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Leta varčevali v rezervnih skladih, sedaj ostali 
brez vsega 
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Kriminalisti so v preiskavi domnevnih kaznivih dejanj v celjski družbi Atrij po neuradnih 
informacijah že odkrili za tri in pol milijona evrov škode. Atrij je končal v stečaju, denar pa 
je izginil neznano kam. 
 

 

Iz 24UR: Policijska preiskava Atrija 

Družba Atrij je bila največji upnik na Celjskem, neuradno: samo v rezervnih skladih lastnikov 
nepremičnin manjka že vsaj dva milijona evrov in pol. Poleg tega naj bi bilo oškodovanih kar 
300 stavb.  

Celjski kriminalisti od lanskega aprila preiskujejo domnevna kazniva dejanja nekdanjega 
vodstva družbe Atrij, ki je podjetje pahnilo v stečaj, s tem pa v stisko spravilo tudi ogromno 
ljudi, ki so vrsto let plačevali sredstva v rezervne sklade. Zdaj pa je večina denarja izginila, kar 
pomeni, da se lahko poslovijo od privarčevanih sredstev.  

Osumljenca sta neuradno še vedno bivši direktor Radovan Cink in računovodkinja.  

V podjetju Atrij naj bi samo dobavitelje, tem namreč niso plačeval računov, oškodovali za 
več kot 900.000 evrov.  
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Koliko terjatev so v stečajno maso prijavili oškodovanci, še ni znano. Samo en upravnik, ki je 
od Atrija prevzel kar 60 stavb, je stečajni upraviteljici v imenu etažnih lastnikov prijavil za 
več kot 470.000 evrov terjatev iz naslova rezervnih skladov. To je družba Habit. Kot pravijo, 
so od Atrija samo za štiri stavbe dobili sredstva iz skladov v celoti. Za vse ostale pa ne. 

Kakšna bo usoda osem tisoč etažnih lastnikov, bo znano šele po končani kriminalistični 
preiskavi, ko bo jasno tudi, koliko je terjatev in premoženja oziroma koliko bo sploh še ostalo 
sredstev za poplačilo dolgov.  

 

 

Kriminalisti pri celjskem upravniku, ki naj bi z nečednimi posli 
pridobil več ...  

 
 

 

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

 
 

 

Vprašanje, če bodo še kdaj videli svoj denar ...   
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Tomvojo  
22.05.2018, 20:22:15  
Nacionalni šport upraviteljev, tekmujejo med sabo kdo bo več sloovc ostrigu.  
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igy02  
22.05.2018, 20:20:31  
Država je uzakonila zbiranje denarja za rezervni sklad. Etažni lastniki so prepuščeni upravljalcu. 
Država nekaj uzakoni in ne ščiti svojih državljanov. Mi tudi zbiramo za fasado. Upravnik je 
Habit. Za sedaj izgledajo resni. Vendar če denar izgine, se morajo etažni lastniki sami znajti. Ne 
moreš verjeti. Še enkrat: REZERVNI SKLAD JE TREBA PLAČEVATI PO ZAKONU in ne po volji 
etažnih lastnikov. Ta denar se ne bi smel zbirati pri upravljalcu. To je vsakomur jasno.  
 
tantadruj1  
22.05.2018, 20:19:41  
mislim da bi pa zdaj res vsi ampak res VSI lastniki stanovanj v bloku morali vstati na noge in 
ZAHTEVATI TAKOJŠNJO UKINITEV SKLADOV!!!!! ker očitno je to legalna kraja in ne da se 
preprečiti vnovične ponovitve. TAKOJ. kar lepo zbrat podpise in gremo. ne se pustit ljudje.  
 
DeBill  
22.05.2018, 20:14:07  
rezervni skladi, to je zgodba kako držati take tiče nad vodo. zakaj se to ne plačuje recimo 
zavarovalnici ali banki, tam je gnar kolkr tolk varn  
 
oježeš  
22.05.2018, 20:13:28  
Ko gresta naša zakonodaja in sodstvo v prid kriminalu. Oba zapreti, dokler ne vrneta ves denar 
iz rezervnega sklada in poplačata neporavnane račune. Pa magari s prodajo njune lastnine. 
Nekomu, ki je dolžan 100 EUR so p prodali hišo. Noro v Sloveniji!  
 
DeBill  
22.05.2018, 20:13:11  
in seveda bo socišče naložilo kazen 2 leti pogojno in vračilo 100.000€. da se ve, kam spada 
sudija.  
 
kaj pa pol  
22.05.2018, 20:05:29  
to je možno samo pri nas ker so si politiki zakone pisali za svoje lumparije in so taki pokvarjenci 
to izkoristli namesto da se poišče te ljudi in se jim vse pobere in poplača ne naše sodstvo jih 
bo pustilo pri miru ker so bogi zdej.  
 
