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Od: Združenje etažnih lastnikov Slovenije – ZELS: info@zels.si 
 

Za:  Protikorupcijska komisija: anti.korupcija@kpk-rs.si 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zadeva: Odprto vprašanje Protikorupcijski komisiji (KPK) – izvajanje nadzora nad 

poslovanjem upravnikov, kateri posle izvajajo »v imenu in za račun etažnih 

lastnikov«, med katerimi so tudi pravne osebe javnega prava 

 

UVOD 

Spoštovano predsedstvo KPK, 

glede na vašo vizijo stremljenja k »družbi z nič korupcije in k državi integritete, transparentnosti, 

pravičnosti, enakih možnosti za vse ter družbene blaginje« ter skladno z vašim temeljnim poslanstvom 

»doseči ničelno toleranco do korupcije na vseh ravneh ter povrnitev zaupanja državljanov in državljank 

v institucije pravne države«, na vas naslavljamo dopis, s katerim vas želimo seznaniti o pereči problematiki 

etažnih lastnikov nepremičnin. Prosimo za opredelitev do vprašanj sistemske ureditve upravljanja z etažno 

lastnino. 

V Združenju etažnih lastnikov Slovenije – ZELS izpostavljamo, da je večina težav, s katerimi se v praksi 

soočamo etažni lastniki nepremičnin, posledica neustreznosti veljavne stanovanjske zakonodaje in 

neustreznega podzakonskega akta (Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb). 

Vaše delovanje se med drugim nanaša tudi na »področje izvajanja nadzora nad pravilnostjo in ustreznostjo 

delovanja ustanov javnega sektorja in širše«. 

V zvezi s tem izpostavljamo, da sta upravljanje državne in zasebne etažne lastnine tesno povezana, saj 

je po podatkih stanovanjskega sklada Republike Slovenije na dan 1. 1. 20111, 90 % vseh stanovanj 

(761.300) v zasebni lasti fizičnih oseb, 5,6 % vseh stanovanj (47.348) pa je v lasti javnega sektorja. 

Poudarjamo, da je državno in zasebno lastništvo povezano na več ravneh, saj se stanovanja v lasti 

javnega sektorja največkrat nahajajo v večstanovanjskih stavbah, ki so v večinski zasebni lasti. 

 

Zato ZELS meni, da gre za širše družbeno vprašanje in je ustrezna sistemska ureditev tako pomembnega 

področja, kot je upravljanje z etažno lastnino, izrednega pomena za državljane in državo.  

 

V Republiki Sloveniji je:  

- več kot 400.000 etažnih lastnikov, 

- 844.6561 stanovanj , 

- 59.6312 večstanovanjskih stavb. 

 
1 MzIP - DzP, 2012. Stanovanjska problematika v Republiki Sloveniji, stran 46, Spremljajoče gradivo k osnutku NSP  

2 Geodetska uprava Republike Slovenije, Statistike nad vhodnimi podatki Registra nepremičnin, 5. 6. 2008 

mailto:info@zels.si
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UPRAVLJANJE ETAŽNE LASTNINE 
 

Etažni lastnik je lahko fizična oseba, pravna oseba ali pravna oseba javnega prava (država, občina, javni 

stanovanjski sklad, neprofitna stanovanjska organizacija). 

Veljavna stanovanjska zakonodaja podeljuje upravnikom edinstven položaj, ko kot gospodarski subjekti 

upravljajo s tujo lastnino, pri čemer pa ni sistemskega nadzora nad preglednostjo poslov sklenjenih »v 

imenu in za račun etažnih lastnikov«. V zakonu preprosto ni pravne podlage za to. 

 
V ZELS ugotavljamo, da veljavna stanovanjska zakonodaja (SZ-1, 2003) v:  
 

 48. členu nalaga etažnim lastnikom določitev upravnika, če ima večstanovanjska stavba več kot 

dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov; 
 

 25. členu upravniku nalaga posle rednega upravljanja, 
 

 1. odst. 50. člena upravniku določa pooblastila, ki so mu sicer že določena s Stvarnopravnim 

zakonikom  (4. točka 118. člena SPZ) –izvajanje sklepov etažnih lastnikov, 
 

 1. odst. 41. člena nalaga zasebnim etažnim lastnikov mesečno vplačevanje sredstev v rezervni 

sklad objektov, 
 

 2. odst. 41. člena pravne osebe javnega prava (država, občina, JSS...) odvezuje od vplačevanja 

sredstev v skupne rezervne sklade objektov, 
 

 58. členu določa način zbiranja ponudb za sklepanja pogodb s tretjimi osebami (dobavitelji, 

izvajalci), 
 

 65. členu določa izključno in zgolj »vpogled« v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami, 
 

 v nobenem členu ne opredeljuje delovanja procesa izvajanja nadzora nad poslovanjem upravnika, 
 

 v nobenem členu ne opredeljuje delovanja procesa izvajanja nadzora nad poslovanjem s sredstvi 

rezervnih skladov etažnih lastnikov, katere na svojem računu »v imenu in za račun etažnih 

lastnikov« upravlja upravnik? 

