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PREDLOGI IN PRIPOMBE NA OSNUTEK STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ-2) 
  
 UVODNA BESEDA 
 
Veseli nas, da je obstoječa garnitura na Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) prepoznala 
problematiko dosedanjega načina upravljanja s stavbnim fondom in se resno lotila reševanja tega 
področja ter zaščito interesov etažnih lastnikov umestila kot enega izmed primarnih in kolektivnih ciljev. 
 

Iz osnutka novega stanovanjskega zakona (v nadljevanju SZ-2) gre razbrati namero o zaščiti interesov 
etažnih lastnikov, kar bi posledično pomenilo zaščito stavbnega fonda in ohranjanje kakovosti bivanja v 
večstanovanjskih objektih. 
 

Predlog nakazuje pravo smer, pa vendar, tak kot je, ne ponuja ustreznih rešitev za celostno doseganje 
zadanih ciljev predloga zakona, kot predlog navaja v točki 2:  
»CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA;  
             2.1 Cilji : 
- varovanje stanovanjskega fonda; 
- učinkovitejše upravljanje večstanovanjskih stavb; 
- varstvo etažnih lastnikov pred zlorabami upravnikov; 
- transparentno zbiranje sredstev za večja vzdrževalna dela v rezervnem skladu; 
- olajšati sprejem odločitev glede izboljšav in posegov, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje; 
- omogočiti razpustitev stanovanjske skupnosti, ki to ne želi več biti;« 
 

V osnutku SZ-2 so upoštevani nekateri predlogi, ki smo jih naslovili na MOP v letu 2018, ko smo 
organizirani etažni lastniki objavili vsebinske predloge za nov zakon o upravljanju stavb v etažni lastnini.  
 

Izpostavljamo, da nas izjemno veseli uvedba omejenega mandata za upravnike po dobrih zgledih tujine, 
ko bodo morali upravniki pred pretekom mandata po ponovno zaupnico k etažnim lastnikom.  
 

Drug tak pomemben premik v pravo smer proti zadanim ciljem je določitev ločenega računa za zbiranje 
sredstev za tekoče obratovalne stroške. Upravnik bo tako primoran dobaviteljem blaga ali storitev poslati 
seznam plačnikov in neplačnikov, obenem bo z zunanjo revizijo mogoče nadzirati tok denarja, s katerim 
računovodsko v imenu in za račun etažnih lastnikov upravlja upravnik. 
 

Nekatere predlagane spremembe pa so nesmiselne in bi, v kolikor bi ostale v predlogu, omogočale še 
naprej slabe prakse in hude zlorabe na račun etažnih lastnikov; zato upamo in pričakujemo posluh 
odločevalcev za izboljšavo osnutka zakona, da dobimo optimalen zakon, ki bo etažnim lastnikom 
omogočal izpolnjevanje njihovih dolžnosti kot skrbnih lastnikov in da ta interes ne bo več prepuščen 
samovolji upravnikov.  
 

Podjetja, ki ponujajo storitve upravljanja so zgolj to, podjetja. In kot vsa podjetja v obstoječem sistemu 
primarno zasledujejo svoj interes, to je poslovati za svoj račun z dobičkom. Uravnilovko "moči" za dosego 
preglednega in gospodarnega ter učinkovitejšega upravljanja s stavbnim fondom se lahko doseže le z 
novim zakonom, ki bo opolnomočil etažne lastnike kot skupnost etažnih lastnikov za samostojno 
sodelovanje s ponudniki storitev obratovanja in vzdrževanja(kot del prostega trga) in denar iz rezervnih 



 
 

Od: Združenje etažnih lastnikov Slovenije – Združenje ZELS info@zels.si 
Za: Ministrstvo za okolje in prostor, g. Simon Zajc, g. Aleš Prijon; gp.mop@gov.si 

Kp: Predsednik Vlade RS, g. Marjan Šarec  

 

PRIPOMBE IN PREDLOGI ZDRUŽENJA ZELS NA SZ-2                                                                        Ljubljana, 26. 11. 2019 

 

 
 

2 
 

skladov ter način pridobivanja ponudb od dobaviteljev blaga in storitev odvzel iz "rok" upravnikov ter 
opolnomočil etažne lastnike.  
Glede tega osnutek predloga še ne daje ustreznih rešitev! 
 
Obenem nas skrbi, da v kolikor najemniški del, ki je vsebinsko popolnoma ločeno področje od področja 
upravljanja, a ga ureja ta isti zakon, ne bi dobil podpore, da bi s tem padle v vodo tudi dobre rešitve, ki jih 
predlog uvaja za področje upravljanja.  
Pozivamo ministra g. Simona Zajca naj na MOP pripravijo ločen zakon, ki bo celostno urejal upravljanje 
nepremičnin v etažni lastnini in naj predlog še dodatno optimizirajo upoštevajoč  vsebinske predloge za 
nov zakon, ki jih prilagamo v dokumentu: »ANALIZA STANJA IN VSEBINSKI PREDLOGI ETAŽNIH 
LASTNIKOV ZA NOV ZAKON O UPRAVLJANJU ETAŽNIH NEPREMIČNIN«, Dopolnjena izdaja 26.1.2018. 
 
Takšno sodelovanje bomo etažni lastniki pozdravili. 
 
