GOGALOVA ULICA 10
SKLEP A.

Spodaj podpisani lastnik stanovanja/poslovnega prostora (PP) št. 1 (šifra prostora:
0539/001) na naslovu GOGALOVA ULICA 10, z ogrevano površino 59,50 m2 ki je
priključen/o na sistem ogrevanja iz skupne kotlovnice Planina, soglašam z ustanovitvijo
kurilnega odbora kotlovnice Planina (v nadaljevanju KO Planina). KO Planina se
ustanavlja za spremljanje in nadziranje funkcij upravljanja in poslovanja sistema
ogrevanja Planina. Potrjujem, da sem seznanjen in se strinjam z določili Dogovora o
oblikovanju in pristojnostih KO Planina, ki je objavljen na spletni strani
www.domplan.si; www.domplan-upravljanje.si ter na oglasnih deskah stavb. S
podpisom na tej listini pooblaščam KO Planina za:
sprejem odločitev o začetku in koncu kurilne sezone ter tehničnih ogrevalnih parametrih,
potrjevanje plana stroškov ogrevanja za posamezno kurilno sezono,
pregledovanje in potrjevanje obračuna kurilne sezone,
potrjevanje načrta vzdrževanja,
odločanje o večjih investicijah in izboljšavah,
odločanje o izbiri izvajalca pri večjih investicijah in izboljšavah,
sodelovanje z upravnikom kotlovnice pri izbiri izvajalca za investicijska dela in izboljšave,
sodelovanje z upravnikom kotlovnice pri izbiri ponudnika energenta,
po potrebi informiranje nadzornih odborov etažnih lastnikov ali posameznih etažnih lastnikov o
bistvenih aktivnostih povezanih s sistemom ogrevanja Planina preko okrožnic in sredstev javnega
obveščanja,
odločanje o strateških in razvojnih usmeritvah delovanja sistema ogrevanja Planina,
odločanje o priključevanju novih uporabnikov na sistem ogrevanja Planina,
sprejemanje drugih operativnih ukrepov, ki jih ni mogoče predvideti, so pa nujni za normalen potek
ogrevanja,
odločanje o podelitvi pooblastil za izdajo smernic in mnenj, kot pristojnemu soglasodajalcu,
sprejemanje sistemskih dokumentov,
določitev upravitelja kotlovnice ter podpis Pogodbe o upravljanju sistema ogrevanja Planina,
sprejem elaborata o razmejitvah med napravami, ki so del sistema ogrevanja Planina in napravami,
ki so v lasti lastnikov posameznih ali skupne stavb.

-

Obrazložitev predloga sklepa je podana v spremnem dopisu te glasovnice!
Glasovanje ZA ali PROTI ustanovitvi KO Planina (označite izbor):

1.

etažni lastnik/solastnik
stanovanja /PP
MESTNA OBČINA KRANJ

ZA

PROTI

datum

podpis

Če je prostor v solastnini glasuje oziroma izbor potrdi tudi solastnik stanovanja/PP:

2.
3.
OPOMBA; izpolnjeno glasovalno listino lahko oddate: 1.) osebno na sedež upravnika-Domplan, d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj (recepcija); 2.) na elektronski naslov: ogrevanje.planina@domplan.si; 3.)
vašemu koordinatorju, 4.) v nabiralnik ob vhodu v kotlarno na Planini; 5.) nazaj po pošti na naslov
Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14.

Soseska Planina Kranj, kvart II., ulice in naslovi:
Gogalova ulica, Ulica Janeza Puharja, Ulica Tončka Dežmana, Ulica Tuga Vidmarja, Ulica Juleta
Gabrovška, Ulica Lojzeta Hrovata 1-3
MESTNA OBČINA KRANJ
GOGALOVA ULICA 10

GLASOVANJE S PODPISNO LISTINO
o imenovanju članov Kurilnega odbora kotlovnice Planina
večstanovanjska stavba:
GOGALOVA ULICA 10
SKLEP B.

