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Zadeva: UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE STAVB V VEČINSKI ZASEBNI LASTI  
 

Zveza: Odgovor na dopis Ministrstva za okolje in prostor  št. 007-309/2018/11 z dne 12. 10. 2018 
 
 

Spoštovana ga. Barbara Radovan, 
 
 

prejeli smo vaš zgoraj navedeni dopis (Priloga 1) v zvezi s problematiko vzdrževanja večstanovanjskih stavb v zasebni 
etažni lastnini, v katerem  navajate, da ste »izčrpali vsa vaša pojasnila«.  
 

Žal so bila vaša dosedanja pojasnila neživljenjska in v praksi neizvedljiva, kar kaže na to, da gre za očitno nepoznavanje 

področja in nepripravljenost prisluhniti dejanskim problemom ključnih deležnikov - etažnih lastnikov.  
 

Nedopustno je, da nas v vašem dopisu vabite na sestanek na katerem naj bi vam »svoja morebiti tudi nova stališča, 
pripombe in predloge rešitev, vezane na stanovanjski zakon«, neposredno predstavili.  
 

Poudarjamo, da Združenje ZELS o problematiki in nujnih vsebinskih spremembah stanovanjske zakonodaje aktivno 
seznanja Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) že od leta 2015. 
 

Organizirana združenja in društva etažnih lastnikov (DELV, KO Deteljica, ZDEL in NO SK ) pod okriljem ZELS vas in 
vašo delovno skupino na MOP, zakonodajno in izvršilno oblast v Republiki Sloveniji, Varuha človekovih pravic, 
zainteresirano javnost, strokovne institucije, ter medije, obveščamo z direktno naslovljenimi stališči, medijskimi 
objavami in predstavitvami od 1. 1. 2017 dalje (Priloga 2 – Poročilo o delu za leti 2018 in 2017). 
 

Lani oktobra ste nas pozvali, da vam posredujemo naše konkretne vsebinske predloge oziroma vas opozorimo na 
tiste konkretne vsebine, ki jih je, po našem vedenju, potrebno nasloviti v okviru nove zakonodaje o upravljanju in 
vzdrževanju vseh etažnih nepremičnin. 
 

Organizirani etažni lastniki smo na MOP dne 31. 12. 2017 in ponovno dne 31. 1. 2018 poslali dokument s celovito 
analizo stanja in opisom problematike na področju upravljanja nepremičnin v etažni lastnini ter vsebinske 
predloge za pripravo osnutka novega zakona o upravljanju etažnih nepremičnin, s prilogami, na skupaj cirka 250 
straneh in jih dne 31. 1. 2018 predstavili na tiskovni konferenci, na katero smo vas povabili, vendar se je niste 
udeležili. 
 

Pričakovali smo, da je bil vaš poziv k pripravi vsebinskih predlogov iskren. Upravičeno smo upali, da boste predloge 
organiziranih etažnih lastnikov temeljito preučili in podali vaše neodvisno strokovno stališče do predlaganih rešitev. Prav 
tako smo pričakovali, da boste kot resorni organ z organiziranimi etažnimi lastniki kot ključnimi deležniki vzpostavili 
konstruktivno sodelovanje ter nas aktivno vključili v vsebinske razprave z ostalimi deležniki.  
 

Ob tem bi vas samo spomnili, da ste za pripravo izhodišč za novo stanovanjsko zakonodajo angažirali in plačali skupino 
zunanjih izvajalcev na čelu z dr. Juhartom, v kateri so sodelovali predstavniki upravnikov, niso pa sodelovali predstavniki 
ključnih deležnikov - etažnih lastnikov.  
 

Vašega jasnega stališča (odgovora) do naših pisnih predlogov in rešitev z dne 31. 12. 2017 nismo nikoli prejeli niti nismo 
od MOP prejeli zagotovila, da bodo predlagane rešitve ovrednotene in upoštevane. 
 

Navedeno kaže na ignoranco do civilne pobude organiziranih etažnih lastnikov, katera je jasno izkazala interes za 
sodelovanje pri pripravi zakonodajnih rešitev. Glede na to, da na vaš odgovor čakamo že 10 mesecev, je očitno, da nam 
ga niti ne nameravate poslati. Zato vas, ga. Radovan, vljudno prosimo, da nas ne vabite več na sestanke in nam ne 
pošiljajte več prošenj za posredovanje naših predlogov.  
  
Upravičeno se tudi izpostavlja sum, da vodite pripravo nove stanovanjske zakonodaje pristransko v sodelovanju samo s 
posameznimi interesnimi skupinami.  
 

