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ODGOVOR NA DOPIS MOP ŠT. 007-309/2018/2 Z DNE 5. 6. 2018 
 

Veza: STALIŠČE ZELS 22/91-2018 Z DNE 24. 5. 2018: UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE STAVB V ZASEBNI 
LASTI – REDNO UPRAVLJANJE - VEČSTANOVANJSKE STAVBE  

 
 
Dne 6. 6. 2018 smo prejeli odgovor MOP št. 007-309/2018/2 z dne 5. 6. 2018 (Priloga) v zvezi z stališčem ZELS 22/91-

2018 in ostalih z dne 24. 5. 2018, ki se nanaša na problematiko vzdrževanja večstanovanjskih stavb v etažni zasebni lasti. 
 

Odgovor, ki ga je podpisala generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP ga. Barbara 
Radovan, splošno pojasnjuje veljavno zakonodajo, pri čemer že dlje časa opozarjamo, da le-ta ni ustrezna, niti času 
niti potrebam in je za etažne lastnike popolnoma neprimerna. 
 

Ugotavljamo, da MOP, bodisi ne razume stanovanjske problematike v celoti, bodisi se spretno izogiba pripravi predlogov 

nove zakonodaje ob upoštevanju mnenj zainteresirane javnosti, k čemur jo sicer zavezujejo evropske smernice. 
 

Od odgovornih uradnikov na resornem ministrstvu pričakujemo, da bodo ugotovitve, pobude in stališča civilnih iniciativ 
jemali resno in z vso dolžno skrbnostjo preučili iz prakse izhajajočo problematiko, ki so jo združenja že večkrat 
predstavila.  
 

Nadalje ugotavljamo, da je MOP preprosto prezrlo bistvo opisane problematike, na konkretna vprašanja pa 
odgovorilo presplošno, brez konkretnih predlogov rešitev in predvsem z namenom zavajanja nepozornega in s 
problematiko ne podrobno seznanjenega, a vseeno zadevnega bralca. 
 

Organizirani etažni lastniki ugotavljamo, da nam obstoječa garnitura uradnikov na resornem ministrstvu MOP še vedno 
noče prisluhniti in se spretno izogiba konstruktivnemu dialogu z etažnimi lastniki kot ključnimi deležniki. 
 

Od MOP pričakujemo, da bo v svojih odgovorih na naša stališča, predloge in ugotovitve, podajalo konkretne predloge 
rešitev  zaznane problematike, ki se dogaja v praksi in, ki je obstoječa zakonodaja ne rešuje, saj dovoljuje možnost zlorab 
namesto, da bi te preprečevala.  
 

Vlado Republike Slovenije pozivamo, da poskrbi, da bodo na resornem ministrstvu MOP odgovorni uradniki za 
vodenje stanovanjske politike konstruktivno sodelovali s civilno iniciativo organiziranih etažnih lastnikov. 
 

Od nove ministrske ekipe v oblikovanju na MOP pa pričakujemo, da bo rešitve problematike upravljanja stavb v 
etažni lastnini iskala s poglobljenim strokovnim pristopom in ne samo s suhoparnim kopiranjem in razlago členov 
veljavne zakonodaje. 
 
Zato Vlado RS ponovno seznanjamo z bistveno problematiko vzdrževanja stavb kot je podrobno opisana v stališču ZELS 

22/91-2018. Celotno stališče se nahaja na spletni strani Združenja ZELS, ključne poudarke pa ponovno izpostavljamo v 

nadaljevanju tega dopisa.  

 

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 Igor Praprotnik 
Združenje dejavnih etažnih lastnikov – ZDEL, predsednik Gorazd Marinček 
Nadzorni odbor skupne kotlovnice S – 31, Maribor, predsednik Franc Košir 
 

                                                                                                                                                                                                                             
 

Dopis je poslan v vednost medijem, strokovnim institucijam in širši zainteresirani javnosti. 
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KLJUČNI POUDARKI PROBLEMATIKE VZDRŽEVANJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB  V VEČINSKI ZASEBNI LASTI      

(IZ STALIŠČA ZELS 22/91-2018):  

 
 »SZ-1 nikjer ne opredeljuje: 
 

– kaj načrt vzdrževanja sploh je, kakšni so postopki priprave načrta letnega ali večletnega vzdrževanja, katero dokumentacijo je 
upravnik dolžan izdelati, niti katere dokumente priložiti.   
 

Nadalje, nikjer v SZ-1 ni navedeno: 
 

- da mora upravnik opraviti strokovni pregled stavbe, pripraviti poročilo in šele na podlagi ugotovitev iz pregleda pripraviti PREDLOG 
načrta vzdrževanja stavbe; 
 

- da mora upravnik načrt vzdrževanja predložiti lastnikom v razmislek in odločanje, skupaj s podpornimi dokumenti, vsaj 14 dni pred 
sklicanim zborom lastnikov; 
 

- da lahko lastniki tudi sami predlagajo načrt vzdrževanja, saj stavbo dobro poznajo, ali pa da imajo možnost dopolniti predlagani 
načrt vzdrževanja, kot ga je predlagal upravnik. 
 