Spodaj podpisani lastnik stanovanja/poslovnega prostora št. 1 na naslovu GOGALOVA
ULICA 10, z ogrevano površino 59,50 m2, izmed kandidatov kvarta II soseske Planina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Branka Fink
Srećko Simović
Mladen Simeunovič
Franc Kozelj
Janez Bernard
Andrej Mohorč
Igor Ravnik

Gogalova ulica 10
Ulica Janeza Puharja 4
Ulica Tuga Vidmarja 12
Ulica Tončka Dežmana 8
Ulica Tuga Vidmarja 8
Ulica Tuga Vidmarja 9
Juleta Gabrovška 21

glasujem za naslednjega (enega) kandidata :
etažni lastnik/solastnik
stanovanja /PP
1.

glasujem za kandidata
(vpisi IME PRIIMEK ali
zap. št.)

datum

podpis

MESTNA OBČINA KRANJ

Če je prostor v solastnini glasuje oziroma izbor potrdi tudi solastnik stanovanja/PP:

2.
3.
Obrazložitev predloga sklepa je podana v spremnem dopisu te glasovnice!
Čas glasovanja in veljavnost sklepov:
Sklep A je sprejet, če ga v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev od dne, ko ga podpiše prvi
etažni lastnik, podpišejo etažni lastniki, katerih solastniški deleži sestavljajo skupaj več kot polovico
solastniških deležev, določenih glede na ogrevano površino posameznega dela v razmerju do
skupne ogrevane površine vseh posameznih delov znotraj kvarta.
Sklep B: Kot člani KO Planina se znotraj kvarta potrdijo tisti 3 kandidati, za katere glasuje največ
etažnih lastnikov glede na solastniške deleže. Pri določanju solastniškega deleža etažnih lastnikov
se upošteva ogrevana površina posameznega dela v razmerju do skupne ogrevane površine vseh
posameznih delov znotraj kvarta.
OPOMBA; izpolnjeno glasovalno listino lahko oddate: 1.) osebno na sedež upravnika-Domplan, d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj (recepcija); 2.) na elektronski naslov: ogrevanje.planina@domplan.si; 3.)
vašemu koordinatorju, 4.) v nabiralnik ob vhodu v kotlarno na Planini; 5.) nazaj po pošti na naslov
Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14.

Soseska Planina Kranj, kvart III., ulice in naslovi:
Likozarjeva ulica, Ulica Lojzeta Hrovata 5-10, Ulica Rudija Papeža, Cesta Jaka Platiše, Trg Prešernove
brigade, Ulica Janka Puclja, Trg Rivoli

GLASOVANJE S PODPISNO LISTINO
o ustanovitvi in pooblastilih za delo Kurilnega odbora kotlovnice Planina
večstanovanjska stavba:
CESTA JAKA PLATIŠE 1
SKLEP A.

Spodaj podpisani lastnik stanovanja/poslovnega prostora (PP) št. 2 (šifra prostora:
0581/002) na naslovu CESTA JAKA PLATIŠE 1, z ogrevano površino 41,40 m2 ki je
priključen/o na sistem ogrevanja iz skupne kotlovnice Planina, soglašam z ustanovitvijo
kurilnega odbora kotlovnice Planina (v nadaljevanju KO Planina). KO Planina se
ustanavlja za spremljanje in nadziranje funkcij upravljanja in poslovanja sistema
ogrevanja Planina. Potrjujem, da sem seznanjen in se strinjam z določili Dogovora o
oblikovanju in pristojnostih KO Planina, ki je objavljen na spletni strani
www.domplan.si; www.domplan-upravljanje.si ter na oglasnih deskah stavb. S
podpisom na tej listini pooblaščam KO Planina za:
sprejem odločitev o začetku in koncu kurilne sezone ter tehničnih ogrevalnih parametrih,
potrjevanje plana stroškov ogrevanja za posamezno kurilno sezono,
pregledovanje in potrjevanje obračuna kurilne sezone,
potrjevanje načrta vzdrževanja,
odločanje o večjih investicijah in izboljšavah,
odločanje o izbiri izvajalca pri večjih investicijah in izboljšavah,
sodelovanje z upravnikom kotlovnice pri izbiri izvajalca za investicijska dela in izboljšave,
sodelovanje z upravnikom kotlovnice pri izbiri ponudnika energenta,
po potrebi informiranje nadzornih odborov etažnih lastnikov ali posameznih etažnih lastnikov o
bistvenih aktivnostih povezanih s sistemom ogrevanja Planina preko okrožnic in sredstev javnega
obveščanja,
odločanje o strateških in razvojnih usmeritvah delovanja sistema ogrevanja Planina,
odločanje o priključevanju novih uporabnikov na sistem ogrevanja Planina,
sprejemanje drugih operativnih ukrepov, ki jih ni mogoče predvideti, so pa nujni za normalen potek
ogrevanja,
odločanje o podelitvi pooblastil za izdajo smernic in mnenj, kot pristojnemu soglasodajalcu,
sprejemanje sistemskih dokumentov,
določitev upravitelja kotlovnice ter podpis Pogodbe o upravljanju sistema ogrevanja Planina,
sprejem elaborata o razmejitvah med napravami, ki so del sistema ogrevanja Planina in napravami,
ki so v lasti lastnikov posameznih ali skupne stavb.