To ste v vašem dopisu sami jasno nakazali z namero, »da želite na sestanku pojasniti stališča drugih deležnikov«, kar 
lahko razumemo, da konstruktivno sodelujete z ostalimi deležniki, s katerimi ste se očitno že vse dogovorili in uskladili. 
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Iz vseh naših pisnih gradiv, ki ste jih do sedaj prejeli, izhaja, da se organizirani etažni lastniki zavzemamo za celovito 
ureditev področja upravljanja in vzdrževanja vseh etažnih nepremičnin v popolnoma novem zakonu in nasprotujemo 
popravku obstoječega, Stanovanjskega zakona SZ-1, ki se nanaša izključno na večstanovanjske stavbe oz. na 
večstanovanjske stavbe, kjer je več kot polovica površine namenjene stanovanjem, kar zagovarjate vi, ga. Radovan in 57 
upravnikov iz Združenja upravnikov ZUN pri GZS (Veza: Dopis zbornice z dne 30. 5. 2016).  

 
Organizirani etažni lastniki ostro zavračamo tovrsten pristop visoke predstavnice predlagatelja zakona in pričakujemo od 

ministra g. Lebna, da se opredeli do vaših izjav v dopisu št.  007-309/2018/11 z dne 12. 10. 2018. 

 

Ministra Lebna prav tako ponovno pozivamo, da na odgovorna mesta v direktoratu za prostor, graditev in stanovanja 
imenuje popolnoma novo ekipo nepristranskih strokovnjakov, ki bodo cenili pomen sodelovanja s civilno družbo in, 
upoštevajoč priporočila Resolucije o normativni dejavnosti, z njo tudi dejansko aktivno sodelovali. 
 

Hkrati ministru Lebnu sporočamo, da se bomo z veseljem odzvali njegovemu povabilu na sestanek. 
 
 

S spoštovanjem,  

Predsedstvo Združenja ZELS, Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat in Nataša Kušar  
Društvo etažnih lastnikov Velenje - DELV, predsednik Damijan Smonkar  
Kurilni odbor Deteljica – KO Deteljica, predsednik Igor Praprotnik  
Združenje dejavnih etažnih lastnikov – ZDEL, predsednik Gorazd Marinček  
Nadzorni odbor skupne kotlovnice – NO SK 31, Maribor, predsednik Franc Košir 
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Priloga 1:  
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Priloga 2: 

 

POROČILO O DELU ZA LETI 2018 IN 2017 
 
Združenje ZELS od 1. 1. 2017 nastopa enotno, v sodelovanju z DELV, KO Deteljica, ZDEL in NO SK. 
 
S skrbno pripravljenimi strokovnimi stališči že dlje časa seznanjamo s problematiko na področju upravljanja in vzdrževanja 
etažnih nepremičnin v večinski zasebni lasti ter nevzdržnega položaja etažnih lastnikov predstavnike zakonodajne in 
izvršilne oblasti ter strokovne institucije, naše člane in podpornike, zainteresirano javnost, predstavnike medijev itd. 
 
Vsa naša stališča, dopisi, medijske objave itd. so javno objavljena na spletni strani Združenja ZELS: www.zels.si in na 
Facebook straneh: Združenje etažnih lastnikov Slovenije – ZELS in Združenje ZELS. 
 
 

1. STROKOVNA DOKUMENTACIJA 
 
31. 12. 2017, dopolnitev 31. 1. 2018:  
 

Analiza stanja in opis problematike na področju upravljanja nepremičnin v etažni lastnini ter vsebinski  
predlogi za pripravo osnutka novega zakona o upravljanju etažnih nepremičnin 
 

 
2. NOVINARSKE KONFERENCE 

 

Datum Kraj Naslov  

26.5.2018 Velenje Vabilo na javni posvet - mnenja političnih strank o stanovanjski problematiki 

31.1.2018 Ljubljana 
Predlogi organiziranih etažnih lastnikov za nov zakon o upravljanju etažnih 
nepremičnin 

19.6.2017 Ljubljana 

Predstavitev problematike priprave nove stanovanjske zakonodaje, ki jo 
pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor - MOP. Predlagatelj zakona v 
pripravo izhodišč za novo stanovanjsko zakonodajo ni vključil predlogov 
Združenja etažnih lastnikov Slovenije ter pričakovanj civilne družbe. 

 
 
 

3. STALIŠČA, DOPISI in KORESPONDENCA Z DELEŽNIKI  
 
 

Leto 2018 
 
  

   

Datum Št. objave Naslov 

4.11.2018 ZELS 32/10-2018 STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Odgovor na dopis Ministrstva za okolje in prostor  št. 007-
309/2018/11 z dne 12. 10. 2018 

26.10.2018 ZELS 31/100-2018 STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: ODPRTO PISMO MINISTRU ZA OKOLJE IN PROSTOR  

26.10.2018 ZELS 30/99-2018 
Prijava za sodelovanje v postopku izbora predstavnikov nevladnih  organizacij v Svet ministra 
za okolje in prostor za sodelovanje z NVO na področju stanovanj        