KLJUČNE UGOTOVITVE KOT IZHODIŠČA ZA PRIPOMBE IN PREDLOGE NA OSNUTEK SZ-2 
 
Etažni lastniki smo tisti, ki nas negospodarno, stroškovno neučinkovito ter nepregledno upravljanje 
direktno prizadeva s konkretnimi posledicami kot so: visoki stroški obratovanja in vzdrževanja stavb, 
nekontrolirano zadolževanje etažnih lastnikov s strani upravnikov, oškodovanje etažnih lastnikov zaradi 
umetno povečanih stroškov na račun »provizij« in »nadomestil«, ki jih upravniki zahtevajo od dobaviteljev 
in izvajalcev, pogosto nenadzorovane in nekakovostne in slabo pripravljene ter izvedene 
investicije/sanacije/vzdrževalna  dela, sklepanje zavarovanj stavb brez soglasja in vednosti lastnikov, 
padanje vrednosti nepremičnin, neurejena bivalna okolja, … . 
 

Obstoječa stanovanjska zakonodaja (SZ-1, 2003 skupaj s Pravilniki) je zaradi preohlapnih določb, manjka 
vsebin, neustrezno oz. sploh neopredeljenih osnovnih pojmov, nedoločenih pristojnosti in odgovornosti 
etažnih lastnikov, upravnikov in stanovanjske inšpekcije, potrebna celovite prenove.  
 
Ugotavljamo, da osnutek SZ-2 predstavlja popravek oziroma dopolnitev obstoječe zakonodaje. 
 

Po osnutku predloga SZ-2 etažnim lastnikom še nadalje ne bi bilo omogočeno uresničevanje njihove volje 
oziroma svobodne izbire do načina upravljanja stavb. SZ-2 namreč še naprej predvideva s prisilnimi 
določbami siljene etažnih lastnikov v obligacijska razmerja in najemanje posrednikov (sklepanje pogodb z 
upravniki).  
SZ-2 ne predvideva rešitev, ki bi odpravile podrejen položaj etažnih lastnikov v odnosu do moči, ki jo imajo 
v obstoječi ureditvi upravniki nad etažnimi lastniki.  
Etažnim lastnikom bi bilo zaradi določenih neprimernih določb zakona še nadalje onemogočeno 
opravljanje nadzora nad delom upravnikov. Danes smo priča številnim civilnim sodnim postopkom, ki pa 
ne zagotavljajo uresničevanja pravic etažnih lastnikov. Mnogo kateri upravniki se poslužujejo 
najrazličnejših načinov, s katerimi želijo očrniti ugled posameznih aktivnih etažnih lastnikov in njihovih 
predstavnikov. Takšen odnos je posledica zakonsko določenih pooblastil upravnikom, ki tovrstne 
anomalije dopuščajo, državljane pa, namesto da bi zakon ščitil in varoval njihovo premoženje, potiska v 
položaj, v katerem se morajo znajti kot vedo in znajo. Številni etažni lastniki so obupali zaradi agresivnega 
vedenja upravnikov, javnih diskreditacij in zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja, kot tudi zaradi 
ogromnih finančnih stroškov, ki jih povzročajo  sodni postopki, ki so prilagojeni strankam, ki so finančno 
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močne, to pa so praviloma upravniki.  Številni etažni lastniki zaradi tega, čeprav proti svoji volji, ne želijo 
več aktivno sodelovati pri soupravljanju svoje lastnine. 
 

Anomalije, s katerimi se etažni lastniki v praksi srečujemo, so posledica obstoječe sistemske in zakonske 
ureditve in vzročno posledične narave ter so medsebojno prepletene. Zato smo problematiko, s katero 
nas seznanjajo številni obupani in oškodovani etažni lastniki iz različnih koncev Slovenije ter nezadovoljni 
dobavitelji in izvajalci, predstavili z različnih zornih kotov v dokumentu: ANALIZA STANJA IN VSEBINSKI 
PREDLOGI ETAŽNIH LASTNIKOV ZA NOV ZAKON O UPRAVLJANJU ETAŽNIH NEPREMIČNIN, Januar 2018. 
 
Poudarjamo, da mora biti odločitev glede načina upravljanja stavb prosta izbira skupnosti etažnih 
lastnikov. Etažni lastniki naj se sami odločijo, ali bodo stavbo upravljali sami (samostojno upravljanje) ali 
pa bodo sklenili pogodbo o upravljanju z izbranim ponudnikom storitve upravljanja (upravnikom) in mu 
podelili določen obseg pooblastil.  
Nov zakon naj etažnim lastnikom, ki upravniku ne zaupajo več, omogoča njegovo enostavno in čim hitrejšo 
zamenjavo, saj to po veljavni zakonodaji ni možno. V ta namen naj se zakonsko uvede časovno omejeno 
trajanje pogodb o upravljanju na največ  3  leta in ne kot je predlagano 5 let. 
 
Razmerja med etažnimi lastniki v večstanovanjskih stavbah, v stanovanjsko-poslovnih stavbah, v ne-
stanovanjskih stavbah (garažnih hišah, kotlovnicah itd..), na stavbam pripadajočih zemljiščih, na skupnih 
funkcionalnih zemljiščih (kadar služijo več stavbam posredno ali neposredno), povezanih in samostojnih 
stavb (v soseskah), bi ostala tudi po tem predlogu zakona  neurejena. 
 