-

Obrazložitev predloga sklepa je podana v spremnem dopisu te glasovnice!
Glasovanje ZA ali PROTI ustanovitvi KO Planina (označite izbor):
etažni lastnik/solastnik
stanovanja /PP

ZA

PROTI

datum

podpis

1.
Če je prostor v solastnini glasuje oziroma izbor potrdi tudi solastnik stanovanja/PP:

2.
3.
OPOMBA; izpolnjeno glasovalno listino lahko oddate: 1.) osebno na sedež upravnika-Domplan, d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj (recepcija); 2.) na elektronski naslov: ogrevanje.planina@domplan.si; 3.)
vašemu koordinatorju, 4.) v nabiralnik ob vhodu v kotlarno na Planini; 5.) nazaj po pošti na naslov
Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14.

Soseska Planina Kranj, kvart III., ulice in naslovi:
Likozarjeva ulica, Ulica Lojzeta Hrovata 5-10, Ulica Rudija Papeža, Cesta Jaka Platiše, Trg
Prešernove brigade, Ulica Janka Puclja, Trg Rivoli

GLASOVANJE S PODPISNO LISTINO
o imenovanju članov Kurilnega odbora kotlovnice Planina
večstanovanjska stavba:
CESTA JAKA PLATIŠE 1
SKLEP B.

Spodaj podpisani lastnik stanovanja/poslovnega prostora št. 2 na naslovu CESTA JAKA
PLATIŠE 1, z ogrevano površino 41,40 m2, izmed kandidatov kvarta III soseske Planina:
1.
2.
3.
4.

Roman Justin
Dare Žnidaršič
Jurij Podpečan
Milena Podgoršek

Ulica Rudija Papeža 32
Cesta Jaka Platiše 5
Trg Rivoli 3
Trg Rivoli 6

glasujem za naslednjega (enega) kandidata :
etažni lastnik/solastnik
stanovanja /PP

glasujem za kandidata
(vpisi IME PRIIMEK ali
zap. št.)

datum

podpis

1.
Če je prostor v solastnini glasuje oziroma izbor potrdi tudi solastnik stanovanja/PP:

2.
3.
Obrazložitev predloga sklepa je podana v spremnem dopisu te glasovnice!
Čas glasovanja in veljavnost sklepov:
Sklep A je sprejet, če ga v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev od dne, ko ga podpiše prvi
etažni lastnik, podpišejo etažni lastniki, katerih solastniški deleži sestavljajo skupaj več kot polovico
solastniških deležev, določenih glede na ogrevano površino posameznega dela v razmerju do
skupne ogrevane površine vseh posameznih delov znotraj kvarta.
Sklep B: Kot člani KO Planina se znotraj kvarta potrdijo tisti 3 kandidati, za katere glasuje največ
etažnih lastnikov glede na solastniške deleže. Pri določanju solastniškega deleža etažnih lastnikov
se upošteva ogrevana površina posameznega dela v razmerju do skupne ogrevane površine vseh
posameznih delov znotraj kvarta.
OPOMBA; izpolnjeno glasovalno listino lahko oddate: 1.) osebno na sedež upravnika-Domplan, d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj (recepcija); 2.) na elektronski naslov: ogrevanje.planina@domplan.si; 3.)
vašemu koordinatorju, 4.) v nabiralnik ob vhodu v kotlarno na Planini; 5.) nazaj po pošti na naslov
Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14.

