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Zadeva:  DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA NA MOP IN  
            UPRAVNIKI SKUPAJ NADALJUJEJO ZAČRTANO POT DOPOLNITVE         
            STANOVANJSKE ZAKONODAJE, ETAŽNI LASTNIKI PONOVNO IZIGRANI    
 

Zveza 1: Objava na 24ur.com z dne 8. 11. 2018 (Avtor: L.Š.: Bo nova zakonodaja vendarle stopila na prste upravnikom stavb? 
Zveza 2: Objava v Delu z dne 8. 11. 2018 (Avtor: Božena Križnik: Upravniki bodo vsakih pet let na preizkušnji) 
 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) noče (u)slišati organiziranih etažnih lastnikov, ki že nekaj časa 
argumentirano zahtevamo pripravo povsem novega zakona o upravljanju in vzdrževanju VSEH etažnih 
nepremičnin, ampak še naprej vztraja na dopolnitvi SZ-1, ki se v delu upravljanja nanaša zgolj na 
večstanovanjske stavbe. Kljub enkratni priložnosti, da se področje celovito uredi in končno vključijo tudi 
sedaj izpuščene garažne hiše, kotlovnice, poslovne stavbe, povezane in nepovezane stavbe v soseskah, 
kombinirane stavbe itd., MOP za to nima posluha, poleg tega pri pripravi sprememb zakona sodeluje samo 
s posameznimi interesnimi skupinami (upravniki), brez ključnih deležnikov – etažnih lastnikov.  

 

I. KAKO JE MOGOČE, DA UPRAVNIKI KOT LE ENI IZMED IZVAJALCEV STORITEV NAREKUJEJO 
RESORNEMU MINISTRSTVU SPREMEMBE ZAKONA? 

 
 

Etažni lastniki smo primarni nosilci pravic odločanja o načinu gospodarjenja z našo lastnino, česar se zavedamo, zato 
smo, organizirani v združenjih, dne 31. 12. 2017 poslali MOP konkretne vsebinske predloge in rešitve, a odgovora 
nismo prejeli. 

Etažni lastniki naj bi na trgu prosto izbrali izvajalce in dobavitelje glede na potrebe stavbe. Upravniki pa so podjetja, ki  
bi se prvenstveno morala ukvarjati z upravljanjem in vzdrževanjem stavb, vključno z razdeljevanjem skupnih stroškov, 
ne pa z vsem drugim (zavarovalni agenti, izvajalci energetskih prenov, bančniki in kreditni posredniki …), za kar niso 
strokovno usposobljeni. 
 

Za redno upravljanje, vzdrževanje in obratovanje stavbe so potrebni:  
 

1. Aktivni etažni lastniki in nadzorni odbor lastnikov (po vzoru bivših hišnih svetov); 
2. Izvajalci: hišnik, čistilni servis, razdeljevalec skupnih stroškov (npr. upravnik ali računovodski servis), kurjač, servis  
                    dvigal, komunalne storitve, po želji varnostna služba, po želji zavarovalni agent/zavarovalnica itd.;    
3. Dobavitelji: energentov (plin, elektrika, olje…), materiala, drobnega materiala … 
 

Upravniki so torej samo podjetja – eni izmed številnih izvajalcev, ki na trgu nudijo storitve upravljanja.   
Upravniki niso lastniki nepremičnin. 
Upravniki niso lastniki stavb v Sloveniji, kjer je delež zasebne lastnine okoli 90%. 
 
 

 

II. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ŠE VEDNO NE PRIZNAVA KLJUČNIH DELEŽNIKOV 
 
 

Zakaj MOP pri pripravi nove zakonodaje odriva etažne lastnike, ki so dejanski ključni deležniki, na katere se zakon 
nanaša, sodeluje pa z upravniki in slednje s tem očitno postavlja v privilegiran položaj?  
 

Organizirani etažni lastniki ne vidimo utemeljenega argumenta, da bi bila upravniška podjetja prioritizirana nad ostalimi 
ponudniki storitev, katere se prav tako izvajajo za nemoteno obratovanje in vzdrževanje stavb. 
 

MOP je dopolnitev stanovanjskega zakona pripravil skupaj z upravniki, člani GZS in jo predstavil na posvetu 
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, in drugimi v Portorožu 
(Poslovanje z nepremičninami, 8.-9. 11. 2018), organizirani etažni lastniki pa smo za to izvedeli šele in zgolj iz medijev. 
 