Zato od MOP pričakujemo, da bo osnutek SZ-2 v delu, ki ureja upravljanje stavb v etažni lastnini (med njimi 
tudi večstanovanjskih stavb), celostno popravil, na način da bo ta prioritetno urejal razmerja med etažnimi 
lastniki, kar jim bo omogočilo neodvisnost pri sprejemanju odločitev od volje upravnikov.  
 
Etažni lastniki pričakujemo, da bo nov zakon uresničeval naslednje cilje: 
 

1.  zaščita temeljnih pravic zasebnih etažnih lastnikov (Ustava RS), 
2.  gospodarno upravljanje stavb v etažni lastnini, 
3.  pregledno poslovanje skupnosti etažnih lastnikov in upravnikov, 
4.  učinkoviti nadzor na področju upravljanja stavb, 
5.  jasno določene pristojnosti in odgovornosti inšpektorjev. 
 
Prioritetno je potrebno: 
 

- urediti evidence o etažni lastnini, 
- urediti razmerja med etažnimi lastniki, 
- opredeliti status za neodvisnost skupnosti lastnikov, 
- v zasledovanju zaščite ustavnih pravic zasebnih etažnih lastnikov ukiniti obveznost imenovanja 
upravnikov in po zgledih dobre prakse iz tujine uvesti časovno omejeno imenovanje upravnika za 
omejeno obdobje (3-letni mandat za upravnike).  
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PREGLED PROBLEMATIKE PO POSAMEZNIH PODROČJIH IN VSEBINSKI PREDLOGI ZA  
STANOVANJSKI ZAKON 
Iz dokumenta ANALIZA STANJA IN VSEBINSKI PREDLOGI ETAŽNIH LASTNIKOV ZA NOV ZAKON O 
UPRAVLJANJU ETAŽNIH NEPREMIČNIN, Januar 2018. 
 
• uskladitev pojma »stavba« z gradbeno zakonodajo,  
• nova definicija/opredelitev pojmov, ki v veljavni zakonodaji niso ali pa so neustrezno /  
             pomanjkljivo opredeljeni: stavba, vzdrževanje, upravljanje, energetska sanacija, skupnost etažnih  
             lastnikov, upravni odbor, nadzorni odbor, javni interes, soseska, povezane in samostojne stavbe v  
             soseskah, skupna in pripadajoča zemljišča  
• ureditev in uskladitev evidenc o etažni lastnini, uvedba centralnega registra, 
• vzpostavitev razmerij med etažnimi lastniki v obliki: 

- pogodb o medsebojnih razmerjih ločeno med lastniki v posameznih stavbah / garažnih hišah / 
kotlovnicah, 

- pogodb o medsebojnih razmerjih med solastniki etažnih nepremičnin v povezanih ali 
samostojnih stavbah v soseskah, naseljih, za ureditev souporabe in vzdrževanja skupnih 
funkcionalnih zemljišč, kotlovnic, prostorov za smeti, skupnih prostorov itd., 

• opredelitev poslov upravljanja (redno upravljanje, obratovanje, vzdrževanje, investicije,  
             intervencije, sanacije itd.), 
• uskladitev relevantnih zakonodaj (stanovanjska-požarna-gradbena-energetska-zdravstvena), 
• ukinitev obveznega imenovanja upravnikov, 
• uvedba proste izbire odločanja: samostojno upravljanje ali izbira upravnika s 3-letnim omejenim  
             časovnim imenovanjem (3-letni mandat),  
• prenehanje vseh obstoječih sklenjenih pogodb o upravljanju in polletni (ali enoletni) rok za  
              sklenitev novih pogodb,  
• ureditev načina sodelovanja z dobavitelji in izvajalci,  
• obvezna sklenitev pogodb o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki posameznih stavb,  
• zagotovitev samostojnosti (avtonomnosti) posameznih stavb znotraj sosesk, naselij, 
• uvedba lastništva računa za rezervni sklad, vezanega na stavbo in ne na upravnika, 
• obvezno vplačevanje v rezervne sklade s strani vseh etažnih lastnikov – pravne osebe javnega  
             prava ne morejo biti izvzete iz vplačevanja v rezervne sklade stavb in nestanovanjskih stavb v  
             večinski zasebni lasti in so dolžne mesečno vplačevati tako kot ostali solastniki stavb,  
• poplačilo zapadlih obveznosti s strani pravnih oseb javnega prava (ureditev stanja rezervnih  
             skladov in vplačilo sredstev v rezervne sklade stavb z računov, ki so jih v preteklosti vodili država,  
             občina posebej, na svojih računih … ), 
• sklepanje pogodb med skupnostmi etažnih lastnikov in dobavitelji/izvajalci za posamezne posle  
             neodvisno od imenovanja upravnikov,  
• prepoved upravnikom, da kot posredniki organizirajo sanacije stavb, saj upravniki niso tehnični  
             strokovnjaki, 
• obvezna zavarovanja odgovornosti 
• povečanje pristojnosti odgovornih institucij (inšpekcij), 
• razširitev in opredelitev pooblastil upravnemu odboru in nadzornemu odboru: 

- način odločanja med etažnimi lastniki (podpisna listina, na zborih, digitalno glasovanje), 
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- zagotavljanje revizijske sledi in verodostojnosti podpisov ter sprejetih odločitev, 
• hranjenje celotne dokumentacije v arhivu pri etažnih lastnikih in ne pri upravnikih, 
• razširitev kazenskih določb (sankcij), 
• priprava ustreznih navodil in javno dostopnih obrazcev kot pomoč državljanom  
 
