
	

	

Etažni lastniki in uporabniki 
večstanovanjskih stavb 
 
 
Spoštovani,  
 
 
Vlada je na seji dne 28.03.2020 sprejela in izdala Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih 
stavb.  
K organizaciji razkuževanja smo pristopili nemudoma, in sicer so skrbniki naših stavb že včeraj, v 
nedeljo, poklicali vse predstavnike etažnih lastnikov in jim pojasnili sprejeti odlok. Predstavili so jim 
zahteve odloka, med drugim tudi zahtevo po najmanj 2x dnevnem razkuževanju opreme v skupnih 
prostorih večstanovanjskih stavb. Še zlasti se mora najmanj dvakrat dnevno razkuževati: 

• kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, 
• ograje v večstanovanjski stavbi, 
• stikala za upravljanje in kabine dvigala, 
• stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe, 
• oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s 

površinami. 
 
Z razkuževanjem smo že pričeli. Na osnovi dogovora z vašim predstavnikom smo bodisi organizirali 
čistilni servis, ki razkuževanje že izvaja, bodisi posredovali navodila za primer, da ste se odločili 
razkuževati sami. V stavbah, kjer ste se odločili za razkuževanje v lastni režiji, bomo skušali pomagati s 
pridobivanjem razkužilnih sredstev, vendar jih trenutno na trgu primanjkuje. Čistilni servisi, ki 
opravljajo razkuževanje, pa so opremljeni z vso potrebno  zaščitno opremo, svojim zaposlenim pa tudi 
redno merijo temperaturo in izvajajo druge preventivne ukrepe.  
 
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete neposredno na vašega skrbnika stavbe ali nam pišete na 
e-naslov info@habit.si. 
 
Zavedamo se, da imate etažni lastniki različna mnenja na sprejeti odlok vlade in predvsem na stroške, 
ki jih bo ta odločitev potegnila za seboj. Tudi sami se trudimo, da bi ob tej situaciji čim bolj olajšali 
življenje našim strankam, zato se redno vključujemo v razprave v sklopu GZS oz. ZPN ter sodelujemo z 
mediji za čim večjo obveščenost etažnih lastnikov in stanovalcev večstanovanjskih stavb. Prosimo vas 
razumevanje in se že vnaprej zahvaljujemo za vašo potrpežljivost pri izvajanju vseh odlokov Vlade 
 
Lep pozdrav,  
 
        Habit d.o.o. 
        Janko Popovič, direktor 