Ker zakon izrecno ne opredeljuje priprave, vsebine in načina predložitve načrta vzdrževanja etažnim lastnikom, njegova 
nepriprava pa kljub temu, da je to redno delo upravnika, ni sankcionirana, prihaja do mnogih zlorab s strani upravnikov. 
 

Pričakovati bi bilo, da bi upravniki kljub temu, da zakon tega izrecno ne navaja, pred obveznim letnim zborom lastnikov oprav ili 
pregled stavbe in pripravili poročilo o stanju stavbe, ki bi bilo na voljo lastnikom še pred samim letnim zborom. Na ta način bi bili 
lastniki pravočasno seznanjeni z dejstvi o stanju njihove stavbe, upravnik pa bi lahko pripravil utemeljeni predlog načrta vzdrževanja, 
ga predstavil lastnikom na pregleden način, ti pa bi dobili realno sliko o stanju stavbe in bi o njem glasovali na zboru tako , da bi 
točno vedeli, za kaj sploh glasujejo, kakšne stroške lahko pričakujejo in kaj bodo s tem dosegli. 
 

Tudi v primeru, da etažni lastniki pripravijo načrt vzdrževanja sami in pravočasno predlagajo upravniku, da » predlog načrta 
vzdrževanja stavbe« doda na dnevni red na zboru lastnikov, se lahko zgodi, da upravnik predlog etažnih lastnikov preprosto ignorira 
in njihovo željo na zboru lastnikov zavrne ter nonšalantno obrazloži, da zakon te opcije ne predvideva.  
 

Zaradi pomanjkljive zakonodaje etažni lastniki ne vedo, kako pristopiti k pripravi načrta vzdrževanja in samemu izvajanju nadzora, 
zato posledično nimajo druge možnosti kot da preprosto zaupajo upravniku, vse dotlej, dokler se ne pojavijo težave. 
 

Mnogi upravniki načrta vzdrževanja stavbe sploh ne pripravijo, kar je razvidno iz dnevnih redov vabil lastnikom na letni zbor lastnikov 
oziroma na vabilu navedejo samo točko, da se sprejme načrt vzdrževanja, pri čemer samega načrta ne predložijo. 
 

a) če točka »Priprava načrta vzdrževanja« na vabilu na letni zbor lastnikov ni navedena, to preprosto pomeni, da upravnik načrta  
vzdrževanja ni pripravil in to tudi ne smatra za potrebno. 
 

b) Še pogostejši so primeri, ko je v vabilu na letni zbor lastnikov navedena točka »Sprejme se predlagani načrt vzdrževanja stavbe 
xx«, vendar pa sam načrt vzdrževanja ni priložen. Žal je tudi v takih primerih zakonu zadoščeno. Kljub temu , da lastniki o 
»pripravljenem načrtu vzdrževanja« glasujejo in ga sprejmejo, so pri takem pristopu s strani upravnika zavedeni, saj sprejmejo 
predlagani sklep s »figo v žepu«.  

 

Posledice opisanega stanja se kažejo v tem, da upravnik mnogokrat izvaja nepotrebna a zase donosna dela, ne izvaja pa tistih, 
ki bi jih bilo res potrebno opraviti za izboljšanje kakovosti bivanja v stavbi. 
 

Pomembno je vedeti, in mnogi etažni lastniki tega ne vedo, da se skladno z zakonom denar iz rezervnih skladov lahko porablja v 
naslednjem letu/letih izključno za vzdrževalno-investicijska dela, ki so bila vnaprej predvidena in sprejeta v načrtu vzdrževanja. 
 

V nasprotnem primeru pa bi moral upravnik za vsako vzdrževalno-investicijsko delo, ki ni predvideno v načrtu vzdrževanja, pridobiti 
podpise lastnikov. Ker to upravnikom mnogokrat predstavlja »nepotrebno« ali pa »zamudno« delo, ti z etažnimi lastniki ne 
sodelujejo in vzdrževalno-investicijskih del enostavno ne izvedejo. Raje počakajo na naslednji zbor lastnikov, stavba pa medtem 
ostaja neredno vzdrževana, nujna dela pa se izvedejo kot »intervencijsko delo«, za katerega upravnik po zakonu ne potrebuje 
soglasja lastnikov. 
 

Iz tega se je razvila pogosta slaba praksa, da upravniki veliko raje izvajajo nujna dela - »intervencijska popravila«, za katera ne 
potrebujejo soglasij etažnih lastnikov in velikokrat brez njihovega vedenja praznijo rezervne sklade lastnikov.  
 

Stanovanjski zakon ne predvidena sankcij za upravnika, ki ne pripravi / ne predloži / ne utemelji načrta vzdrževanja, etažni 
lastniki pa upravnika k temu ne moremo prisiliti.« 