12.10.2018 007-309/2018/11 
Odgovor MOP-a na Dopis Združenja ZELS in ostalih v zvezi s problematiko vzdrževanja 
večstanovanjskih stavb v etažni zasebni lasti in Stanovanjskim zakonom 

5.10.2018 35200-6/2018/9 
Odgovor GS Vlade RS - Odstop odgovora Združenja etažnih lastnikov Slovenije in ostalih na 
dopis Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s problematiko vzdrževanja večstanovanjskih 
stavb v etažni zasebni lasti in poziv MOP-u k pripravi odgovora 

http://www.zels.si/
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Datum Št. objave Naslov 

31.8.2018 00700-11/2018/6 
Odgovor GS Vlade RS - Odstop odgovora Združenja etažnih lastnikov Slovenije in ostalih na 
dopis Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s problematiko zakonsko neurejenega 
upravljanja in vzdrževanja garažnih hiš v soseskah in poziv MOP-u k pripravi odgovora 

30.8.2018 ZELS 28/97-2018 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Odgovor na dopis MOP št. 007-251/2016/71 z dne 8. 8. 2018 v 
zvezi s stališčem ZELS glede zakonsko neurejenega upravljanja in vzdrževanja garažnih hiš v 
soseskah  

24.8.2018 35200-6/2018/6 
Odgovor GS Vlade RS - Odstop odgovora Združenja etažnih lastnikov Slovenije in ostalih na 
dopis Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s problematiko vzdrževanja večstanovanjskih 
stavb v etažni zasebni lasti in poziv MOP-u k pripravi odgovora 

24.8.2018 ZELS 27/96-2018  
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Odgovor na dopis MOP št. 007-309/2018/2 z dne 5. 6. 2018: Veza: 
stališče ZELS 22/91-2018 z dne 24. 5. 2018: upravljanje in vzdrževanje stavb v zasebni lasti – 
redno upravljanje - večstanovanjske stavbe 

8.8.2018 007-251/2016/71 
Odgovor MOP-a na Dopis Združenja ZELS in ostalih v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem 
garažnih hiš v soseskah 

7.8.2018 007-251/2016 
Odgovor MOP-a na Dopis Združenja ZELS in ostalih v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem 
garažnih hiš v soseskah 

3.8.2018 ZELS 26/95-2018  
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Zakonsko neurejeno upravljanje in vzdrževanje garažnih hiš v 
soseskah 2. del / 3 

11.6.2018 ZELS 25/94-2018 STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Odgovor na dopis MOP št. 010-3/2018 z dne 29. 5. 2018 

7.6.2018 9.2-5/2017-29-HA 
Dopis od Varuha za človekove pravice glede posebne pozornosti, ki jo tudi Varuh namenja 
stanovanjski problematiki 

5.6.2018 007-309/2018/2 
Odgovor MOP-a na Dopis Združenja ZELS in ostalih v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem 
stavb v zasebni lasti 

29.5.2018 010-3/2018 
Odgovor MOP-a na dopis ZELS 23/92–2018, da se MOP ne bo mogel udeležiti javnega 
posveta o stanovanjski problematiki 

28.5.2018 35200-6/2018/3 
Odgovor GS Vlade RS - Odstop odgovora Združenja etažnih lastnikov Slovenije in ostalih na 
dopis Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s problematiko vzdrževanja večstanovanjskih 
stavb v etažni zasebni lasti in poziv MOP-u k pripravi odgovora 

24.5.2018 ZELS 22-91-2018  
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Upravljanje in vzdrževanje stavb v zasebni lasti - Načrt 
vzdrževanja večstanovanjskih stavb - 1. del / 3 

21.5.2018 35200-2/2018/9 
OŠKODOVANJE ETAŽNIH LASTNIKOV V PRIMERU ATRIJ CELJE - Odgovor Vlade RS z dne 
26.4.2018, katerega smo prejeli 21.5.2018 

20.5.2018 ZELS 21-90-2018 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Etažni lastniki v novem zakonu o upravljanju etažnih nepremičnin 
zahtevamo: Opredelitev pravnega statusa vsake posamezne skupnosti etažnih lastnikov 

26.4.2018 ZELS 20/89-2018 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Poziv MOP-u glede ureditve zaščite sredstev rezervnih skladov 
etažnih lastnikov  

12.4.2018 
ZELS od 10/79 do 

19/88-2018 

STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Prošnja poslankam in poslancem državnega zbora k vplivanju na 
oblikovanje novega stanovanjskega zakonika na način, da bodo bolje kot sedaj zaščiteni 
interesi etažnih lastnikov 

21.3.2018 ZELS 9/78-2018 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Organizirani etažni lastniki zahtevamo na MOP nove ljudi, ki 
hočejo, znajo in zmorejo stanovanjsko zakonodajo spraviti iz »krempljev« bogatih upravnikov 

