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ZAKONSKO NEUREJENO UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE GARAŽNIH 
HIŠ V SOSESKAH 

 

ODGOVOR NA DOPIS MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR V ZVEZI S STALIŠČEM ZELS  
DO ZADEVE V NASLOVU1 

 
Organizirani etažni lastniki ponavljajoče opozarjamo, da je za celovito ureditev področja upravljanja in vzdrževanja vseh 

etažnih nepremičnin (stanovanj, garaž, kotlovnic, poslovnih stavb v etažni lastnini itd.) najprej potrebno zagotoviti ustrezno 

pravno podlago, predlagamo kar nov zakon, ki ureja upravljanje etažnih nepremičnin in ne samo popravka Stanovanjskega 
zakona SZ-1, ki se nanaša izključno na večstanovanjske stavbe oz. na večstanovanjske stavbe, kjer je več kot polovica površine 
namenjene stanovanjem. 
 

V zgoraj navedenem odgovoru Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) kljub močni medijski izpostavljenosti zavrača 
odgovornost za trenutno stanje stanovanjske politike, kamor sodi tudi upravljanje in vzdrževanje celote etažnih nepremičnin.2 
 

Ga. Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP, v odgovoru navaja, da je 

»Stanovanjska politika začrtana v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (ReNSP)« in, da je bilo »pri 

oblikovanju programa vodilo načelo javnega interesa in dolgoročno zagotavljanje kakovosti bivanja za vse prebivalce«. 
 

ReNSP se osredotoča predvsem na najemniški del in energetske prenove stavb, omenja tudi skrb za posebej izpostavljene 

skupine prebivalstva mlade in starejše, niti z besedo pa ne omenja problematike upravljanja in vzdrževanja vseh etažnih 
nepremičnin v pretežni zasebni lasti in posledično tudi ne predvideva rešitev iz tega naslova3: 
 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/stanovanja/resolucija_o_nacionalnem_stanovanjskem_programu_2015_2025/ 

 

V odgovoru je MOP sicer izpostavilo načelo dolgoročnega zagotavljanja kakovosti bivanja, vendar pa  niti v ReNSP niti v 

Akcijskem načrtu (Prilogi 1 k ReNSP) ni predvidena ureditev upravljanja in vzdrževanja etažne lastnine (blokov, garažnih hiš, 
poslovnih stavb, itd.).  
 

Poleg tega se zdi, da MOP ne pozna prakse upravljanja etažne lastnine, katere prekurzor je zakonodaja, ki naj bi jo pripravljal.  

Ukvarja se predvsem z energetskimi prenovami zasebnih večstanovanjskih stavb. Trdi namreč, da »drži, da stvarnopravna 
razmerja v stanovanjskih soseskah še niso v celoti urejena, kar je večinoma posledica prehoda iz družbene v zasebno 
lastnino«. 
 

S pravnega vidika je zanimivo dejstvo, da niti Stvarnopravni zakonik (2002!) niti Stanovanjski zakon (2003!) ne 

opredeljujeta pojmov kot so soseska, skupni deli več večstanovanjskih stavb, garažna hiša, itd. 
 

Prehod iz družbene v zasebno lastnino je na področju stanovanjske zakonodaje tlakoval Stanovanjski zakon, poznan tudi kot 
»Jazbinškov zakon«, ki je začel veljati 11. oktobra 1991.  
 

Po 27 letih pa so nujne normativne spremembe, katerih pomemben gradnik bi lahko bile praktične izkušnje etažnih lastnikov, 
ki jih že 4 leta zbira, širi in ureja ZELS – Združenje etažnih lastnikov Slovenije, ki hrani zgodovinski spomin na področju 
(ne)urejenosti etažne lastnine.  
 

Za državljane je nesprejemljivo, da se MOP sklicuje na neurejena stvarno pravna razmerja 27 let od uveljavitve »Jazbinškovega 
zakona« in se pri tem otepa odgovornosti s stalnim zatrjevanjem, da naj bi bili etažni lastniki kar sami krivi za takšno stanje, 
češ, da »se lastniki v večstanovanjskih stavbah pogosto ne zavedajo svojih pravic in obveznosti pri upravljanju z etažno 
lastnino«. 
                                                
1 Dne 8. 8. 2018 smo prejeli odgovor MOP št. 007-251/2016/71 datiran 8. 8. 2018 (Priloga) v zvezi z stališčem ZELS 26/95-2018 in ostalih z dne 3. 8. 2018, ki se      

   nanaša na problematiko zakonsko neurejenega upravljanja in vzdrževanja garažnih hiš v soseskah. 
 