 
KONKRETNO O NEKATERIH PREDLAGANIH SPREMEMBAH, KI JIH PREDVIDEVA SZ-2 
 
REZERVNI SKLAD 
 
 SZ-2 še naprej (tako kot SZ-1) predvideva, da bi upravnik: 

1. upravljal s sredstvi rezervnega sklada in imel možnost nalaganja teh sredstev v depozite (za svoj 
račun), 

2. ostal lastnik (nositelj) fiduciarnega računa, kjer bi se ta sredstva zbirala, in ne kot smo predlagali, 
da je lastnik fiduciarnega računa za zbiranje sredstev rezervnega sklada pri banki- skupnost etažnih 
lastnikov posamezne stavbe. V kolikor bi ostali upravniki še naprej nositelji računov za zbiranje 
sredstev rezervnih skladov, to ne bi preprečilo zlorab, kot so se dogajale v preteklosti, kot so 
primeri »Atrij Celje, Lenart, Postojna«- ko so sredstva rezervnih skladov izginila. Tovrstne zlorabe 
je mogoče preprečiti, le na način, da se fiduciarni račun veže na stavbo- skupnost etažnih lastnikov 
in ne na upravnika ( v kolikor je podjetje nositelj računa, je popoln nadzor nemogoč, četudi zakon 
uvaja princip »štirih oči«. 

 
Etažni lastniki smo predlagali rešitev, da je račun  za zbiranje sredstev rezervnega sklada vezan na ID stavbe 
in da je upravnik tisti, ki je pooblaščenec za ta račun in sicer za točno z zakonom opredeljene posle. Kar bi 
pomenilo, da upravnik, ne bi mogel kot ne-lastnik tega računa imeti zadnjo besedo. Banka, vemo, da 
upošteva voljo lastnika računa. »Pooblaščenec po zakonu o bančništvu, četudi je dejanski lastnik teh 
sredstev,  nima zadnje besede.« 
Tudi v primerih, ko upravnik ne bi dobil nove zaupnice po izteku mandata, tako ne bi obstajala nevarnost, 
da upravnik teh sredstev ne bi predal, saj bi ta sredstva ostajala na enakem računu tudi po izteku mandata, 
ker račun (zbrana sredstva na tem računu) ne bi bil odvisen od menjave upravnika. Upravnik, ki ne bi dobil 
nove zaupnice tik pred iztekom mandata, ne bi mogel izsiljevati etažnih lastnikov z novo zaupnico. 
 
Je pa vsekakor predlog da je račun ločen za vsako posamezno stavbo minimum sistemske ureditve  
zagotavljanja preglednega upravljanja s sredstvi rezervnega sklada. A sam po sebi ni dovolj in bo potrebno 
lastništvo tega računa vezati na stavbo, z ureditvijo delne pravne subjektivitete skupnosti etažnih 
lastnikov. Zato smo tudi predlagali zakonsko opredelitev delne pravne subjektivitete za prav vsako 
skupnost etažnih lastnikov in ne le za tiste, ki bi se registrirale kot take.  
Upravnik bi bil zgolj pooblaščenec in ne nositelj fiduciarnega računa. Tudi posamezni etažni lastnik, ki bi 
bil izglasovan kot avtorizator, bi bil zgolj pooblaščenec skupnosti etažnih lastnikov, ki brez veljavnega 
sklepa, ne bi smel izdati avtorizacije za nakazilo teh sredstev tretji osebi. 
 
Postopek in potrebno dokumentacijo (dokazilo o glasovanju-zapisnik /sklep, ponudbe, račun 
dobavitelja,…) za izvedbo nakazila sredstev iz računa rezervnega sklada je potrebno tudi jasno z zakonom 
opredeliti. Tako upravnik in pooblaščenec etažnih lastnikov v vlogi avtorizatorja, bi naj z dokumentacijo 
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dokazala verodostojnost in upravičenost za izvedbo posamezne transakcije / odliv sredstev iz rezervnega 
sklada kot revizijsko sled. 
 
UVEDBA LOČENIH RAČUNOV ZA ZBIRANJE OBRATOVALNIH /SKUPNIH STROŠKOV 
 
Določitev ločenega računa za zbiranje sredstev za tekoče obratovalne stroške je ena izmed pomembnimi 

pozitivnimi spremembami, ki jih predlog predvideva. Upravnik bo tako primoran dobaviteljem blaga ali 

storitev poslati seznam plačnikov in neplačnikov, obenem bo z zunanjo revizijo mogoče nadzirati tok 

tega denarja, s katerim računovodsko upravlja upravnik v imenu in za račun etažnih lastnikov;  

posledično bo manjše tveganje za tihe dogovore med upravniki in dobavitelji v obliki skritih provizij z 

izgovorom zalaganja sredstev za neplačnike. Tako imenovane provizije in skrite pogodbe o 

medsebojnem sodelovanju med upravniki in dobavitelji. Zaradi teh medsebojnih tihih dogovorov so 

končni računi, ki jih etažni lastniki marsikatere stavbe plačujejo, torej tudi tisti etažni lastniki, ki sicer 

redno v rokih plačujejo svoje obveznosti, višji tudi za od 10-25%. O tem so mediji že večkrat poročali. 

