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Etažni lastniki bi omejili upravnike  

Ker so bili izključeni iz priprave izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje, so 

organizirani etažni lastniki zdaj pripravili svoje predloge, kako po novem urediti 

upravljanje etažne lastnine. 

 

Etažni lastniki zahtevajo rešitev za svoje težave v novi stanovanjski zakonodaji. 
(Foto: Luka Cjuha)  
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Etažni lastniki so se odzvali na poziv resorne ministrice za okolje in prostor Irene 

Majcen in pripravili konkretne vsebinske predloge, kako po novem urediti upravljanje 
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etažne lastnine. »Skoraj vsak četrti Slovenec je etažni lastnik,« je Kristina Kulonja 

Horvat iz združenja etažnih lastnikov Zels utemeljila, zakaj bi moralo ministrstvo 

njihove predloge skrbno preučiti in se do njih opredeliti. Spomnimo, ministrstvo je 

predlog nove stanovanjske zakonodaje obljubilo za začetek letošnjega leta, javnost 

pa se je doslej lahko seznanila z izhodišči za spremembe, ki jih je po naročilu 

ministrstva za skoraj sto tisoč evrov izdelala zunanja skupina pravnikov, 

nepremičninarjev in upravnikov večstanovanjskih stavb pod okriljem inštituta za 

primerjalno pravo pri ljubljanski pravni fakulteti. Predstavnikov etažnih lastnikov ni 

bilo v skupini. 

Ena glavnih prioritet urejene evidence 

Zels je zato v sodelovanju z Društvom etažnih lastnikov Velenje, Kurilnim odborom 

Deteljica, Združenjem dejavnih etažnih lastnikov in mariborskim Nadzornim odborom 

skupne kotlovnice S31 na več kot dvesto straneh pripravil svojo analizo stanja in 

predloge, kako vrsto perečih problemov rešiti. »Naši cilji so zaščita temeljnih pravic 

zasebnih etažnih lastnikov, gospodarno upravljanje etažne lastnine, pregledno 

poslovanje skupnosti etažnih lastnikov in upravnikov ter učinkovit nadzor nad temi 

tremi cilji,« je povedala Kulonja-Horvatova. 

Za uresničitev teh ciljev bo po njihovi oceni treba prioritetno vzpostaviti celovite 

evidence o etažni lastnini, v katerih bo natančno opredeljeno lastništvo tudi nad 

vsemi skupnimi potkami, zelenicami, kotlovnicami…, ki danes nimajo razdelanega 

lastništva. »Šele potem lahko etažni lastniki uredijo medsebojne odnose v pogodbi o 

medsebojnih razmerjih, ki mora ostati obvezna,« je poudarila Nataša Kušar iz 

združenja Zels. 

Potreben povsem nov zakon 

Skupnost etažnih lastnikov mora dobiti uradno pravno veljavo, vsaka stavba (tudi v 

soseskah) pa samostojnost in svojo pogodbo z izbranim upravnikom, saj bodo le tako 

etažni lastniki dobili možnost, da sami odločijo, ali bodo sami upravljali svojo stavbo 

ali pa bodo za to najeli upravnika. Organizirani etažni lastniki namreč zahtevajo 

ukinitev obveznega imenovanja upravnika in hkrati uvedbo časovno omejenega 

upravniškega mandata za največ tri leta. »Omejen mandat pomeni, da se bo 

upravnik ves čas trudil, da bo od etažnih lastnikov dobil novo pogodbo o upravljanju 

stavbe,« je razložila Kušarjeva. 



Ob teh prioritetnih ukrepih etažni lastniki predlagajo še vrsto drugih nujnih sprememb: 

prenos rezervnega sklada z bančnega računa upravnika na račun vsake posamezne 

stavbe; ukinitev vseh oziroma vsaj tistih pogodb z upravniki, ki so jih namesto etažnih 

lastnikov sklenili kar gradbinci kot investitorji; jasno opredelitev pojmov, kot so posli 

rednega in izrednega upravljanja, kaj sploh je delo upravnikov... Ker se glavni razlog 

za današnje tegobe etažnih lastnikov skriva v luknjičasti stanovanjski zakonodaji, 

zahtevajo ureditev vseh teh vprašanj v povsem novem zakonu o upravljanju etažne 

lastnine.  

družba upravljanje večstanovanjskih stavb nova stanovanjska zakonodaja zakon o 

upravljanju etažne lastnine izhodišča etažni lastniki Zels  
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