Spomnimo, MOP je za pripravo izhodišč za novo stanovanjsko zakonodajo najel in plačal skupino zunanjih izvajalcev na 
čelu z dr. Juhartom in g. Gerbcem, v kateri so sodelovali predstavniki upravnikov, ne pa tudi ključni deležniki, etažni 
lastniki.  
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III. ETAŽNI LASTNIKI POTREBUJEMO NOV, LOČEN ZAKON O UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU VSEH 
ETAŽNIH NEPREMIČNIN IN NE DOPOLNITVE SZ-1 
 

 
Predlog dopolnitev in sprememb Stanovanjskega zakona SZ-1, kot si ga je zamislil MOP, ki parcialno ureja le določeno 
vrsto etažne lastnine, je za etažne lastnike nesprejemljiv. 
  

Organizirani etažni lastniki kot civilna družba in hkrati ključni deležniki zahtevamo pripravo in sprejetje novega 
zakona, ki bo celovito urejal izključno upravljanje in vzdrževanje vseh etažnih nepremičnin v večinski zasebni lasti 
(tudi sosesk, garažnih hiš, kotlovnic, stanovanjsko poslovnih stavb, poslovnih stavb itd.) in bo usklajen z drugimi 
navezujočimi zakoni, kar veljavni zakon ni.  
 

Že več let zaman opozarjamo iste odgovorne uradnike in funkcionarje MOP, da želimo aktivno sodelovati pri pripravi 
novega zakona, a v razprave nismo bili nikoli vključeni.  
 

MOP nas je zgolj povabil na predstavitev zaključkov, pripravljenih skupaj z upravniki. Njihove rešitve niso nikoli 
upoštevale naših predlogov, niti ni bilo posvetovanj. 
 

SZ-1 je neustrezen med drugim zato, ker poleg upravljanja regulira tudi druga vsebinsko nepovezana področja: 
najemništvo, stroškovne najemnine, stanovanjski dodatek, javna najemniška služba, zadruge itd.  Ta področja je torej 
potrebno urediti ločeno, zakon o upravljanju in vzdrževanju stavb pa naj se nanaša izključno na to.   

 
 

IV. NASPROTUJEMO PREDLOGOM MOP IZ NEDAVNIH MEDIJSKIH OBJAV 
 
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/upravniki-bodo-vsakih-pet-let-na-preizkusnji-110791.html 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/bo-nova-zakonodaja-vendarle-stopila-na-prste-upravnikom-stavb.html 

 
 

V. NEKAJ KLJUČNIH SPREMEMB PRI KATERIH MOP SLEDI ŠKODLJIVIM PREDLOGOM UPRAVNIKOV
  

 

 
 

PREDLOG ZELS PREDLOG MOP 
(povzeto po medijih) 

KOMENTAR ZELS 
 

1 EVIDENCE, OSNOVNI POJMI 
 

a) Ureditev in medsebojna 
povezanost evidenc o etažnih 
nepremičninah 

b) Opredelitev in uskladitev 
osnovnih pojmov z navezujočimi 
zakonodajami (stavba, obvezna 
dela upravljanja, obvezna dela 
vzdrževanja itd.). 

Ni omenjeno. Ureditev evidenc in definicija osnovnih pojmov je 
osnova za ureditev pravnih podlag in preglednega 
upravljanja, učinkovitega odločanja lastnikov, rednega 
vzdrževanja stavb in zemljišč, ureditve medsebojnih 
razmerij in kakovostnega bivanja. 

2 POGODBA O MEDSEBOJNIH 
RAZMERJIH   (PMR) 

 

Ureditev razmerij med etažnimi 
lastniki posameznih stavb, 
povezanih in nepovezanih stavb v 
soseskah, garažnih hiš, kotlovnic, 
poslovnih stavb, stanovanjsko 
poslovnih stavb itd. (obveznost 
sklenitve pogodbe o medsebojnih 
razmerjih kot temelja za ureditev 
načina upravljanja stavb). 

Ukinitev obveznosti 
sklenitve pogodbe o 
medsebojnih 
razmerjih.  

