Združenje ZELS v sodelovanju z DELV, KO Deteljica, ZDEL in NO SK
SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 31. 1. 2018

Ministrica za okolje in prostor, ga. Irena Majcen, je dne 16. 10. 2017 v parlamentu na poslansko vprašanje ge.
Janje Sluga odgovorila, da pričakuje konkretne vsebinske predloge organiziranih etažnih lastnikov.
Skladno s pričakovanji ministrice smo pripravili dokument, ki vsebuje CELOVITO ANALIZO STANJA Z OPISOM IN
DOKUMENTIRANJEM PROBLEMATIKE UPRAVLJANJA NEPREMIČNIN V ETAŽNI LASTNINI, s katero se etažni
lastniki v Sloveniji srečujemo v praksi, ter VSEBINSKE PREDLOGE ZA PRIPRAVO OSNUTKA NOVEGA ZAKONA.
Skoraj vsak četrti Slovenec je lastnik etažne nepremičnine.
Stanovanjska zakonodaja je zaradi preohlapnih določb, pomanjkanja vsebin, neustrezno oziroma sploh
neopredeljenih osnovnih pojmov, nedoločenih pristojnosti in odgovornosti etažnih lastnikov, upravnikov in
stanovanjske inšpekcije, potrebna celovite prenove.
Pričakujemo, da se MOP ne bo lotil popravka ali dopolnitve obstoječe zakonodaje, ampak bo pripravil
popolnoma nov zakon o upravljanju vseh etažnih nepremičnin, tudi tistih, ki so iz aktualnega stanovanjskega
zakona izvzete.
Pričakujemo, da bo regulator zasledoval naslednje cilje:
1.
2.
3.
4.
5.

zaščita temeljnih pravic zasebnih etažnih lastnikov (Ustava RS),
gospodarno upravljanje stavb v etažni lastnini,
pregledno poslovanje skupnosti etažnih lastnikov in upravnikov,
učinkovit nadzor na področju upravljanja stavb in jasno določene pristojnosti in odgovornosti inšpektorjev,
spoštovanje priporočil Evropske komisije z dne 3. 2. 2017 (v skladu z Aarhuško konvencijo, povezano
zakonodajo EU o udeležbi javnosti in presoji vplivov na okolje ter sodno prakso Sodišča morajo imeti državljani
in njihova združenja možnost, da sodelujejo pri odločanju o projektih in načrtih, ter učinkovit dostop do
pravnega varstva v okoljskih zadevah.)

Za dosego ciljev je prioritetno potrebno:
1.
2.
3.
4.
5.

urediti in med seboj povezati evidence o etažni lastnini,
urediti razmerja med etažnimi lastniki (pogodbe o medsebojnih razmerjih),
opredeliti status skupnosti lastnikov,
prenos rezervnega sklada z bančnega računa upravnika na račun (v lasti) vsake posamezne stavbe
v zasledovanju zaščite ustavnih pravic zasebnih etažnih lastnikov ukiniti obveznost imenovanja upravnikov;
etažni lastniki naj se odločijo, ali bodo stavbo upravljali sami kot skupnost etažnih lastnikov, ali bodo najeli
upravnika; po zgledih dobre prakse iz tujine predlagamo uvedbo časovne omejitve imenovanja upravnika (3letni mandat),
6. bistveno izboljšati sistemski nadzor nad upravljanjem: razširiti pristojnosti in kadrovsko okrepiti inšpekcijski
organ.
Pričakujemo, da bodo strokovno usposobljeni uradniki MOP vsebino dokumenta skrbno proučili in, da bo MOP
z organiziranimi etažnimi lastniki kot ciljno skupino, kateri bo nov zakon reguliral upravljanje z njihovim
premoženjem, aktivno sodeloval ves čas priprave novega zakona, torej že v času priprave osnutka predloga
novega zakona.
Na ta način bi se vsi, tako MOP kot zainteresirani deležniki, ognili nepotrebnim zapletom in diametralno
nasprotnim stališčem v času javne obravnave.
Predsedstvo Združenja ZELS, Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat in Nataša Kušar
Društvo etažnih lastnikov Velenje - DELV, predsednik Damjan Smonkar
Kurilni odbor Deteljica – KO Deteljica, predsednik Igor Praprotnik
Združenje dejavnih etažnih lastnikov – ZDEL, predsednik Gorazd Marinček
Nadzorni odbor skupne kotlovnice S – 31, Maribor, predsednik Franc Košir

