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Od: Združenje etažnih lastnikov Slovenije – ZELS: info@zels.si 

Za: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: gp.mop@gov.si 

Dopis št.: 4 – 2015                                                                                         Ljubljana, 8. 11. 2015 

 

Zadeva: Seznanjenost Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja,  

               z vsebino dopisa, poslanega dne 8. 11. 2015 na Stanovanjski inšpektorat s strani Združenja     

               ZELS z naslovom: Število prijav s strani etažnih lastnikov na Stanovanjski inšpektorat in       

               število uvedenih inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov s strani Stanovanjskega  

               inšpektorata  

 

 

Spoštovani! 

 

Zakoniti etažni lastniki se v okviru Združenja ZELS zavzemamo za konstruktivno javno razpravo vseh 

vpletenih pri pripravi predlogov sprememb obstoječe stanovanjske zakonodaje. 

 

V Združenju ZELS menimo, da ima za sistematično, pravilno in uravnoteženo analizo obstoječe 

prakse, stanovanjski inšpektorat z javnim predočenjem podatkov v številkah o praksi samega 

izvrševanja nadzora v tej razpravi, izredno pomembno vlogo.  

 

Kot pristojno ministrstvo ste nedavno napovedali, da pripravljate spremembe stanovanjske 

zakonodaje, ki naj bi bile v kratkem poslane v javno obravnavo. 

 

Ker trdno verjamemo, da so mnenja strokovnih institucij ključnega pomena pri nadaljnjih, 

konstruktivnih, javnih razpravah, vas z dopisom v prilogi po tej poti seznanjamo z vprašanji, ki smo 

jih naslovili dne 8. 11. 2015 na Stanovanjsko inšpekcijo, pri čemer pa, povezano s položajem 

etažnega lastnika glede na trenutno zakonodajo, ugotavljamo sledeče: 

 

a) Mandat upravniku ni določen, zato menimo, da so etažnemu lastniku kratene osnovne 

pravice. Na ta način lahko upravnik sklepa pogodbe za nedoločen čas oz. pripravi pogodbe v 

sodelovanju z investitorji za nedoločen čas (v primeru novogradenj sosesk);  
 

b) Način menjave upravnika je premalo natančno določen oz. nejasen. Zakonodaja ni zapisana 

v obliki jasno določenih pravica, dolžnosti in odgovornosti, ki bi morala urejati razmerja 

ponudnik-naročnik (končni plačnik t.j. etažni lastnik), prenos sredstev rezervnega sklada, 

protokol za zagotovitev hitrega in preglednega postopka menjave upravnika itd; 
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c) Etažni lastnik je kot del skupnosti etažnih lastnikov brez ustrezno varovanega pravnega 

statusa; 
 

d) Posamezni etažni lastnik, četudi pooblaščenec etažnih lastnikov, je kot član nadzornega 

odbora skladno z 39. členom SZ-1 brez ustreznih pooblastil za izvrševanje pravočasnega in 

učinkovitega nadzora nad odločitvami upravnika. Skladno s Pravilnikom o upravljanju, 

upravnik pogosto upravlja samovoljno in brez sodelovanja z etažnimi lastniki, ki so končni 

plačniki storitev,  sprejema odločitve  in jih izvršuje v imenu in za račun etažnih lastnikov, kar 

je popolnoma nesprejemljivo in po našem mnenju protiustavno;  
 

e) Etažnemu lastniku v primeru ugotovitve nesodelovanja s strani upravnika (neizvrševanja 

veljavno sprejetih sklepov etažnih lastnikov) preostaja edino orodje za izterjanje pravice 

vložitev tožbe na sodišču zoper upravnika; 

 

f) Pravne podlage za učinkovito sankcioniranje in izterjavo škodnih odgovornosti v praksi s 

strani pristojnega inšpektorata nad kršitelji in izvajalci slabih praks niso jasno določene. 

Skladno z obstoječim SZ-1, 2003, določbami Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, 2009 

(8. člen , 3. odstavek) in na podlagi njunega izvajanja v praksi, etažni lastniki ugotavljamo sledeče: 

 

a) Stanovanjska inšpekcija je edini, pristojni organ za direktno izvrševanje nadzora nad 

načinom upravljanja z večstanovanjskimi stavbami v Republiki Sloveniji; 

b) Stanovanjska inšpekcija je glede na število kadra in glede na število ter zahtevnost slabih 

praks kadrovsko podhranjena in preobremenjena; 

c) Stanovanjska inšpekcija nima ustreznih pravnih podlag za učinkovito izvrševanje nalog, ki se 

od tega inštituta pričakujejo; 

d) Vloga stanovanjske inšpekcije, kot inštituta, ki ga plačujemo prav vsi davkoplačevalci, je po 

našem mnenju: 

- v odkrivanju in preprečevanju slabih praks izrednega pomena; 

- v učinkovitem izvrševanju ustreznega nadzora in sankcioniranja slabih praks, ki se 

dogajajo tudi v gospodarski dejavnosti - upravljanju večstanovanjskih objektov 

znotraj prostega trga. 

 

Povezano z zgornjimi ugotovitvami menimo, da bi bilo potrebno zakonodajo rediti na način, ki bi 

stanovanjsko inšpekcija približal plačnikom, torej davkoplačevalcem, v smislu nudenja strokovne 

podpore in svetovanja, po zgledih dobrih praks iz tujine, z namenom izboljšanja izvrševanja nadzora 

nad storitvami upravljanja, zagotavljanjem konkurenčnosti  trga  ter preglednega in gospodarnega 

upravljanja z etažnimi nepremičninami. 

 

S spoštovanjem. 

Predsedstvo Združenja ZELS, 

Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat in Nataša Kušar 