 

Hkrati v ZELS ugotavljamo, da veljavna zakonodaja v 171. členu SZ-1 ne predvideva sankcij za 

upravnika, ki:  
 

 ne izvaja poslov rednega upravljanja, jih ne izvaja ustrezno oz. v škodo etažnih lastnikov, 
 

 ne izvršuje sklepov etažnih lastnikov, 
 

 neustrezno, nepravilno, neskladno s sprejetimi sklepi porablja sredstva rezervnih skladov etažnih 

lastnikov oz. jih odtuji, 
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 samovoljno ali neustrezno, nepravilno oz. neskladno s sprejetimi sklepi etažnih lastnikov (ne le 

članov nadzornih odborov) sklene pogodbo s tretjo osebo (dobaviteljem, izvajalcem), 
 

 etažnemu lastniku na njegovo zahtevo ne omogoči »vpogleda« v pogodbe, sklenjene s tretjimi 

osebami. 
 

V ZELS tudi ugotavljamo, da veljavna zakonodaja ne predvideva vodenja inšpekcijskega 

postopka in izreka ukrepa za lastnika, ki:  
 

 si protipravno prilasti skupno zemljišče, 

 priglasi nepravo/napačno število oseb v stanovanju, 

 kot član nadzornega odbora brez (zadostnih) pooblastil ostalih etažnih lastnikov odloča o skupnih delih, 

 vrši dejavnost v stanovanju, za katero ni pridobil ustreznih soglasij oziroma o tem ni seznanil ostalih 
solastnikov in / ali uporabnikov, 
 

 oddaja stanovanje preko spletnih portalov (Airbnb), ne da bi pridobil za to zadostna soglasja lastnikov. 

 

Nadalje v ZELS ugotavljamo, da veljavna stanovanjska zakonodaja: 
 

 nima vzpostavljenega ustreznega sistema za preprečevanje korupcijskih tveganj in praks:  
 
 

- pri postopku izbire konkurenčnih ponudnikov,  
 

- pri sklepanju poslov kot jih vodijo upravnik, nadzorni odbor, dobavitelji, izvajalci in katere  
  plačujemo etažni   lastniki (med katerimi so tudi subjekti javnega prava); 

 

 ne določa: 
 

- kdaj in na kakšen način lahko upravnik »v imenu in za račun etažnih lastnikov« sklene pravni 
posel s tretjo osebo v obliki notarskega zapisa; 

 

 ne predvideva nadzora nad preglednostjo poslovanja upravnika: 
 

- v primerih upravnikovega »zalaganja« denarja za neplačnike,3 
 

- na področju finančnega poslovanja upravnika (še posebej) s sredstvi rezervnega sklada etažnih 
lastnikov; 

 
 

 upravniku ne nalaga dolžnosti: 
 

-  vzpostavitve učinkovitega sistema, ki bi zagotavljal, da se hranijo vsi dokumenti v zvezi s prihodki  
   in izdatki ter ostalimi posli, ki jih upravnik sklepa »v imenu in za račun etažnih lastnikov« ter tako  
   omogoči ustrezna revizijska sled, 
 

- vodenja postopkov z zagotavljanjem ustrezne revizijske sledi od začetka postopka (sprejete  
  odločitve »v imenu in za račun etažnih lastnikov«) do zaključka postopka, 
 

- spoštovanja in upoštevanja pooblaščencev, katere so imenovali etažni lastniki; 
 

3 Upravnik bi moral na zahtevo EL podati podatke o neplačnikih. 
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 stanovanjskemu inšpektoratu: 
 

 

- kot nadzornemu organu, ki naj bi po uradni dolžnosti nadziral izvajanje zakona v praksi, v primerih 
očitnih kršitev ali sumov storitve kaznivih dejanj ne daje pravne podlage za ukrepanje in 
kaznovanje - edini ”ukrep” je napotitev etažnega lastnika na sodišče4, 

- ne nalaga opravljanja nadzora nad izvrševanjem ukrepov, ki so bili izrečeni upravniku5, 
 

 

- ne daje jasnih pooblastil in dolžnosti za zaščito interesa etažnih lastnikov nepremičnin kot 
plačnikov storitev,  

 

- v 124. členu določa »nadzor nad uresničevanjem javnega interesa na stanovanjskem področju, 
ki je v zagotavljanju takšnega stanja večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna 
raba ter zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb« - pri čemer ni 
jasno, kaj to v praksi sploh pomeni niti ni jasno, kdo je v končni fazi nosilec odgovornosti za 
slabo upravljanje?  

