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ZADEVA: SODELOVANJE ETAŽNIH LASTNIKOV PRI PRIPRAVI IZHODIŠČ NOVE ZAKONODAJE O  
                 ETAŽNI LASTNINI – ALI RES? 

 
   

Spoštovani, 

 

dne 19. 12. 2016 je pod okriljem MOP v organizaciji Inštituta za primerjalno pravo potekal posvet o prenovi 

zakonske ureditve upravljanja etažne lastnine, katerega namen je bila predstavitev z razpravo za dopolnitev 

elaborata »Osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih - dopolnjeno 

poročilo 1. faze projektne naloge« datirano oktober 2016. 
 

Inštitut za primerjalno pravo je pripravil dopolnjeno verzijo elaborata »na podlagi pripomb, ki jih je prejel po 

javni predstavitvi izhodišč za prenovo stanovanjskega zakona«, katera je potekala dne 8. 11. 2016. 
 

Kljub ustnem zagotovilu članov strokovne skupine, da so bili vsi prejeti predlogi organiziranih skupin etažnih 

lastnikov upoštevani, ugotavljamo, da je bila v predstavljenem elaboratu, katerega smo prejeli po e-pošti od 

IPP dne 9. 12. 2016, prezrta problematika, o kateri vas organizirane skupine etažnih lastnikov stalno 

seznanjamo, zato smo (ponovno) pripravili nabor vseh problematičnih področij, s katerimi se srečujemo etažni 

lastniki v praksi in smo jo v dopisu št. 2/31-2017 dne 12. 1. 2017 posredovali na Inštitut za primerjalno pravo 

ter MOP v vednost. 
 

Vlada RS je na 116. redni seji dne 5. 1. 2017 sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z načrtovanimi 

spremembami stanovanjske zakonodaje, pri čemer je ponovno poudarila, da interes etažnih lastnikov ni 

spregledan.  
 

Še več, Vlada RS je na omenjeni seji dodatno zagotovila, da je delovna skupina na strani zunanjega izvajalca 

pri pripravi izhodišč dolžna upoštevati smernice, ki so bile nakazane v javni obravnavi sprememb in 

dopolnitev Stanovanjskega zakona (SZ-1), kar pa ne pomeni samo predlogov, katere je MOP prejel v zvezi s 

prvim pozivom dne 12. 11. 2016, ki je vključeval samo predloge sprememb SZ-1B.  
 

MOP je namreč skladno z lastnim pozivom za pripravo sprememb nove zakonodaje o etažni lastnini dne 1. 4. 

2016 prejel vrsto predlogov s strani organiziranih etažnih lastnikov kot tudi s strani pozameznih zainteresiranih 

etažnih lastnikov in članov nadzornih odborov stavb, garažnih objektov, kotlovnic, poslovnih stavb itd…, na kar 

smo skupine organiranih etažnih lastnikov zainteresirano javnost že večkrat opozorile. 
 

MOP kljub pozivom organiziranih etažnih lastnikov še vedno ni jasno podal odgovora, ali je naročil strokovni 

skupini za pripravo izhodišč, da naj upošteva VSE prejete predloge etažnih lastnikov, posebej še predlogov, 

katere je prejel do dne 31. 5. 2016 na podlagi lastnega poziva z dne 1. 4. 2016. 
 

Združenje ZELS je zato na MOP dne 25. 10. 2016 naslovilo POZIV in ponovno navedlo 30 najbolj problematičnih 

področij.   
 

Povezano z zgoraj navedenim smo organizirani etažni lastniki izredno neprijetno presenečeni nad prejeto 
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informacijo, da se je predstavnik podjetja SPL d.d. dne 9. 1. 2017 udeležil izredno sklicanega sestanka glede 

priprav nove stanovanjske zakonodaje s strokovno skupino pripravljavcev, ki je potekala na GZS. 
 

Dejstvo je, da je sprememba stanovanjske zakonodaje potrebna predvsem zaradi neustreznega upravljanja s 

strani upravnikov, ki ne zasledujejo interesov etažnih lastnikov, kar pomeni preglednega in stroškovno 

učinkovitega upravljanja. Dominanti upravniki sami po sebi niso del rešitve.  
 