 

Predlog je diametralno nasproten našemu in izkrivljen, 
saj bi se s tem nadajevala slaba preksa 
netransparentnosti in bi se spodbujala nadaljnja 
nepovezanost ter neurejenost odnosov med etažnimi 
lastniki. Stavbe v soseskah ne bi dobile operativne 
samostojnosti, ključ delitve skupnih stroškov pa bi še 
naprej ostajal »skrivnost upravnikov«, s čimer bi 
upravniki (izvajalci) še naprej ohranjali prevlado nad 
etažnimi lastniki in še naprej »ribarili v kalnem«. 

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/upravniki-bodo-vsakih-pet-let-na-preizkusnji-110791.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/bo-nova-zakonodaja-vendarle-stopila-na-prste-upravnikom-stavb.html
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PREDLOG ZELS PREDLOG MOP 
(povzeto po medijih) 

KOMENTAR ZELS 

3 PRAVNA IN PROCESNA 
SPOSOBNOST SKUPNOSTI 
ETAŽNIH LASTNIKOV »KOT TAKE« 

 

Nujnost opredelitve statusa 
skupnosti etažnih lastnikov »kot 
take« (priznana pravna in 
procesna sposobnost skupnosti 
lastnikov brez obveze registracije 
skupnosti kot pravne osebe / 
ustanovitve podjetja). 

Ni omenjeno. MOP očitno ne razume, da moramo imeti etažni 
lastniki zakonsko opredeljen pravni status že samo 
zato, ker dejansko kot skupnost obstajamo, saj imamo 
skupno lastnino in skupno premoženje (rezervni sklad) 
in iz tega izhajajoč skupni interes, to je možnost kot 
skupnost samostojno upravljati, vzdrževati in ščititi 
skupno lastnino. Zavajujoča je trditev MOP-a in 
upravnikov, da imamo to možnost že sedaj. Po zgledu 
iz tujine mora država priznati status skupnostim 
lastnikov, ne da bi jim bilo za to potrebno ustanoviti 
podjetje. Interes skupnosti lastnikov pri upravljanju in 
vzdrževanju skupne lastnine in skupnega premožnja ni 
podjetniški interes, zato je tovrstno enačenje 
neprimerno in zavajujoče. 

4 RAČUN ZA REZERVNI SKLAD V 
LASTI LASTNIKOV 
 

Zbiranje in vodenje sredstev 
rezervnega sklada na bančnem 
računu, ki je v lasti etažnih 
lastnikov vsake posamezne stavbe 
in ne v lasti upravnika. 

Upravnik za vsako 
stavbo, ki jo upravlja, 
odpre ločen fiduciarni 
račun za rezervni sklad. 
(MOP ob tem ne 
navaja, ali je lastnik 
računa še vedno 
upravnik ali ne). 

 

a) Gre za popolno zavajanje s strani MOP, da naj bi s 
tem zaščitil sredstva etažnih lastnikov pred zlorabami 
(Atrij Celje, Postojna itd.). MOP ne razkriva, da bi 
denar etažnih lastnikov ostajal še naprej na računu  
upravnika (in ne v lasti lastnikov), torej še naprej 
nezaščiten pred zlorabami, saj bi bil še naprej pod 
kontrolo upravnika, ki bi tako obračal tuj denar v svojo 
korist. 

b) V kolikor bi bil račun za rezervni sklad v lasti etažnih 
lastnikov, (kar sedaj ni), pri menjavi upravnika ne bi 
prihajalo do zapletov, do neprenosa sredstev na drug 
račun, do zadrževanja sredstev, do nenamenske 
porabe sredstev itd., saj bi bil denar ves čas na istem 
računu.  

 RAČUN ZA REZERVNI SKLAD V LASTI 
LASTNIKOV 

 

 b) Odkod sploh izkrivljena ideja, da ima lahko neko 
upravniško podjetje na svojem računu tuj denar? 
Primerjava: Ali bi vi nakazovali vsak mesec denar za 
varčevanje na na račun vašega znanca ali podjetja ali 
nekega pooblaščenca ..?  
Ali bi vi dopustili vašemu delodajalcu, da vašo plačo 
vsak mesec nakaže nekomu drugemu (na tuj račun), 
pri čemer ta drugi odloča, kdaj in kako, če sploh, vam 
ga bo izplačal? 