DELITEV OBRATOVALNIH / SKUPNIH STROŠKOV  
 
Drugi tak primer neustreznosti določb SZ-2 je predlog delitve skupnih stroškov po kvadraturi; stroški, ki 
nastanejo zaradi dejanske uporabe oseb, kot so voda, elektrika, čiščenje, smeti. 
Ti stroški so dejansko večji takrat, ko je večje število uporabnikov. Kvadratura »ne tvori« teh stroškov, kot 
je to primer pri ogrevanju. V primeru obračunavanja obratovalnih stroškov pozivamo pristojne na MOP, 
da premislijo o drugačni rešitvi za bolj pravično delitev stroškov. Sedanji predlog za to problematiko, je 
dejansko še slabši, kot je bilo to sedaj urejeno. Predlagamo, da še naprej ostane delitev teh stroškov na 
število uporabnikov, da pa se določi pooblastila upravniku in nadzornemu odboru za ugotovavljanje 
dejanskega števila uporabnikov in da to ni odvisno zgolj od prijave lastnikov posameznih enot upravniku 
(npr. prijavljena stalna začasna prebivališča inp.). 
 
 
PET LETNI MANDAT ZA UPRAVNIKE 
 
Organizirani etažni lastniki vztrajamo, da je potrebno mandat upravnikom omejiti na 3 leta. 
Omejen mandat za pogodbe storitev upravljanja je ključna rešitev, s katero bomo kolektivno pridobili 
na učinkovitosti upravljanja s stavbnim fondom. 
 
Organizirani etažni lastniki smo izjemno zadovoljni, da so na MOP prepoznali pomembnost zagotavljanja 
konkurenčnega okolja za kakovostne upravniške storitve, kar pa je mogoče doseči le takrat, ko ima 
naročnik storitev upravljanja, torej posamezna  dejanska skupnost etažnih lastnikov, možnost enostavne 
menjave upravnika. Ko upravnik ne zagotavlja preglednega poslovanja in gospodarnega upravljanja z 
lastnino etažnih lastnikov, je nujno omogočiti enostavno menjavo ponudnika storitev.  
V praksi smo vseskozi priča zapletom, ko mnogokateri upravniki ne želijo sprejeti odpovedi pogodbe o 
opravljanju upravniških storitev. Marsikje se dogaja, da upravniki ne »razumejo«, da so le ti podjetja, ki so 
na trgu ponudbe in storitev tako kot vsi drugi dobavitelji storitev, in da so oni tisti, ki se naj za pridobitev 
zaupanja strank dokažejo na konkreten način v merljivih kazalnikih učinkovitosti. 
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Večji upravniki, ki se vehementno preko medijev sklicujejo na dobre prakse in število menjav in ki 
upravljajo z večinskim deležem nepremičnin v etažni lastnini, so prav tisti, ki prepogosto (razvidno iz 
tožbo) ne želijo sprejeti odpovedi upravljanja s strani nezadovoljnih naročnikov- etažnih lastnikov. Mediji 
so poročali o številnih primerih upravniških podjetij, ki v postopku odpovedi, ne želijo predati poslov 
rezervnega sklada, dokumentacije, itd. Širši javnosti je dobro znano dejstvo, da je v praksi podati odpoved 
upravniku pogosto izjemno zahtevno delo, ki terja mnogo napora in ki se konča na sodiščih.  
To pa ni cilj preglednega in gospodarnega upravljanja. 
 
Zaradi pogodb za nedoločen čas in zaradi pogodb, ki so bile za mnoge soseske sklenjene s strani 
investitorjev in upravnikov, ter zaradi močnih pravnih služb, ki jih imajo upravniške hiše prav z namenom, 
da ohranjajo prevlado v igri moči med njihovimi interesi (poslovati z dobičkom) in interesi etažnih lastnikov 
(pregledno in stroškovno učinkovito gospodarjenje s svojo lastnino) so mnoge odpovedi upravnikom 
prevesijo v nagajanja in tožbe.  
Skupnost etažnih lastnikov je heterogena skupnost In to heterogensot, neznanje etažnih lastnikov, 
naivnost oziroma zaposlenost in odsotnost spridom izkoriščajo pravne službe v službi upravnikov. Poleg 
tega imajo upravniki po obstoječi zakonodaji vso dokumentacijo, ki se nanaša na posle upravljanja v imenu 
in za račun etažnih lastnikov določene stavbe in ali soseske v svojih rokah. S tem je upravnik tisti, ki ima 
škarje in platno v svojih rokah. Lahko nagaja mnogo bolj, kot bi se dalo brati iz samega zakona SZ-1. 
 
Interes etažnih lastnikov nikdar ni  bilo niti ni pravdanje po sodiščih ter dokazovanje upravniku, ki ne 
dela v korist interesov etažnih lastnikov, temveč doseči učinkovito in pregledno gospodarjenje z 
etažnimi nepremičninami.  
Ključna rešitev, da prekinemo s slabo prakso in s kalvarijami ob podajanju odpovedi upravnikom in da 
se tehtnica iz ukvarjanja s  tožbami in nagajanji ob odpovedih prevesi v dejansko stroškovno učinkovito 
upravljanje za dvig kakovosti bivanja v večstanovansjkih stavbah je uvedba omejenega mandata.  
 