21.3.2018 ZELS 9/78-2018 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Organizirani etažni lastniki zahtevamo na MOP nove ljudi, ki 
hočejo, znajo in zmorejo stanovanjsko zakonodajo spraviti iz »krempljev« bogatih upravnikov 

13.3.2018 ZELS 6-74-2018 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Skrajni čas je za nov zakon: Izčrpavanje etažnih lastnikov in 
rezervnih skladov s strani upravnikov se mora končati 

4.3.2018 ZELS 4-73-2018 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Prošnja poslankam in poslancem državnega zbora k vplivanju na 
oblikovanje novega stanovanjskega zakonika na način, da bodo bolje kot sedaj zaščiteni 
interesi etažnih lastnikov 

27.2.2018 ZELS 2-71-2018 STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Stečaj ATRIJ CELJE 
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Leto 2017   

   

Datum Št. objave Naslov 

25.12.2017 ZELS 40/68-2017 

STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Trilogija o upravljanju objektov v zasebni lasti:  
TEMELJNI PREDLOG ZA NOV ZAKON O ETAŽNI LASTNINI:  1. Ukinitev obveznega 
imenovanja upravnikov, 2. Uvedba proste izbire odločanja: Samostojno upravljanje 
ali izbira upravnika s 3-letnim omejenim časovnim imenovanjem (3-letni mandat) – 
3.del/3  

13.11.2017 ZELS 35/62-2017 

STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Trilogija o upravljanju objektov v zasebni lasti: 
REZERVNI SKLAD = ZAKAJ JE DENAR LASTNIKOV NA RAČUNIH UPRAVNIKOV? Zakaj 
moramo zasebni etažni lastniki zaradi prisilnih predpisov države mesečno 
vplačevati v rezervne sklade upravnikov namesto na svoje lastne račune? – 2.del/3  

18.9.2017 ZELS 31/59-2017 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Trilogija o upravljanju objektov v zasebni lasti– 1.del/3: 
ZELS 31-59-2017 Denar v rezervnih skladih zasebnih lastnikov in investicije v nove 
fasade mamijo apetite upravnikov in gradbincev 

24.5.2017 ZELS 20/48-2017 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Prošnja za informacijo, veza: oddaja 24 ur inšpektor na 
POP TV, dne 20. 5. 2017, izjava ge. Barbare Radovan, generalne direktorice na MOP 

16.5.2017 ZELS 19/47-2017 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Dopis na Stanovanjsko inšpekcijo - Zaščita javnega 
interesa? 

12.5.2017 ZELS 17/45-2017 

STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Etažni lastniki pozivamo predstavnike GZS, naj že 
"danes" javno predstavijo njihove predloge (Predloge GZS) za uveljavitev 
preglednega in gospodarnega upravljanja z etažnimi nepremičninami brez  »FIG V 
ŽEPU«  

10.5.2017 ZELS 16/44-2017 

STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Etažni lastniki smo talci »POSREDNIŠKO-
PROVIZIJSKEGA« modela upravljanja. Večina upravnikov pod pretvezo 
manipulativnih stroškov zahteva in pobira provizije od dobaviteljev blaga in 
storitev, ki jih naročajo v imenu in za račun etažnih lastnikov.  

1.5.2017 ZELS 16/44/2-2017 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Problematika skupnih stroškov pri Airbnb - Število 
prijavljenih oseb in delitev skupnih stroškov pri kratkoročnem oddajanju 
nepremičnin v najem 

1.5.2017 ZELS 15/43-2017 STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Vplačevanje v rezervni sklad s strani pravnih oseb 
javnega prava - države - MJU       

1.5.2017 ZELS 14/42-2017 STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Vplačevanje v rezervni sklad s strani pravnih oseb 
javnega prava - države - MOP       

17.4.2017 ZELS 10/38-2017 STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Zavrnitev izhodišč za novo stanovanjsko zakonodajo 

2.4.2017 ZELS 9/37-2017 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Replika na odgovor vlade dne 23.2.2017 -  
Sprenevedanje ministrstva za okolje in prostor v odgovoru vladi na poslansko 
vprašanje z dne  23. 2. 2017   

23.3.2017 ZELS 8/36-2017 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Odgovor Vladi RS - Zaščita temeljnih pravic etažnih 
lastnikov je naloga države in mora biti v interesu pravne države 

1.3.2017 ZELS 7/35-2017 

STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Dopis na GZS - Zadeva: Javno vprašanje vodstvu 
zbornice ZPN, ki deluje v okviru GZS : Kakšni bodo vaši predlogi predlagatelju 
novega zakona o etažni lastnini (Ministrstvu za okolje in prostor), da do 
oškodovanja etažnih lastnikov in primerov, kot je »Atrij Celje«, ne bi več prihajalo?  