Organizirani etažni lastniki smo že večkrat izrazili nestrinjanje s potezo MOP, ki je v strokovno skupino 

pripravljavcev izhodišč nove zakonodaje o etažni lastnini postavil predstavnika največjega slovenskega 

upravnika, etažne lastnike kot ključne deležnike pa ponovno prezrl. 
 

Navedeno pri ostalih ciljnih skupinah vzpostavlja utemeljen sum v pristranskost dela strokovne skupine za 

pripravo izhodišč, kar ima lahko za posledico neuravnoteženo zaščito interesov ostalih vpletenih. 
 

Vljudno vas prosimo za pojasnilo, zakaj se je dne 9. 1. 2017 na »izrednem« sestanku sestala strokovna 

skupina, ki pripravlja izhodišča za novo zakonodajo o etažni lastnini s predstavnikom največjega upravnika 

v Sloveniji, kakšen je bil cilj in namen tega sestanka, sploh glede na dejstvo, da organizirani etažni lastniki 

ponovno nismo bili o tem obveščeni niti vabljeni. 
 

Pri tem je zanimivo, da smo istega dne v popoldanskem času prejeli zabeležko razprave z dne 19. 12. 2016, ki 

jo je pripravil član strokovne skupine g. Gerbec. 
 

S tem dopisom izražamo skrb nad očitnim ponovnim poskusom prednostnega upoštevanja interesov velikih 

upravnikov pri pripravi izhodišč za novo zakonodajo o etažni lastnini. 
 

Organizirani etažni lastniki preprosto ne verjamemo več, da gre zgolj za naključje in smo razočarani nad 

obnašanjem odgovornih v državi, katere dolžnost je zagotavljanje priprave zakonskih normativov v duhu 

zasledovanja demokratičnih načel.  
 

Vse bolj je očitno, da interes upravniškega lobija 48 večjih (dominantnih) upravnikov ZUN s pritiskom na 

države institucije in strokovno skupino ponovno želi skozi zakon doseči prevlado nad interesom več kot 

400.000 etažnih lastnikov.  
 

Ponovno želimo izpostaviti, da smo zasebni etažni lastniki primarni nosilci pravic do odločanja glede 

gospodarjenja s svojo lastnino kamor nesporno spadajo tudi odločitve, ki se nanašajo na samo upravljanje. 
 

Kljub tej ustavno zagotovljeni pravici pa smo po obstoječi zakonodaji zavezani imenovati upravnika. 
 

Etažni lastniki kot naročniki in plačniki storitev upravljanja zato zahtevamo odgovor od pristojnih institucij, ali 

so predstavniki upravnikov, ki se sestajajo s posameznimi člani strokovne projektne skupine pravzaprav 

registrirani kot lobisti in kako misli vlada zagotoviti pripravo izhodišč za nov zakon v duhu zasledovanja 

temeljnih načel Resolucije  o normativni dejavnosti? 
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Vaš odgovor na zastavljena vprašanja pričakujemo v zakonskem roku 15 dni, od vas kot predlagatelja zakona 

pa tudi pričakujemo, da boste takoj zagotovili, da bo razprava o izhodiščih za novo zakonodajo o etažni lastnini 

potekala po načelu uravnoteženega zastopanja interesov vseh deležnikov. 

 

S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi, 
 

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 nadzornega odbora Igor Praprotnik 
 

Združenje dejavnih etažnih lastnikov – ZDEL, predsednik Gorazd Marinček 

 

 

Dopis je poslan v vednost medijem, strokovni javnosti in širši zainteresirani javnosti.  
 

Vsi dopisi, stališča in sporočila za javnost, ki so posredovani na javne institucije in zakonodajalca, so javno objavljeni na spletni 

strani Združenja ZELS www.zels.si in Facebook strani Združenje etažnih lastnikov Slovenije – ZELS. 

 

 

                                                           
 

http://www.zels.si/