Uvedba omejenega mandata sproži pomembno vzročno posledično reakcijo. 
 

Upravniki,  ki ne želijo predati poslov in sprejeti odpovedi bodo le tako prisiljeni premisliti, kako lahko 
svojo ponudbo storitev dvignejo na višji kakovostni nivo in postanejo konkurenčnejši.  Zgled tujine nam 
kaže, da je mandat ta rešitev.  
V Nemčiji, Avstriji, Franciji in Italiji je uzakonjen omejen mandat za storitve upravljanja že vrsto let. Prav 
zato smo to predlagali tudi etažni lastniki v Sloveniji. 
Niti certifikat niti licenciranje ne moreta nadomestiti kakovostne ravni in dinamike ponudbe in storitev ter 
realizacije stroškovno učinkovitega upravljanja s stavbnim fondom v etažni lasti, kot to zagotavlja omejen 
mandat za opravljanje storitev upravljanja. 
Rešitev, da vse obstoječe pogodbe postanejo pogodbe z omejenim časom trajanja je ustrezna.  
Prav tako za novogradnje, ko investitor sklene pogodbo iz njegove strani izbranim upravnikom. Kar 
pozdravljamo, saj je cilj čimprej omogočiti novim lastnikom, da izberejo sami svojega upravnika in s 
pogodbo o opravljanju storitev upravljanja sami določijo pooblastila in kriterije za sodelovanje, po načelih 
obligacije. 
Na tak način, bo upravniški ceh primoran delovati v korist strokovnim in zakonskim kriterijem vzdrževanja 
stavb in v zadovoljstvo svojih naročnikov- etažnih lastnikov. 
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Izpostavljamo, da smo etažni lastniki predlagali, da bi vsaka pogodba o opravljanju storitev upravljanja 
imela omejen mandat za tri (3) leta in ne kot je predlagano za pet (5) let, saj ocenjujemo, da je pet letno 
obdobje predolgo, v kolikor se zgodi, da je upravnik nekorekten oziroma da ne deluje po načelih 
preglednega in gospodarnega upravljanja. Upravnik ima tri leta dovolj na voljo, da se izkaže in dokaže, da 
je zaupanja vreden za novo zaupnico.  
 
Upor je vedno takrat, kjer je strah, da nisi dovolj dober. Upor pred omejenim mandatom izvira iz strahu 

pred izgubo posla. Dober ponudnik, katerega naročniki so zadovoljni, pa tega strahu nima. 

Samoocennjevanje nima prave teže. Četudi si ceh sam podeljuje zaupnice v obliki certifikatov, vemo, da 
taka zaupnica ni zaupanja vredna. V kolikor se bo upravniški ceh v okviru GZS predlogu uvedbe omejenega 
mandata upiral, bo to samo potrditev, da je uvedba omejenega mandata še toliko pomembnejša in da 
predstavniki upravnikov niso pripravljeni sprejeti dejstva, da so v službi etažnih lastnikov. Dobremu 
upravniku, ki se zaveda, da je v službi etažnih lastnikov se omejenega mandata ni treba bati.  
 
Etažni lastniki  bodo s tem pridobili potreben manever, da se bodo lahko namesto z dokazovanjem 
odpovedi, dejansko ukvarjali z iskanjem dobre ponudbe na trgu in s predlogi za izboljšave na stavbi, za 
odgovorno upravljanje za dvig kakovosti bivanja in vrednosti nepremičnin. Kar pa je nenazdanje kolektivni 
cilj upravljanja s stavbnim fondom v Sloveniji.  
 
Etažni lastniki, bodo vedeli, da v zadnjem letu mandatnega obdobja upravniku poteče mandat in se bodo 
lahko preudarno pripravili bodisi na podpis nove pogodbe z istim upravnikom bodisi na menjavo oziroma 
izbiro novega upravnika.  
Zastraševanje, da bodo kar naenkrat stavbe ostale brez upravnikov je nekorektno in zavajajoče.  Pri GZS 
zelo dobro vedo, kaj pomeni prost trg. In da omogočanje pretoka ponudbe krepi zavedanje vpletenih in 
izboljšuje kvaliteto ponudbe. 
 
Uvedba mandata pomeni spodbujanje dinamike trga. Upravniki bodo spodbujeni k pripravi ugodnih 
ponudbenih paketov z izboljšanjem kakovosti storitev.  Poleg tega bo zaradi dviga konkurenčnosti sprožen 
tudi pretok znanja o upravljanju s stavbami, ki sedaj etažnim lastnikom ni na voljo, v obliki svetovanj kot 
del marketinga. Konkurenčnost na trgu bo zrastla. Pričakovati je, da se bodo na trgu upravljanja pojavila 
podjetja z naprednejšimi rešitvami za bolj kakovostno in učinkovito upravljanje z viri energije, obnov inp.  
Obstoječa garnitura upravnikov, ki obvladuje večji del trga v zadnjih 20 letih ni naredila pomembnega 
strokovnega preboja na področju iskanja naprednih in modernih rešitev za prenovo stavb.  
 