 RAČUN ZA REZERVNI SKLAD V LASTI 
LASTNIKOV 

 

 Princip 4 oči ni zagotovilo za preprečitev zlorab in to 
profesor prava in predsednik upravnega odbora DUTB 
dr. Juhart zelo dobro ve.  
Lastniku fiduciarnega računa (po obstoječi ureditvi je 
to še vedno upravnik) ni potrebno izkazovati, za kaj 
dviguje ali prenakazuje sredstva.  
To pomeni, da je denar lahko kadarkoli prenakazan in 
preprosto »izgine«.  

5 ENAKOST PRED ZAKONOM 
 

Uvedba obveznega mesečnega 
vplačevanja v rezervne sklade za 
vse etažne solastnike, tudi za 
državo, občino, javne stan. sklade. 

Ni omenjeno. Vsi etažni lastniki so pred zakonom enaki. Vsi, brez 
izjem, so dolžni vplačevati v rezervni sklad. Tako bi 
moralo biti, ampak po veljavni ureditvi ni. 

V rezervne sklade stavb bi morali vplačevati vsi etažni 
lastniki, ne samo fizične in pravne osebe, temveč tudi 
osebe javnega prava (država, občine, skladi...). 
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PREDLOG ZELS PREDLOG MOP 
(povzeto po medijih) 

KOMENTAR ZELS 
 

6 3-LETNI MANDAT UPRAVNIKA 
 

Uvedba časovne omejitve 
imenovanja upravnika: 3-letni 
mandat upravnika. S tem bi bila 
etažnim lastnikom dana možnost 
enostavne zamenjave upravnika, 
saj je odpoved pogodbe upravniku 
v praksi pogosto izredno težko 
izvedljiva,  v večjih soseskah pa 
zaradi neurejenih evidenc, 
skrivanja podatkov, skrivanja 
dokumentov in velike razpršenosti 
lastništva celo neizvedljiva. 

Predlaga uvedbo 
pogodbe med etažnimi 
lastniki in upravnikom 
za 5 let, ki se bo, če se 
lastniki ne bodo 
drugače dogovorili 
avtomatično podaljšala 
(v pogodbo za 
nedoločen čas). 

Z uvedbo avtomatičnega prenehanja pogodbe po 3 
letih (3-letnega mandata) bi se izognili problematiki 
menjave upravnikov, kjer moramo upravniku 
dokazovati, da ne želimo podaljšanja. S to rešitvijo bi 
se izognili dolgotrajnim sodnim postopkom v pogostih 
primerih, ko upravnik ne želi sprejeti odpovedi in trdi 
»da ne gre iz svoje hiše«, kliče policijo zaradi motenja 
posesti (absurdno)…. V tem času bi se etažni lastniki 
lahko ukvarjali z učinkovitim  gospodarjenjem, ne pa 
da zapravljajo čas, denar in živce na sodišču.  

Zgled: Nemčija, Avstrija, Francija, Italija....   Želimo 
avtomatično prenehanje pogodbe ob izteku 3-letnega 
mandata. Lastniki se želimo posvetiti izboru 
kakovostnega upravnika ali stavbo upravljati sami, ne 
pa da se v primeru nekakovostnega upravljanja 
ukvarjamo s večletnimi sodnimi postopki in s tem, 
kako se bomo znebili starega, neželenega upravnika. V 
primeru obojestranskega zadovoljstva težav ni.   

5 let je predloga doba, upravnik se mora dokazati v 3 
letih. 

7 UKINITEV  OBVEZNOSTI 
IMENOVANJA  UPRAVNIKOV  
 

Etažni lastniki moramo imeti 
možnost samostojnega odločanja, 
ali bodo stavbo upravljali sami kot 
skupnost etažnih lastnikov, ali bodo 
najeli upravnika).  

 

Ni omenjeno. Zakonodajalec (in posledično upravnik) se vede do 
lastnikov etažnih nepremičnin, kot da smo najemniki, 
pri čemer pa država nima zadržkov pri uvedbi 
nepremičninskega davka. 

Z obveznostjo imenovanja upravnika država krši 
lastninske pravice. 

Etažni lastniki ne pristajamo na neutemeljen in v 

bistvu prisilen prenos dela lastninskih pravic na 
upravnike, oziroma za specialno razlastitev pod 
krinko »javnega interesa«. 