2 Dnevnik, 17. 8. 2018: https://www.dnevnik.si/1042836539/mnenja/komentarji/spregledane-osnove 

   Delo, 9. 8. 2018: https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/zanima-jih-kako-v-ljubljani-zivite-80523.html 

   RTVSLO, 31. 7. 2018: http://www.rtvslo.si/slovenija/nevladniki-od-nove-vlade-pricakujejo-vecjo-vkljucenost-pri-pisanju-zakonov/462047 

   Mladina, 29. 6. 2018: https://www.mladina.si/186218/cas-za-proteste/ 
 

3 http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/stanovanja/resolucija_o_nacionalnem_stanovanjskem_programu_2015_2025/ 

 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/stanovanja/resolucija_o_nacionalnem_stanovanjskem_programu_2015_2025/
https://www.dnevnik.si/1042836539/mnenja/komentarji/spregledane-osnove
https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/zanima-jih-kako-v-ljubljani-zivite-80523.html
http://www.rtvslo.si/slovenija/nevladniki-od-nove-vlade-pricakujejo-vecjo-vkljucenost-pri-pisanju-zakonov/462047
https://www.mladina.si/186218/cas-za-proteste/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/stanovanja/resolucija_o_nacionalnem_stanovanjskem_programu_2015_2025/
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Vladavina razuma takim izjavam odločno oporeka, prav tako v takih izjavah ne vidimo nobenega smisla organizirani etažni 
lastniki. Stopnja kolektivne inteligence družbe je po našem odvisna tako od individualne kredibilnosti posameznikov kot tudi 

od odgovornosti tiste skupine posameznikov, ki predstavljajo državo.  
 

V mikrosistemu etažne lastnine za obe navedeni komponenti skrbi ZELS, vendar je za mobilizacijo druge komponente 

ključno sodelovanje javnih organov. Nedavne volitve in formiranje nove vlade so odlična priložnost za svež veter v jadra 
etažne lastnine. 
 

MOP je, namesto da bi pripravil celovit zakon o upravljanju vseh etažnih nepremičnin (tudi garažnih hiš), raje v 118. členu SPZ 
državljanom RS določil obvezno imenovanje upravnika, kar je nepotreben »dekret« in s tem etažnega lastnika spravil v 
podrejeni položaj.  
 

Leta 2002 in 2003 je imel ob pripravi in sprejetju SPZ in SZ-1 več kot dovolj možnosti in virov za sistemsko ureditev 

stvarnopravnih razmerij na stanovanjskem področju. 
 

Ob tem, da MOP leta 2018 priznava, da stvarnopravna razmerja niso v celoti urejena, se 16 let po sprejetju SPZ in ob stalnem 

medijskem razkrivanju nepravilnosti pri upravljanju etažnih nepremičnin, še vedno izgovarja na očitno neustrezno, 
pomanjkljivo in luknjasto zakonodajo, saj MOP v medijih in odgovorih Vladi trdi, da »imajo etažni lastniki v veljavnem 
zakonodajnem okviru zadostno podlago za učinkovito, kakovostno in odgovorno upravljanje garažnih hiš v etažni lastnini«, s 
čimer pa se kot zakoniti etažni lastniki ne moremo strinjati. 
 

Objektivno dejstvo je, da je 27 let dovolj dolgo obdobje za izvedbo poglobljene analize stanja in celovito ter kakovostno 

pripravo zakonodaje za področje, kot je stanovanjsko.     
 

MOP nadalje pravi: »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.« 
 

ZELS v zvezi s tem meni, da je sklenitev Pogodbe o medsebojnih razmerjih ključen pravni akt, s katerim bi se ob razpršenem 
lastništvu etažni lastniki dog. o upravljanju s skupnimi deli in je pomembnejši od pogodbe o opravljanju upravniških storitev.  
 

Ker pa zakon ne določa odgovornega in časovnega okvira za pripravo Pogodbe o medsebojnih razmerjih, številni upravniki, 
ki edini razpolagajo s podatki o stavbi ali povezanih stavbah (saj izstavljajo mesečne obračune stroškov), to izkoriščajo 
tako, da navedenih podatkov etažnim lastnikom enostavno ne posredujejo, posamezni lastniki pa jih k temu ne moremo 
prisiliti. 
 

Zakonska obveznost je tako zaradi ohlapnosti besedila in nedoločitve sankcij za upravnike kot edine, ki razpolagajo s podatki 

za njeno izpolnitev, za etažne lastnike neizvedljiva. 
 

Pri tem pa je pomembno tudi dejstvo, da je število obupanih in brezvoljnih etažnih lastnikov zaradi opisanih zakonskih 

pomanjkljivosti vse večje. Prav zato bi moralo pristojno ministrstvo poskrbeti za jasno strokovno in pravno podlago ter 

konkretno pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij. Aktivnim, zavzetim, ozaveščenim in skrbnim etažnim lastnikom je treba 

dati učinkovite pravne instrumente, da bomo lahko aktivno sodelovali pri skrbnem upravljanju in vzdrževanju skupne lastnine.  
 