 
NALOGE IN PRISTOJNOSTI UPRAVNIKOV 
 
Upravnik je po tem predlogu v delu pristojnosti in pooblastil, ki jim jih zakon že sam po sebi daje, ponovno 
postavljen nad etažnega lastnika.  
Pristojnosti in naloge upravnikov so absolutno in preobširno definirane, kar je v nasprotju s tistim, kar smo 
predlagali etažni lastniki. Upravnik je le dobavitelj storitev upravljanja in kot tak bi moral imeti le tista 
pooblastila, ki se nanašajo na operativno vodenje (in ne odločanje) poslov.  
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Prvenstveno je potrebno z zakonom opolnomočiti etažne lastnike, da bodo lahko uredili razmerja med 
seboj. Posledica tovrstnega opolnomočenja bo tudi dvig zavedanja, da je etažna lastnina pravica in tudi 
dolžnost. Za pospešitev konkurence v okviru trga je v našem prostoru nujno zavzeti jasno stališče, da so 
upravniki le eni izmed mnogih ponudnikov storitev in to tudi zakonsko ustrezno opredeliti. Imamo tako 
slabe kot dobre prakse. V zasledovanju naštetega ne vidimo utemeljenega argumenta, da bi bila 
upravniška podjetja kot deležniki prioritizirani nad ostalimi ponudniki storitev, katere se prav tako izvajajo 
za nemoteno obratovanje in vzdrževanje stavb. Ker zakon upravnikom daje pozicijo / pooblastila, da 
sklepajo v imenu in za račun etažnih lastnikov pogodbe z dobavitelji (pravne posle s tretjimi osebami), so 
z vidika dobaviteljev njihovi naročniki upravniška podjetja in ne etažni lastniki, ki pa končno plačujejo tisto, 
za kar se je upravnik (gospodarno ali ne gospodarno) izpogajal. Pogajalska moč za pridobivanje optimalnih 
ponudb je na tak način dana upravniškim podjetjem in ne etažnim lastnikom. 
Upravnik, kot pooblaščenec etažnih lastnikov, naj bi imel skladno z načeli obligacije in določbami 
obligacijskega zakonika zgolj tista pooblastila, ki se jih določi v pogodbi o opravljanju upravniških storitev 
in nič več. 
 
POSLI MANJŠE VREDNOSTI IN POSLI V VREDNOSTI DO 10.000 EVROV 
 
Predlog daje upravniku odvezane roke, da lahko do vrednosti 10.000 evrov in za posle manjše vrednosti  
sam izbira izvajalce torej, da za te odločitve ne rabi soglasja za izbrano ponudbo.  
Za posle do višine 10.000 evrov upravnik po predlogu ne bi rabil pridobiti vsaj treh različnih ponudb. To je 
nekaj na kar etažni lastniki nikakor ne moremo pristati. V takem primeru niti ločen račun za rezervni sklad 
niti uvedba pooblaščenca (etažni lastnik za nadzor nad upravljanjem sredstvi (avtorizator) rezervnega 
sklada) ne moreta nuditi zaščite pred zlorabami. 
Na tak predlog etažni lastniki nikakor ne moremo pristati. 
 
Zakon bi moral predvideti, da bi se lahko etažni lastniki sami direktno dogovarjali z dobavitelji blaga ali 
storitev torej neodvisno od volje upravnika. 
 
Za vsak posel bi moral biti zakonsko predpisan protokol vodenja revizijske sledi, v obliki spremne 
dokumentacije za izvedbo posameznega posla vzdrževanja/ investicije: zapisnik / overjen sklep, oddaja 
povpraševanja za pridobitev ponudb na skupnih imenovalcih, nujnost pridobitve vsaj dveh ponudb za 
posle v vrednosti do 500 evrov in vsaj treh ponudb za posle v vrednosti nad 500 evrov; vso spremno 
dokumentacijo overijo člani nadzornega odbora, šele na podlagi overjene spremne dokumentacije lahko 
upravnik naroči izvedbo posla, avtorizator pa na podlagi računa dobavitelja odliv sredstev iz rezervnega 
sklada, itd.) 
 
JAVNI REGISTER UPRAVNIKOV 
 
Etažni lastniki uvedbo javnega registra upravnikov pozdravljamo. Sami smo to predlagali v naših vsebinskih 
predlogih. In nas veseli, da je ministrstvo ta predlog prepoznalo za uvedbo nadzora nad tem, kdo vse s čim 
upravlja v Sloveniji. 
 
Pozitivna in dobra praksa je tista, ki potrošnikom in naročnikom daje največji in najboljši referenčni okvir. 
Dober ponudnik hitro pridobi dobre reference in priporočila med naročniki storitev. 
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O tem ali je upravnik zaupanja vreden lahko odločajo le njegovi naročniki- to so etažni lastniki. In nova 
zaupnica po izteku mandata istemu upravniku je tisti »certifikat«, ki bi si ga vsak dober upravnik naj želel.  
 
Javni register kot pokazatelj števila zaupnic za posamezno upravniško podjetje.  
Primer. Upravnik, ki bo vpisan v register kot tisti, ki že dva mandata upravlja  z isto stavbo, je zagotovo 
bolj zaupanja vreden, kot tisti, ki bo dobil samo en mandat v vsaki stavbi. 
 
 
UVEDBA ZUNANJE REVIZIJE 
 
Ta predlog pozdravljamo, saj smo ga tudi predlagali v naših predlogih. 
 