18.1.2017 ZELS 3/31-2017 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Dopis na MOP - Sodelovanje etažnih lastnikov pri 
pripravi izhodišč nove zakonodaje o etažni lastnini – ali res 

16.1.2017 ZELS 2/30-2017 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Dopis na DZ - Pristojnost za izvajanje finančnega 
nadzora upravnikov objektov 

12.1.2017 ZELS 1/29-2017 
STALIŠČE ZELS IN OSTALIH: Dopis na IPP - Posvet in razprava 19.12.2016 in 
Ugotovitve organiziranih etažnih lastnikov 

 
 

http://zels.si/dokumenti/gzs_2.pdf
http://zels.si/dokumenti/gzs_2.pdf
http://zels.si/dokumenti/gzs_2.pdf
http://zels.si/dokumenti/gzs_2.pdf
https://www.rtvslo.si/tarca/arhiv/prispevek/383
https://www.rtvslo.si/tarca/arhiv/prispevek/383
https://www.rtvslo.si/tarca/arhiv/prispevek/383


 
 

Od: Združenje etažnih lastnikov Slovenije – ZELS v sodelovanju z DELV, KO Deteljica, ZDEL in NO SK: info@zels.si 
Za: Ministrstvo za okolje in prostor, generalna direktorica direktorata za prostor in stanovanja ga. Barbara Radovan 

Kp: Ministrstvo za okolje in prostor g. Jure Leben, Predsednik Vlade RS, g. Marjan Šarec, MZI, MP, DZ, Varuh RS  

Dopis št.: 32 / 101 - 2018                                                                                                                                   Ljubljana, 4. 11. 2018 

 

 
      

7 
 

4. MEDIJSKE OBJAVE  
 

Leto 2018 
   

    

Datum Medij Naslov  Objava 

15.10.2018 24ur.com 
Kalvarija menjave upravnika: brez dobrega odvetnika si 
nemočen 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/menjava-upravnika-v-
teoriji-preprosto-v-praksi-nocna-mora.html 

21.7.2018 Dnevnik Upravnika je potrebno imeti, pa čeprav nič ne dela https://www.dnevnik.si/1042833687 

30.5.2018 24ur.com Iz rezervnih skladov Atrija izginilo 2,5 milijona evrov 
https://www.24ur.com/novice/slovenija/iz-rezervnih-skladov-
atrija-izginilo-2-5-milijona-evrov.html 

21.5.2018 Dnevnik Upravniki imajo namesto načrtov raje nujne intervencije 
Upravniki imajo namesto načrtov raje nujne intervencije 
https://www.dnevnik.si/1042822703/slovenija/upravniki-
imajo-namesto-nacrtov-raje-nujne-intervencije  

13.3.2018 RTV SLO 
Upravnik razkril: V dveh letih upravnikom najmanj 4 
milijone evrov provizij 

https://www.rtvslo.si/slovenija/novice/upravnik-razkril-v-
dveh-letih-upravnikom-najmanj-4-milijone-evrov-
provizij/448707 

8.3.2018 24ur.com Upravniki ne ravnajo vedno v korist lastnikov stanovanj https://www.24ur.com/video?video=62046183 

7.3.2018 Siol.net 
Je to rešitev, ki bo preprečila goljufije upravnikov 
blokov? 

https://siol.net/novice/slovenija/je-to-resitev-ki-bo-preprecila-
goljufije-upravnikov-stanovanj-video-461881 

7.3.2018 Žurnal24.si 
Živite v bloku? Zaračunavajo vam do 25 odstotkov več, 
kot bi vam morali! 

https://www.zurnal24.si/slovenija/zivite-v-bloku-
zaracunavajo-vam-do-25-odstotkov-vec-kot-bi-vam-morali-
306138 

28.2.2018 Žurnal24.si Atrij Celje: Trnova pot do denarja, ki ni bil ukraden 
https://www.zurnal24.si/slovenija/atrij-celje-trnova-pot-celo-
do-denarja-ki-ni-bil-ukraden-305644 

12.2.2018 Dnevnik Etažni lastniki bi omejili upravnike 
https://www.dnevnik.si/1042801234/slovenija/etazni-lastniki-
bi-omejili-upravnike 

3.2.2018 Dnevnik 
Lastniki pričakujejo nov zakon o upravljanju etažnih 
nepremičnin 

https://www.dnevnik.si/1042800316 

3.2.2018 Maribor24.si  
Tudi lastniki v Mariboru pričakujejo nov zakon o 
upravljanju etažnih nepremičnin  

https://maribor24.si/gospodarstvo/tudi-lastniki-v-mariboru-
pricakujejo-nov-zakon-o-upravljanju-etaznih-nepremicnin/  

31.1.2018 Svet24.si Upravnikom stavb želijo prirezati peruti http://novice.svet24.si/…/upravnikom-stavb-zelijo-prirezati…  