8 HRAMBA DOKUMENTACIJE 
 

Določitev načina hranjenja 
originalne dokumentacije, ki se 
nanaša na upravljanje skupnih 
delov stavb. Ta naj bo hranjena pri 
etažnih lastnikih in ne pri 
upravniku. 

Ni omenjeno. MOP ne prepozna izvirnega greha za zlorabe in 
nepreglednost poslovanja upravnikov, ki v celoti 
razpolagajo z izvorno dokumentacijo lastnikov, zaradi 
česar etažni lastniki ne moremo izvajati niti 
učinkovitega nadzora, niti ne moremo vlagati tožb 
proti nevestnemu upravniku, niti ne moremo sami 
izbirati konkurenčnih ponudnikov na trgu, ker o 
skupnih delih nimamo dokumentacije. »Vpogled« ni 
enako »razpolagati« niti ne zagotavlja avtentičnosti 
in celovitosti dokumentacije.  
Primerjava: Ali bi vi dopustili tretji o osebi, da poseduje 
npr. vaš potni list ali vašo zdravstveno izkaznico?  

9 PRISTOJNOSTI INŠPEKCIJE 
 

Razširitev pristojnosti in kadrovska 
okrepitev inšpekcijskega organa 

Država naj bi okrepila 
pristojnosti 
stanovanjskih 
inšpektorjev, ki pa bi 
lahko ukrepali izključno 
v stanovanjskih 
enotah. 

Predlog MOP-a je metanje peska v oči, saj Inšpektorji 
še naprej ne bi imeli pristojnosti ukrepanja niti v 
garažnih hišah, niti v soseskah, niti kotlovnicah itd., niti 
ni govora o tem, kako bi se uvedel nadzor nad 
poslovanjem podjetij, ki upravljajo s tujim 
premoženjem - upravnikov. Etažni lastniki želimo, da 
se tako število kot nivo strokovnosti inšpektorjev 
kakor tudi njihova pristojnost, okrepi in, da se v  
njihove naloge doda tudi  svetovalna funkcija. 
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PREDLOG ZELS PREDLOG MOP 
(povzeto po medijih) 

KOMENTAR ZELS 
 

 PRISTOJNOSTI INŠPEKCIJE IN 
NJIHOVE NALOGE 

 

 V kolikor država ne bi mogla zagotoviti zadostnega 
števila inšpektorjev, naj za to pooblasti druge organe: 
revizijske družbe, varnostne agencije itd. 

10 SKLEPANJE POGODB Z 
DOBAVITELJI IN IZVAJALCI 
Sklepanje pogodb z  dobavitelji 
blaga in izvajalci storitev  
neposredno z etažnimi lastniki  
brez posrednikov – upravnikov. 

Ni omenjeno. Grabežljivim upravnikom to ni v interesu, saj bi se še 
naprej radi ukvarjali z vsemi drugimi dejavnostmi 
razen upravljanja , ki jim omogočajo enormne dobičke 
(tudi prek provizij in »nadomestil«), brez nadzora in 
odgovornosti. 
Sklepanje pogodb brez posrednikov bi oživilo trg, saj bi 
se ponovno prebudila resnična konkurenčnost 
ponudnikov blaga in storitev, ki je sedaj »prisilno 
zavrta«, saj številni ponudniki enostavno ne želijo dati 
ponudb direktno etažnim lastnikom, ker vedo, da 
imajo glede plačilnih pogojev zadnjo besedo upravniki.  

11 KLJUČ DELITVE SKUPNIH 
STROŠKOV 

Ureditev pravične delitve skupnih 
stroškov 

Obratovalni stroški se 
ne bi več delili po 
številu oseb, ampak po 
površini in številu 
posameznih delov.  

Predlog MOP je skregan z logiko. Stroški se delijo na 
število uporabnikov zaradi porabe blaga in storitev.  
Višina skupnih stroškov pa je odvisna od števila oseb, 
ki biva v stavbi (smeti, voda, elektrika, čiščenje, 
dvigalo…) in ne od površine stavbe.  
Primerjava: Ni logično, da bi se obratovalni stroški 
delili glede na površino, kjer lahko v 2-sobnem 
stanovanju stanuje 1 oseba, v garsonjeri pa 5 
neprijavljenih najemnikov.  

