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Zadeva: Stališče Združenja ZELS in ostalih do Stanovanjskega zakona v 
delu, ki se nanaša na upravljanje in redno vzdrževanje garažnih hiš 
v soseskah in pobuda za sprejem novega zakona o upravljanju 
etažnih nepremičnin

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije nam je 7. 8. 2018 z dopisom številka 
00700-11/2018/3 odstopil dopis vašega združenja s prošnjo, da nanj pripravimo 
odgovor.

V nadaljevanju vam posredujemo naša stališča po sklopih, kot ste jih izpostavili v 
vašem dopisu.

I. Trenutno stanje
V dopisu Združenje etažnih lastnikov Slovenije že v naslovu navaja trditev, da je 
upravljanje in vzdrževanje garažnih hiš v soseskah zakonsko neurejeno. Navajate, da 
so garažne hiše v etažni lastnini največkrat samostojni objekti s svojo lastno 
identifikacijsko številko. Lastniki parkirnih mest ali garaž v garažnih hišah so lahko 
hkrati lastniki več parkirnih mest ali garaž ter več drugih etažnih nepremičnin v isti ali 
drugi soseski (kot na primer stanovanj, skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč, itd).  
Trdite, da veljavna zakonodaja, pri čemer se sklicujete zgolj na Stanovanjski zakon   
(Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 
87/11, 40/12-ZUJF in 27/17) in Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. 
RS, št 60/09, 87/11 in 85/13), ne ureja vzdrževanja parkirnih mest, garaž, garažnih hiš, 
itd.

Z vašimi trditvami se ne moremo strinjati. Že večkrat smo vam pojasnili, da etažno 
lastnino, tako pojem in funkcijo, kot razmerja med etažnimi lastniki, obvezno 
ustanovitev rezervnega sklada in imenovanje upravnika ureja Stvarnopravni zakonik 
(Ur. l. št. 87/2002, 91/13). Skupni deli, ki služijo več večstanovanjskim stavbam niso v 
etažni lastnini, pač pa so skupna lastnina etažnih lastnikov objektov, katerim služijo. 
Tudi funkcionalna zemljišča niso v etažni lastnini, pač pa so skupni deli stavbe ali stavb 
v etažni lastnini.

Etažni lastniki nestanovanjskih stavb (sem sodijo tudi garažne hiše, ki so evidentirane 
kot samostojne stavbe v etažni lastnini) morajo urediti način upravljanja v pogodbi o 
urejanju medsebojnih razmerij, kar jim nalaga 115. člen Stvarnopravnega zakonika. V 
okviru te pogodbe podrobneje uredijo tudi pooblastila upravnika. Sicer že 118. člen 
Stvarnopravnega zakonika določa pooblastila upravniku, ki mora že po smem zakonu
izvajati sklepe etažnih lastnikov, skrbeti za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih 
delov, za razdelitev in izterjavo obveznosti, upravljati z rezervnim skladom in skupnim 
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denarjem  in zastopati etažne lastnike v poslih upravljanja in v imenu preostalih etažnih 
lastnikov vložiti izključitveno tožbo ter tožbo za plačilo stroškov in obveznosti, ki 
bremenijo etažnega lastnika. V pogodbi z upravnikom etažni lastniki podrobneje  
opredelijo naloge upravnika, njegove dolžnosti in pravice, višino plačila, čas trajanja 
pogodbe. Upravnik mora pri svojem delovanju upoštevati interese etažnih lastnikov. Če 
etažni lastniki z delom upravnika niso zadovoljni, imajo pravico takšnega upravnika 
kadarkoli zamenjati. To velja tako za večstanovanjske kot nestanovanjske stavbe v 
etažni lastnini. 

II. Odsotnost stanovanjske politike
Vaša trditev, da država nima normalne stanovanjske politike, ne drži. Stanovanjska 
politika je začrtana v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2025 
(ReNSP), ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Pri oblikovanju programa je 
bilo vodilo načelo javnega interesa in dolgoročno zagotavljanje kakovosti bivanja za 
vse prebivalce. ReNSP izhaja iz ustavne določbe, da država ustvarja možnosti, da si 
državljani lahko pridobijo primerno stanovanje in predstavlja dokument, ki se odziva na 
dejanske razmere na področju stanovanjske oskrbe. Z njim država ustvarja pogoje za 
izvajanje ustavno zapisane možnosti izbire pri reševanju stanovanjskega vprašanja za 
vse prebivalce in določa splošne cilje na stanovanjskem področju.

III. Glavne pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje
V dopisu navajate, da je država je s Stvarnopravnim zakonikom in Stanovanjskim 
zakonom, namesto, da bi poskrbela za ureditev vpisa nepremičnin v etažni lastnini v 
javne evidence (poleg večstanovanjskih stavb, tudi garažne hiše, parkirišča, 
funkcionalna zemljišča, kotlovnice, skupne prostore, itd.) neodgovorno vse to 
prepustila poslovnim interesom in samovolji upravnikov. Enako mnenje delite tudi 
glede zakonske ureditve pravil sobivanja, soodločanja in gospodarnega načina 
soupravljanja s skupnimi deli (v obliki sklenjenih pogodb o medsebojnih razmerjih med 
etažnimi lastniki).