 

   (Namreč, upravnik je tisti, ki je zavezan upravljati objekt kot dober gospodar. Potemtakem bi moral tudi 
upravnik nositi odgovornost za morebitno slabo upravljanje) 

 

 
PROŠNJA ZA MNENJE  - STALIŠČE KPK 
 

V zvezi z zgoraj navedenim vas prosimo za vaše mnenje oziroma stališče: 
 

1. Ali je po vašem mnenju v veljavni stanovanjski zakonodaji vzpostavljen ustrezen sistem za: 
 

a) preprečevanje korupcijskih tveganj in praks pri poslovanju »v imenu in za račun etažnih lastnikov« 
ter izvajanju nadzora nad upravniki, dobavitelji, izvajalci pri sklepanju poslov, ki jih plačajo etažni 
lastniki, med katerimi so tudi subjekti javnega prava? 

 

b) zagotavljanje učinkovitosti delovanja inšpektorata, ki preverja samo skladnost postopkov, ne 
preverja pa (ne)izvajanja zakonodaje v praksi?  

 

c) učinkovit proces nadzora nad izvrševanjem ukrepov, ki so bili izrečeni upravniku kot tudi 
sankcioniranje upravnikov, ki izrečenih ukrepov s strani inšpektorata niso izvršili? 

 

2. Ali menite, da je zakonsko ustrezno in pravilno, da: 
 

a) inšpektorat nima pooblastil za izvajanje nadzora v praksi? 
 

b) pooblastila članov nadzornega odbora niso detajlno definirana? 
 

c) je upravniku kot zunanjemu izvajalcu storitev podeljen mandat upravljanja stavbe, ki časovno ni 

omejen? 

 

3. Ali menite, da je zakonsko ustrezno in pravilno, da SZ-1 v 171. členu ne predvideva sankcij za  

upravnika, kateri: 

a) poslov rednega upravljanja ne izvaja oz. ga ne izvaja ustrezno oz. ga izvaja v škodo etažnim 

4 Primer: Lastnik reklamira račun oz. predloži pri upravniku ugovor glede višine zneska na računu z zahtevkom za obrazložitev. Če upravnik ne   poda 

obrazložitve, lahko o upravičenosti reklamacijskega zahtevka ali vsebini pogodb presoja le za to pristojno Sodišče!  
5..kot izhaja iz Poročil o delu za leto 2015, IRSOP, MOP in za leta 2014, 2013, 2012, 2011. 
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lastnikom, predvsem z dejanji, ki imajo znake k.d., povezanih s korupcijo? 
 

a) ne izvršuje sklepov etažnih lastnikov? 
 

b) neustrezno/ nepregledno/ nepravilno/ neskladno s sprejetimi sklepi porablja sredstva rezervnih 
skladov etažnih lastnikov oz. jih celo odtuji? 
 

c) »v imenu in za račun etažnih lastnikov« sklene pravni posel s tretjo osebo v obliki notarskega 
zapisa? 

 

4. Kdo, po vašem mnenju, naj bi izvajal nadzor: 
 

a) nad poslovanjem upravnika? 
 

b) nad poslovanjem s sredstvi rezervnih skladov etažnih lastnikov, katere na svojem računu »v imenu 
in za račun etažnih lastnikov« upravlja upravnik? 

 

(Stanovanjska inšpekcija namreč meni, da za to ni pristojna) 
 

c) oziroma neodvisno revizijo finančnega poslovanja upravniških podjetij?  

(Za posle, ki jih »v imenu in za račun etažnih lastnikov« sklepajo upravniki) 
 

 

5. Ali menite, da smo državljani kot potrošniki s strani države dovolj zaščiteni glede na to, da mandat 

upravnika (trajanje pogodbe o upravljanju objekta) zakonsko ni določen, nadzora nad njegovim 

delom pa ni? 
 

Veljavna zakonodaja (SZ-1) sicer določa možnost zamenjave upravnika, vendar je ta postopek v praksi 

težko izvedljiv, ker je pravno zapleten, etažni lastniki pa pravne podpore nimajo.  

 

 

V pričakovanju vaše opredelitve do izpostavljene problematike in vprašanj ter potrebnih ukrepov za 

zagotovitev pravične sistemske ureditve tako pomembnega področja, kot je pregledno in gospodarno 

upravljanje z etažno lastnino, se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

 

S cenjenim spoštovanjem, 

Predsedstvo Združenja ZELS 

Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat in Nataša Kušar 

 
Poslano v vednost: 
 
- predsedniku vlade g. Miru Cerarju, 
- MOP: ge. Ireni Majcen – ministrica, ge. Barbari Radovan,  
- MP: g. Goranu Klemenčiču – minister, 
- IRSOP: ge. Dragici Hržica, ge. Tanji Varljen, 
- parlamentarnim strankam,  
- medijem,  
- pravnim strokovnjakom (g. Juhart, g. Ude, g. Pirnat, g. Ribičič, g. Teršek, ga. Napotnik), 
- strokovni javnosti ter 
- organiziranim etažnim lastnikom. 