 KLJUČ DELITVE SKUPNIH STROŠKOV 
in ŠTEVILO OSEB V STANOVANJIH 

 Rešitev: Način delitve stroškov se dogovori v pogodbi 
o medsebojnih razmerjih (katero obvezno sklenitev 
želi MOP ukiniti).  Visoka kazen za lastnika, ki ne 
prijavi pravega števila uporabnikov.  
Urediti pristojnosti stanovanjske inšpekcije in uskladiti 
zakon z relevantno zakonodajo, da bo mogoče 
preveriti število uporabnikov stanovanj.  

12 NAČIN GLASOVANJA, VSEBINA NA 
ZBORU LASTNIKOV ... 

Urediti je potrebno način 
glasovanja, glasovalni kvorum, 
vsebine, pravočasno obveščanje 
vseh etažnih lastnikov, itd. 

Ukinja se ponovljeni 
zbor lastnikov. 

MOP se ukvarja z napačnimi vprašanji. NI problem v 
ponovljenem zboru lastnikov, ampak v samem 
postopku vodenja zbora, priprave na zbor (obveščanje, 
vabilo z vsebino in ne samo s točkami, poročilo…). 

V primeru, da bi bile te osnove urejene, bi bila tudi 
udeležba etažnih lastnikov na zborih višja.  

13 POSLI, KI PRESEGAJO REDNA DELA  

(VEČ KOT 75% SOGLASIJ) 

Glasovalni kvorum 75% za posle, ki 
presegajo okvir rednega 
upravljanja, mora ostati. 

Za energetske sanacije,  
zavarovanja celo 
znižuje potrebno 
soglasje s 75 na 50 %.  

Navadna večina lastnikov (50%) se ne more odločati o 
investicijskih posegih v skupno lastnino, saj gre za 
posege, ki nosijo tveganja: finančni zalogaj, 
sprememba kakovosti bivanja, sprememba izgleda 
stavbe, vpliv na vrednost nepremičnine …   

 POSLI, KI PRESEGAJO REDNA DELA  

(VEČ KOT 75% SOGLASIJ) 

 

 MOP je v nameri brezglavega spodbujanja energetskih 
prenov »pozabil«, da se morajo s strokovno tehničnimi 
deli ukvarjati strokovnjaki, ki so za svoje delo že prejeli 
domače in mednarodne certifikate strokovne 
usposobljenosti, znanja in državne kvalifikacije, to pa 
niso upravniki.  

Prvenstveno je potrebno opredeliti postopke, 
standarde kakovosti in vsebine vodenja vseh vrst 
prenov stavb v etažni lastnini v zasebni lasti. 



 
 

Od: Združenje etažnih lastnikov Slovenije – ZELS v sodelovanju z DELV, KO Deteljica, ZDEL in NO SK: info@zels.si 
Za: Kabinet ministra za okolje in prostor, Kabinet predsednika Vlade RS; Kp: MZI, MP, DZ, Varuh RS  

Dopis št.: 34 / 103 - 2018                                                                                                                                 Ljubljana, 18. 11. 2018 
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14 USKLADITEV RELEVANTNIH 
ZAKONODAJ (POŽARNA, 
GRADBENA, ENERGETSKA, 
ZDRAVSTENA, GOSTINSKO-
TURISTIČNA, ZAKON O 
POTRŠNIŠKEM KREDITIRANJU...) 

Ni omenjeno. MOP se ne zaveda pomembnosti medresorskega 
sodelovanja. Upravljanje etažnih nepremičnin je 
kompleksno in se dotika več področij (požarna 
varnost, Airbnb, protipotresni in protipožarni 
standardi pri novih fasadah...) in zahteva poglobljeno 
razumevanje in usklajevanje.  

 

POZIV VLADI 

Vlado pozivamo k učinkoviti regulaciji upravljanja in vzdrževanja etažnih nepremičnin v novem, vsebinsko ločenem 

zakonu od drugih področij. 

Zahtevamo, da se aktivnosti delovne skupine na MOP, ki družno z upravniki pripravlja predlog razširjenega zakona 

SZ-1 mimo ključnih deležnikov – etažnih lastnikov, nemudoma prekinejo in da se k pripravi novega zakona pozove 

etažne lastnike.  

S spoštovanjem,  

Združenje ZELS v sodelovanju z DELV, KO Deteljica, ZDEL in NO SK 31 

 

                                                                                                                                                                       