        

Datum 
TV, 

Radio 
Naslov  Objava 

22.5.2018 POP TV Leta varčevali v rezervnih skladih, sedaj ostali brez vsega  

https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/leta-varcevali-v-
rezervnih-skladih-sedaj-ostali-brez-vsega.html 

13.3.2018 
RTV 

Slovenija, 
oddaja KODA 

Upravnik razkril: V dveh letih upravnikom najmanj 4 
milijone evrov provizij 

http://www.rtvslo.si/slovenija/novice/upravnik-razkril-v-dveh-
letih-upravnikom-najmanj-4-milijone-evrov-provizij/448707 

27.2.2018 POP TV 
Upravnik Atrij Celje v stečaju, več milijonov evrov pa v 
rezervnih skladih? 

https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/upravnik-atrij-
celje-v-stecaju-vec-milijonov-evrov-pa-v-rezervnih-skladih.html  

27.2.2018 

RTV 
Slovenija, 

oddaja 
Dobro jutro 

Etažni lastniki o upravnikih http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174522751 

6.2.2018 

RTV 
Slovenija, 

oddaja 
Studio ob 

17ih 

Nov stanovanjski zakon naj bi zajezil samovoljo 
upravnikov  

http://radioprvi.rtvslo.si/avtor/alenka-terleprtvslo-si  

 

 

 

 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/menjava-upravnika-v-teoriji-preprosto-v-praksi-nocna-mora.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/menjava-upravnika-v-teoriji-preprosto-v-praksi-nocna-mora.html
https://www.dnevnik.si/1042822703/slovenija/upravniki-imajo-namesto-nacrtov-raje-nujne-intervencije
https://www.dnevnik.si/1042822703/slovenija/upravniki-imajo-namesto-nacrtov-raje-nujne-intervencije
https://www.dnevnik.si/1042822703/slovenija/upravniki-imajo-namesto-nacrtov-raje-nujne-intervencije
https://siol.net/novice/slovenija/je-to-resitev-ki-bo-preprecila-goljufije-upravnikov-stanovanj-video-461881
https://siol.net/novice/slovenija/je-to-resitev-ki-bo-preprecila-goljufije-upravnikov-stanovanj-video-461881
https://www.zurnal24.si/slovenija/zivite-v-bloku-zaracunavajo-vam-do-25-odstotkov-vec-kot-bi-vam-morali-306138
https://www.zurnal24.si/slovenija/zivite-v-bloku-zaracunavajo-vam-do-25-odstotkov-vec-kot-bi-vam-morali-306138
https://www.zurnal24.si/slovenija/zivite-v-bloku-zaracunavajo-vam-do-25-odstotkov-vec-kot-bi-vam-morali-306138
https://www.zurnal24.si/slovenija/atrij-celje-trnova-pot-celo-do-denarja-ki-ni-bil-ukraden-305644
https://www.zurnal24.si/slovenija/atrij-celje-trnova-pot-celo-do-denarja-ki-ni-bil-ukraden-305644
https://www.dnevnik.si/1042800316
https://maribor24.si/gospodarstvo/tudi-lastniki-v-mariboru-pricakujejo-nov-zakon-o-upravljanju-etaznih-nepremicnin/
https://maribor24.si/gospodarstvo/tudi-lastniki-v-mariboru-pricakujejo-nov-zakon-o-upravljanju-etaznih-nepremicnin/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnovice.svet24.si%2Fclanek%2Fnovice%2Fslovenija%2F5a730aa235b3a%2Fupravnikom-stavb-zelijo-prirezati-peruti&h=ATP6CxnhoNlBoa85wIzr_YSGUEsQk1pI2Bl1fSmJJLTghuDT2RG_pbCnG7nbh7zvxR5d0Evok5dWo75eOABXNcD1m-gOgWe3CKfysi3xyDh8z078yzECShgaxn-17Q_uHT3UgCoerTDWUFXmO31pxoFbaXcwAmQ9UlgLV48lHBmioc6W2Cjz2-ZVS4XFIQlPYIHT2cOG4jCBkvOqmY9VCH8q-l3XuzvZ_hU5SbF542z3QRnhaQ82AxzewjFedQh-TwRH6ouVnlGjOQSZpI18a-CQ-OnlZLFiiQ
https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/leta-varcevali-v-rezervnih-skladih-sedaj-ostali-brez-vsega.html
http://www.rtvslo.si/slovenija/novice/upravnik-razkril-v-dveh-letih-upravnikom-najmanj-4-milijone-evrov-provizij/448707
http://www.rtvslo.si/slovenija/novice/upravnik-razkril-v-dveh-letih-upravnikom-najmanj-4-milijone-evrov-provizij/448707
https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/upravnik-atrij-celje-v-stecaju-vec-milijonov-evrov-pa-v-rezervnih-skladih.html
https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/upravnik-atrij-celje-v-stecaju-vec-milijonov-evrov-pa-v-rezervnih-skladih.html
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174522751
http://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/studio-ob-sedemnajstih-vmes-porocila-655/
http://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/studio-ob-sedemnajstih-vmes-porocila-655/
http://radioprvi.rtvslo.si/avtor/alenka-terleprtvslo-si


