Vprašanja o zadevi »Bec« Kolonija 1. maja 26, Trbovlje
ZON, Neža Grmšek, urednica
Pojasnilo (10. 05. 2021)
v zvezi z vašim vprašanjem glede požara v našem najemnem stanovanju na naslovu Kolonija 1.maja
26 v Trbovljah, podajamo naslednje:
Najemnica stanovanja se je v letošnjem letu že večkrat obrnila na družbo Spekter d. o. o., ki je lastnik
stanovanja in prijavila različne pomanjkljivosti oziroma napake. Že v mesecu marcu se je v stanovanju
zaradi njene prijave izvedel pregled iskrenja iz vtičnice. Pooblaščen električar ni pri pregledu odkril
nobene napake na električni inštalaciji.
V prejšnjem tednu so se prijave s strani najemnice intenzivirale, nanašale pa so se na različne zadeve.
Vsakokrat so pogodbeni izvajalci Spektra opravili ogled in odkrite pomanjkljivosti tudi odpravili. Tako
so bili na objektu od 04. 05. 2021 do 09. 05. 2021 prisotni skupaj šestkrat (zadnjič v nedeljo dopoldan).
V nedeljo 09. 05. 2021 pa je v stanovanju okrog 13,00 ure prišlo do požara, ki so ga po našem vedenju
pričeli gasiti stanovalci sami, gasilci PGD Trbovlje pa so umaknili ljudi iz objekta, požar dokončno
pogasili, prezračili objekt in ga pregledali s termovizijsko kamero. Na kraju požara je bila prisotna tudi
policija. Vzrok požara še ni ugotovljen.
Električna instalacija v stanovanju je bila obnovljena v letu 2014.
Bi prosila še za informacijo, ali ste že dogovorjeni za stanovanje - bodo dobili nadomestno
stanovanje ali se bo to uredilo?
Je jasen vzrok, kako sta skupaj prišla voda in elektrika?
Hvala - prosim za odgovor do 10.50 ure (ob 11. uri objavljamo)
Pojasnilo (14. 05. 2021)
Z ga. Bec je dogovorjeno, da se bo začasno preselila v ponujeno stanovanje, s tem da ji pred vselitvijo
preuredimo kopalnico primerno njenemu zdravstvenemu stanju.
Vzrok požara še ni pojasnjen, po naših informacijah pa je požar izbruhnil v dnevni sobi ter ni povezan
s težavami z vodo v kopalnici.
S spoštovanjem,
Spekter d.o.o.