Poleg tega pomeben del etažne lastnine že desetletja zaradi različnih tožb in drugih razlogov ni vpisan v zemljiško knjigo, kar 
otežuje postopek priprave in podpisa pogodbe o medsebojnih razmerjih. 
 

Do tega odgovora (katerega smo prejeli od MOP v avgustu 2018), je MOP glede Pogodbe o medsebojnih razmerij pritrjeval 

stališču, ki ga je zavzela projektna skupina pravnikov (M. Juhart, L. Ude, F. Gerbec), nepremičninarja (A. Kožar) in upravnice 
(A. Pašanović), ki je po naročilu MOP v letu 2016 v njihovih predlogih za prenovo stanovanjskega zakona predlagala, da naj 
»Sklenitev te pogodbe ne bo več obvezna.« (Vir: Osnutek izhodišč za prenovo stan. zak. po posameznih področjih, 2017)4 

 

MOP se je torej do avgusta 2018 strinjal s predlogom zgoraj navedene projektne skupine, da naj sklenitev Pogodbe o 

medsebojnih razmerjih ne bo več obvezna, sedaj pa je »obrnil ploščo« in deli mnenje ZELS-a in ostalih, da je skladno z veljavno 

zakonodajo sklenitev Pogodbe o medsebojnih razmerjih obvezna (in naj kot taka tudi ostane). 
 

Kako naj se v tej zmešnjavi stalno spreminjajočih se stališč MOP znajdejo etažni lastniki? 
 

_________________________________________________________ 

4 http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/stanovanja/izhodisca_za_prenovo_zakonodaje_2017.pdf 
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MOP trdi, da » … se nam podrobno zakonsko predpisovanje pogojev za vzdrževanje garažnih hiš v etažni lastnini ne zdi 
smiselno … «.  
 

ZELS meni, da gornja navedba jasno nakazuje, da MOP ne razume pomanjkljivosti obstoječih stanovanjskih predpisov. Ti 

namreč omogočajo oškodovanje etažnih lastnikov v praksi, kar je potrebno preprečiti, če ne na zakonski, pa na podzakonski 
ravni.  
 

Zdi se, da MOP ne namerava pristopiti k celoviti analizi stanja in pripravi novega zakona o upravljanju etažnih nepremičnin, v 
sodelovanju s ključnimi deležniki in strokovno javnostjo.  
 

Vlado RS zato ponovno seznanjamo z bistveno problematiko vzdrževanja garažnih hiš v soseskah kot je podrobno opisana v 
stališču ZELS 26/95-2018. Celotno stališče se nahaja na spletni strani Združenja ZELS, ključne poudarke pa ponovno 
izpostavljamo: 
 

Stanovanjski zakon (SZ-1, 2003): 
 

 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 SZ-1 

podrobneje ni določeno; 
 

 daje upravnikom pravico upravljanja garažnih hiš, etažnim lastnikom pa ne dovoljuje nadzora nad delom upravnika, saj le-

ta v nobenem členu SZ-1 ni opredeljen;    
 

 upravnikom ne nalaga letnega sklica zbora etažnih lastnikov garažnih hiš;  

 upravnikom ne nalaga priprave letnega / večletnega načrta vzdrževanja garažne hiše; 

 upravnikom ne nalaga priprave finančnega poročila o upravljanju garažne hiše; 
 upravnikom daje pravico, da od etažnih lastnikov pobirajo sredstva za rezervni sklad, pri čemer način vodenja 

rezervnega sklada ni opredeljen, niti ni opredeljena poraba sredstev rezervnega sklada za garažne hiše;  

 upravnikom ne nalaga priprave finančnega poročila o upravljanju s sredstvi rezervnega sklada garažne hiše; 
 posledično stanovanjski inšpekciji ne nalaga pristojnosti in obveznosti nadzora in izrekanja sankcij upravnikom v 

primeru neustreznega upravljanja garažnih hiš. 
 

Od odgovornih uradnikov na pristojnem 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.  
 

Vlado pozivamo, da poskrbi, da bodo na MOP funkcionarji in uradniki, ki vodijo oziroma pripravljajo stanovanjsko politiko, 

konstruktivno sodelovali s civilno iniciativo organiziranih etažnih lastnikov. 
 

Od novega vodstva MOP pa pričakujemo, da bo rešitve problematike upravljanja stavb v etažni lastnini iskalo s 

poglobljenim strokovnim pristopom in ne samo s suhoparnim kopiranjem in razlago členov veljavne zakonodaje.  
 

Slednje je domena sodišč, ki pa so zasuta z drugimi, kompleksnejšimi primeri razreševanja sporov v družbi, medtem ko 
etažna lastnina ob zavzetem in poštenem pristopu do urejanja potencialnih konfliktov interesov to ni. 
 

 

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.  