METKA102  
22.05.2018, 19:58:21  
Rezervni sklad je velika nepravičnost. OK, je prav, da je nekaj denarja v rezervi, če kaj pride, pa 
vendar, le zakaj, npr. če se človek preseli drugam, ne more vzeti denarja, ki ga je vložil, ven iz 
sklada. Saj to je vendar njegov denar. Le kdo si je izmislil tak zakon? In, ko se preseliš, začneš 
v drugi stavbi z nulo. Res na tegavščina, ni kaj.  
 
bodipameten  
22.05.2018, 20:13:39  
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in če odkupiš neko stanovanje v drugem bloku a pol tam ne ostane denar katerega je 
predhodnik vložil.  
 
walter2  
22.05.2018, 20:17:28  
 
Trapa,rezervni sklad ni denar,s katerim bi ti kot fizična oseba lahko razpolagala!To je skupni 
denar stanovalcev večstanovanjske stavbe,ki se koristi v dobro te stavbe kot celote in ne v 
dobro stanovanja kot enote!Če si prodala stanovanje si prodala tudi ta "tvoja sredstva"kupcu,a 
kdo pa pravi,da v novi večstanovanjski stavbi(pri selitvi)ne bo ta sklad bogatejši in s tem manj 
stroška za tebe!Ne trapaj!  
 
oježeš  
22.05.2018, 20:21:07  
Točno to. Ukradejo denar lastniku denarja. Če se nekdo odseli, bi moral dobiti vrnjen delež 
vplačil. Novi etažni lastnik, pa mora plačati, kar se v tiste času obnavlja ali popravlja. Še ena 
neumnost, ki je v škodo etažnih lastnikov. Na primer: v 8 nadstropni stavbi imamo hidrofor. Z 
njim se oskrbuje voda od 4. nadstropja naprej do 8. nadstropja. Od pritličja do 3. nadstropja 
ni nobenih možnosti ob največji suši, da bi dobili vodo saj za osnovne zadeve, medtem, ko od 
4. nadstropja v tem času lahko trackajo z njo kolikor jim je želja. ko se popravlja hidrofor ali 
menja del hidroforja, pa morajo po deležu stroške zanj plačati tudi etažni lastniki od pritličja 
do 3. nadstropja. Razumljivo bi bilo, če bi hidrofor napajal z vodo vse, od pritličja do 8. 
nadstropja. Tako pa niti pod razno ni možnosti, da etažni lastniki ali najemniki koristijo vodo, 
ko te ni na razpolago v prostem pretoku zaradi pomanjkanja vode. In take zakone sprejemajo 
poslanci, ko imajo polne zadnjice bonitet in privilegijev, nočejo pa videti realnih dogajanj.  
 
bodipameten  
22.05.2018, 19:55:44  
in ali bo kdo odgovarjal?????? Glede na naše sodnike bo to osamljen primer in bo fasal samo 
opomin. Res rabimo enega ornih diktatorja da bi to ga..med počistil.  
 
srecnii  
22.05.2018, 19:54:44  
Vlaga se takrat, ko ne boš pogrešal 100-200-300 evrov, drugače pa se vedno varčuje na vsaj 3 
koncih, če gre ena zadeva v stečaj imaš še vedno 2.  
 
METKA102  
22.05.2018, 20:00:44  
srecnii, rezervni sklad je z zakonom določen za vse lastnike stanovanj, v katerega morajo 
vplačevati.  
 
srecnii  
22.05.2018, 20:03:39  
samo naslov sem prebral  
 
METKA102  
22.05.2018, 20:07:23  
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Z rezervnim skladom upravlja upravnik stavbe, kar je Atrij tukaj bil. V Lj. je npr. SPL, Emona, 
itd. itd. To nima nobene veze z vzajemnimi skladi, kamor ljudje vlagajo svoj denar. Skrajni čas 
bi bil, da se rezervni sklad, kakršen je danes ukine, saj, če se predvideva večja investicija je tako 
ali tako potrebno soglasje solastnikov in se lahko odločijo, koliko bodo varčevali, da bodo npr. 
lahko naredili novo fasado ali kaj podobnega. Tako se pa s tem podpira samo upravnike stavb, 
ki prosto razpolagajo s tem denarjem in ga obračajo sebi v prid.  
 
odkimasin  
22.05.2018, 19:50:13  
J....š sklade! Najboljš je doma šparat v smrdljivem štunfu al pa vse sprot zagonit, še najbolj pa 
po grlu dol spustit!  
 
igy02  
22.05.2018, 20:21:25  
Ta sklad je po zakonu. Država ga je uzakonila in ne lastniki.  
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