 
 

Od: Združenje etažnih lastnikov Slovenije – ZELS v sodelovanju z DELV, KO Deteljica, ZDEL in NO SK: info@zels.si 
Za: Ministrstvo za okolje in prostor, generalna direktorica direktorata za prostor in stanovanja ga. Barbara Radovan 

Kp: Ministrstvo za okolje in prostor g. Jure Leben, Predsednik Vlade RS, g. Marjan Šarec, MZI, MP, DZ, Varuh RS  

Dopis št.: 32 / 101 - 2018                                                                                                                                   Ljubljana, 4. 11. 2018 
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Leto 2017 
   

 

 

 

   

Datum Medij Naslov  Objava 

25.11.2017 Dnevnik 
Michael von Hauff: Od sestradanega upravnika ne 
morete pričakovati dobrih storitev, zato mu je bolje vsak 
mesec dati nekaj evrov več 

https://www.dnevnik.si/1042792491 

26.11.2017 Dnevnik 

Naloge bank so prevzeli izvajalci. Večina etažnih 
lastnikov za energetsko prenovo svoje stavbe nima 
dovolj denarja. A namesto bank jim posojila zagotavljajo 
izvajalci del.   

https://www.dnevnik.si/1042792549 

25.6.2017 Nedelo Etažni lastniki so podrejeni upravnikom http://www.delo.si/nedelo/etazni-lastniki-so-podrejeni-
upravnikom.html 

23.6.2017 RTV SLO 
Novi stanovanjski zakon bi močno pristrigel peruti 
nepoštenim upravnikom 

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/novi-stanovanjski-zakon-
bi-mocno-pristrigel-peruti-nepostenim-upravnikom/425828 

19.6.2017 
Primorske 

novice 
Združenje etažnih lastnikov za nadzor nad delom 
upravnika 

http://www.primorske.si/2017/06/19/Zdruzenje-etaznih-
lastnikov-za-nadzor-nad-delom-up 

19.6.2017 24ur.com 
Etažni lastniki si želijo več nadzora nad upravniki, a nov 
zakon prinaša ravno nasprotno 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/etazni-lastniki-si-
zelijo-vec-nadzora-nad-upravniki-a-nov-zakon-prinasa-ravno-
nasprotno.html 

14.6.2017 Dnevnik Kje so junaki upravniškega ceha https://www.dnevnik.si/1042775179/mnenja/komentarji/kje-
so-junaki-upravniskega-ceha 

18.4.2017 Žurnal24.si 
Ko so zamenjali upravnika, so se stroški znižali za 
četrtino 

http://www.zurnal24.si/glavarjeva-rezidenca-provizije-spl-
mag-dom-ko-so-zamenjali-upravnika-so-se-stroski-znizali-za-
cetrtino-clanek-289017 

15.4.2017 Dnevnik 
Etažni lastniki protestirajo: Upravniki na njihov račun 
služijo mastne provizije 

https://www.dnevnik.si/1042769091/slovenija/etazni-lastniki-
protestirajo-upravniki-na-njihov-racun-sluzijo-mastne-provizije  

6.4.2017 Večer V čigavo korist bodo spremembe zakona 
http://www.vecer.com/v-cigavo-korist-bodo-spremembe-
zakona-6255552 

 

Datum TV, Radio Naslov  Objava 

4.10.2017 
RTV Slovenija, oddaja 

KODA 

UPRAVNIKI ZAVRAČAJO CELO MNENJA 
STROKOVNJAKOV! Kdo so "upravniki", ki si 
to lahko privoščijo? Kako je mogoče, da ima 
"upravnik" 1 MILIJON EVROV DOBIČKA? 

http://www.rtvslo.si/koda/arhiv-oddaj/absolutizem-
upravnikov/174478283 

12.9.2017 
RTV Slovenija, oddaja 

Dobro jutro 
Kako zamenjati upravnika RTV Slovenija http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174490572 

20.7.2017 TV3 pogovorna oddaja 
Intervju s podpredsednico Združenja ZELS 
Kristino Kulonja Horvat 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174482992 

3.7.2017 
RTV Slovenija, oddaja 

Studio ob 17ih 
Upravniki večstanovanjskih stavb http://radioprvi.rtvslo.si/2017/06/studio-ob-17-ih-59/ 

19.6.2017 RTV Slovenija 
"Ko dobijo odpoved, se upravniki začnejo 
metati na glavo" 

http://www.rtvslo.si/slovenija/ko-dobijo-odpoved-se-upravniki-
zacnejo-metati-na-glavo/425487#comments 