Z zunanjo revizijo bo mogoče nadzirati tok denarja, s katerim računovodsko upravlja upravnik v imenu in 
za račun etažnih lastnikov; prilive, odlive, preglednost pri zaračunavanju davkov- zmanjšanje tveganja za 
dvojno zaračunavanje DDV, upravljanje s sredstvi v rezervnem skladu, itd. 
Ugotovitve revizorjev bodo etažnim lastnikom v pomoč, pri vrednotenju dela imenovanih upravnikov, s 
čimer se bo vzpostavila pozitivna selekcija na trgu ponudbe upravnikov. 
Ta predlog pozdravljamo, saj smo ga tudi predlagali v naših predlogih. 
Napredna k razvoju in rešitvam naravnana podjetja, ki bodo razvijala dobre rešitve za etažne lastnike bodo 
perspektivna in bodo dobivala nove zaupnice ob preteku mandatov ter nove stavbe v upravljanje. Med 
tem ko bodo podjetja, ki trenutno ustvarjajo dobičke na podlagi poslovanja izključno v lastno korist, a v 
škodo etažnih lastnikov in ki izkazujejo pozitivne bilance izključno na račun skritih dogovorov z dobavitelji 
blaga in storitev, primorana svoj model poslovanja prilagoditi pregledenemu in pravno sprejemljivemu 
načinu poslovanja, v nasprotnem bodo ostajala brez posla.  
 
SZ-2 NE PREDVIDEVA ZAVAROVANJA POKLICNE ODGOVORNOSTI UPRAVNIKOV 
 
Velik manko SZ-2 je, da ne predvideva uvedbe obvezne poklicne odgovornosti podjetij za storitve 
upravljanja. 
Zavarovanje poklicne odgovornosti je pri upravljanju s stavbami nuja. Tisti ponudnik, ki prevzema posel 
upravljanja s tujo lastnino, finančnimi sredstvi in bivališči državljanov, bi moral tako strokovno kot 
finančno odgovarjati za svoje delo. Zavaraovanje odgovornosti je nuja, zato pozivamo MOP da se to v 
novem zakonu uredi. 
Organizirani etažni lastniki smo v naših predlogih to navedli kot eno izmed obveznih točk za rešitev.  
 
PO PREDLOGU SZ-2 BI OSTALA NEUREJENA ŠE NASLEDNJA PODROČJA 
 
SZ-2 ne predvideva ustreznih rešitev za ureditev naslednjih področij, za dosego zadanih ciljev 
stanovanjskega zakona v praksi:  

1. pravna subjektiviteta skupnosti etažnih lastnikov,  
2. ukinitev obveznega imenovanja upravnikov,  
3. fiduciarni račun za zbiranje sredstev rezervnih skladov vezan na stavbo in ne na upravnika,  
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4. ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki v obliki pogodb o medsebojnih razmerjih, ki 
so osnova za ureditev lastninsko pravnih razmerij v solastništvu,  

5. uskladitev določb z drugimi relevantnimi zakoni,  
6. določitev pooblastil nadzornim odborom za opolnomočenje funkcije izvajanja nadzora nad delom 

upravnika,  
7. omejitev pooblastil upravnikom,  
8. opolnomočenje etažnih lastnikov za samostojno pridobivanje večih ponudb za naročilo poslov za 

storitve vzdrževanja stavb,  
9. natančnejše določbe glede vodenja postopka odločanja etažnih lastnikov,  
10. jasna določitev pravilnega vodenja arhivov celotne dokumentacije, ki mora biti v rokah lastnikov 

in ne njihovih pooblaščencev upravnikov in ki se vodi v imenu in za račun etažnih lastnikov, 
11.  določitev digitalnih načinov glasovanja in komunikacije,  
12. zavarovanje odgovornosti podjetij, ki ponujajo storitve upravljanja,  
13. razširitev pooblastil stanovanjski inšpekciji,  
14. razširitev kazenskih sankcij. 

 
 
POVZETEK 
 
Organizirani etažni lastniki se le z določenimi predlogi v SZ-2 strinjamo. Podajamo pripombe in predloge 
za izboljšavo zakonske ureditve področja upravljanja stavb v etažni lastnini. Predlagamo, da se to uredi v 
samostojnem (ločenem od najemniškega dela) zakonu. 
Za dosego zastavljenih ciljev predloga zakona bi bilo potrebno pripraviti popolnoma nov zakon o 
upravljanju etažnih nepremičnin, s katerim bi se uredilo upravljanje stanovanjskih stavb, ne-stanovanjskih 
stavb (garažnih hiš, kotlovnic itd.), poslovnih stavb, idr. kombiniranih stavb, ki so v etažni lastnini. 
 

Predlogi organiziranih etažnih lastnikov za celostno ureditev področja za dosego preglednega in 
gospodarnega upravljanja s stavbami v etažni lastnini so navedeni v priloženem dokumentu: ANALIZA 
STANJA IN VSEBINSKI PREDLOGI ETAŽNIH LASTNIKOV ZA NOV ZAKON O UPRAVLJANJU ETAŽNIH 
NEPREMIČNIN, Januar 2018. 
 
Pozivamo predstavnike na Ministrstvu za okolje in prostor, da predlog celostno optimizirajo, da bodo 
zastavljeni cilji novega zakona v praksi lahko tudi realizirani. 
 

S spoštovanjem,  

Združenje ZELS, 
Iko Mirko Mayr 
 

 
                                                                                                                                                                                        