Z vašimi trditvami se lahko strinjamo le deloma. Drži, da stvarnopravna razmerja v 
stanovanjskih soseskah še niso v celoti urejena, kar je večinoma posledica prehoda iz 
družbene v zasebno lastnino. Navajamo, da je bil poleg Stvarnopravnega zakonika za 
urejanje omenjenega področja sprejet tudi Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na 
določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1 in predhodni 
ZVEtL), ki določa pravila dveh posebnih nepravdnih postopkov, ki sta namenjena 
uskladitvi nepremičninskih evidenc z dejanskim stvarnopravnim položajem 
nepremičnin, in sicer pravila postopka za vzpostavitev etažne lastnine na stavbah, na 
katerih je etažna lastnina nastala pred 1. januarjem 2003 ter pravila postopka za 
ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbam, ki so bile zgrajene pred 1. januarjem 
2003.1 Glede pogodb o medsebojnih razmerjih pojasnjujemo, da tako Stvarnopravni 
zakonik kot Stanovanjski zakon zavezujta etažne lastnike k sklenitvi pogodbe. SZ-1 je 
ob spremembi v letu 2008 celo znižal potrebno soglasje etažnih lastnikov za podpis 
omenjene pogodbe v upanju, da bo to spodbudilo etažne lastnike k sklepanju 
omenjenih pogodb.

V dopisu trdite, da Stanovanjski zakon v 23. členu daje upravnikom na splošno 
(neopredeljeno) pravico upravljanja garažnih hiš, etažnim lastnikom pa nalaga 
obveznost najemanja upravnika za upravljanje garažnih hiš, pri čemer upravljanje 
garažnih hiš v nobenem členu Stanovanjskega zakona ni podrobneje določeno. Ravno 
tako trdite, da Stanovanjski zakon daje  upravnikom pravico upravljanja garažnih hiš, 
                                                  
1 Nekatere rešitve za vpis lastninske pravice je uvedel že leta 1999 sprejeti Zakon o posebnih 
pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS).
Ravno tako je zakonodaja s področja evidentiranja nepremičnin omogočila vpis nepopolno 
evidentiranih stavb v kataster stavb, kot pogoj za vzpostavitev etažne lastnine.
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etažnim lastnikom pa ne dovoljuje nadzora nad delom upravnika, saj le-ta v nobenem 
členu Stanovanjskega zakona ni opredeljen.

Pojasnjujemo, da se za upravljanje garažne hiše v etažni lastnini nikoli niso in se tudi
ne morejo uporabljati določbe 23. člena Stanovanjskega zakona, ki je v splošnem 
uredil področje upravljanja skupnih delov, ki služijo več večstanovanjskim stavbam 
(skupna kotlovnica, skupni hidrofori in podobno). Iz tega razloga se tudi ne moremo 
strinjati z vašo trditvijo, da je Stanovanjski zakon v 23. členu dal pravico upravljanja 
garažnih hiš v etažni lastnini upravnikom, saj to ne drži. Praksa kaže, da se etažni 
lastniki v večstanovanjskih stavbah pogosto ne zavedajo svojih pravic in obveznosti pri 
upravljanju z etažno lastnino. To se odraža v nesklepčnih zborih ter nezmožnosti 
sprejemanja odločitev. Iz tega razloga se nam podrobno zakonsko predpisovanje 
pogojev za vzdrževanje garažnih hiš v etažni lastnini ne zdi smiselno, saj imajo po 
določbah Stvarnopravnega zakonika etažni lastniki dolžnost skleniti pogodbo o 
medsebojnih razmerjih s katero lahko dorečejo tudi  dodatna pooblastila in naloge 
upravnika, ki presegajo pooblastila določena s Stvarnopravnim zakonikom.

Kadar pa so garažni boksi, garaže ali drugi posamezni deli v etažni lastnini del
večstanovanjske stavbe ali (izjemoma) predstavljajo skupni del več večstanovanjskih 
stavb, pa njihovo upravljanje zapade pod določbe Stanovanjskega zakona. Določila 
Stanovanjskega zakona veljajo v vseh večstanovanjskih stavbah, kjer je več kot 
polovica površine namenjena stanovanjem.

Iz vsega navedenega izhaja, da imajo odgovorni etažni lastniki v veljavnem 
zakonodajnem okviru zadostno podlago za učinkovito, kakovostno in odgovorno 
upravljanje garažnih hiš v etažni lastnini. Na Ministrstvo za okolje in prostor se etažni 
lastniki garažnih hiš praktično ne obračajo, zato sklepamo, da nimajo večjih problemov 
pri upravljanju svoje etažne lastnine.  

                                                  

BARBARA RADOVAN
generalna direktorica 

Direktorata za prostor, graditev in 
stanovanja

V vednost: 
Generalni sekretariat Vlade RS, gp.gs@gov.si
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