1.6.2017 
RTV Slovenija, oddaja 

Tarča 

Sedaj je jasno, zakaj imamo luknjasto 
stanovanjsko zakonodajo! ker na ta način je 
vse mogoče, inšpekcija pa nima orodij za 
ukrepanje, kaj šele za izvajanje nadzora! 

https://www.rtvslo.si/tarca/arhiv/prispevek/383  

20.5.2017 POP TV, 24ur inšpektor 
Evri in centi na posameznih položnicah se 
na koncu seštejejo v visoke zneske 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/provizije-za-upravnike-
nadomestila-za-zalaganje-neplacnikov-ali-sistemska-
korupcija.html  

4.4.2017 POP TV, Preverjeno 
Nezadovoljni z upravnikom, a znebiti se ga 
ne morejo. Bo na koncu res moralo odločiti 
sodišče? 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/nezadovoljni-z-
upravnikom-a-znebiti-se-ga-ne-morejo-bo-na-koncu-res-moralo-
odlociti-sodisce.html?focus=1  

2.4.2017 
RTV Slovenija, oddaja 

Odmevi 
Za upravnikom ostali milijonski dolgovi http://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174463663 

 

http://www.delo.si/nedelo/etazni-lastniki-so-podrejeni-upravnikom.html
http://www.delo.si/nedelo/etazni-lastniki-so-podrejeni-upravnikom.html
http://www.primorske.si/2017/06/19/Zdruzenje-etaznih-lastnikov-za-nadzor-nad-delom-up
http://www.primorske.si/2017/06/19/Zdruzenje-etaznih-lastnikov-za-nadzor-nad-delom-up
https://www.dnevnik.si/1042775179/mnenja/komentarji/kje-so-junaki-upravniskega-ceha
https://www.dnevnik.si/1042775179/mnenja/komentarji/kje-so-junaki-upravniskega-ceha
http://www.zurnal24.si/glavarjeva-rezidenca-provizije-spl-mag-dom-ko-so-zamenjali-upravnika-so-se-stroski-znizali-za-cetrtino-clanek-289017
http://www.zurnal24.si/glavarjeva-rezidenca-provizije-spl-mag-dom-ko-so-zamenjali-upravnika-so-se-stroski-znizali-za-cetrtino-clanek-289017
http://www.zurnal24.si/glavarjeva-rezidenca-provizije-spl-mag-dom-ko-so-zamenjali-upravnika-so-se-stroski-znizali-za-cetrtino-clanek-289017
http://www.delo.si/nedelo/etazni-lastniki-so-podrejeni-upravnikom.html
http://www.delo.si/nedelo/etazni-lastniki-so-podrejeni-upravnikom.html
http://zels.si/dokumenti/poslansko_2.pdf
http://zels.si/dokumenti/poslansko_2.pdf
http://www.rtvslo.si/koda/arhiv-oddaj/absolutizem-upravnikov/174478283
http://www.rtvslo.si/koda/arhiv-oddaj/absolutizem-upravnikov/174478283
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174490572
http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174482992
http://radioprvi.rtvslo.si/2017/06/studio-ob-17-ih-59/
http://www.rtvslo.si/slovenija/ko-dobijo-odpoved-se-upravniki-zacnejo-metati-na-glavo/425487#comments
http://www.rtvslo.si/slovenija/ko-dobijo-odpoved-se-upravniki-zacnejo-metati-na-glavo/425487#comments
https://www.rtvslo.si/tarca/arhiv/prispevek/383
http://www.24ur.com/novice/slovenija/provizije-za-upravnike-nadomestila-za-zalaganje-neplacnikov-ali-sistemska-korupcija.html
http://www.24ur.com/novice/slovenija/provizije-za-upravnike-nadomestila-za-zalaganje-neplacnikov-ali-sistemska-korupcija.html
http://www.24ur.com/novice/slovenija/provizije-za-upravnike-nadomestila-za-zalaganje-neplacnikov-ali-sistemska-korupcija.html
http://www.24ur.com/novice/slovenija/nezadovoljni-z-upravnikom-a-znebiti-se-ga-ne-morejo-bo-na-koncu-res-moralo-odlociti-sodisce.html?focus=1
http://www.24ur.com/novice/slovenija/nezadovoljni-z-upravnikom-a-znebiti-se-ga-ne-morejo-bo-na-koncu-res-moralo-odlociti-sodisce.html?focus=1
http://www.24ur.com/novice/slovenija/nezadovoljni-z-upravnikom-a-znebiti-se-ga-ne-morejo-bo-na-koncu-res-moralo-odlociti-sodisce.html?focus=1
https://www.dnevnik.si/1042775179/mnenja/komentarji/kje-so-junaki-upravniskega-ceha

