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STALIŠČE ZDRUŽENJA ZELS 

ŠT.: 2 – 2015                                                                                                   Ljubljana, 13. 11. 2015 

 

Kazalniki učinkovitega upravljanja: "Za pregledno in 
gospodarno upravljanje z etažnimi nepremičninami" 
 

ALI BODO TEŽKO PRIČAKOVANE SPREMEMBE STANOVANJSKE ZAKONODAJE KONČNO UREDILE 
PODROČJE MEHANIZMA UPRAVLJANJA TAKO, DA BO MOGOČE UČINKOVITOST UPRAVLJANJA Z 
ETAŽNO LASTNINO OCENJEVATI IN NA TA NAČIN LOČITI SLABE OD DOBRIH PRAKS? 

 

»V primerjavi z drugimi državami članicami EU-ja je za Slovenijo značilen zelo visok delež lastniških 
stanovanj (90 odstotkov). Večina je bila odkupljena po tako imenovanem Jazbinškovem zakonu, ki je začel 
veljati na začetku devetdesetih let. Še ob popisu leta 1991, ki je bil izveden le pol leta pred privatizacijo, je 
bilo stanovanj v družbeni lasti 31 odstotkov.«  
 
To je del objave, ki smo jo zasledili na svetovnem spletu: 
http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/04/za_slovenijo_je_znacilen_visok_delez_lastniskih_stanovanj.
aspx 
 

Država je leta 2003 s stanovanjskim zakonom želela urediti razmerja med etažnimi lastniki na način, 
da je določila obveznost imenovanja upravnika za večstanovanjske stavbe z več kot dvema etažnima 
lastnikoma in več kot osmimi posameznimi deli (48. člen SZ-1). 
 
IZJEMA - v večstanovanjskih stavbah, kjer določitev upravnika ni obvezna in upravnik ni določen, 
morajo etažni lastniki sami zagotoviti izvrševanje vseh poslov, ki po tem zakonu sodijo v krog 
opravljanja upravniških storitev, a morajo k temu soglašati vsi (100% kvorum) etažni lastniki stavbe. 
 
Ministrstvo je kasneje, leta 2009, izdalo še Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki ureja 
razmerja med upravniki in lastniki na način, ki v praksi ne zagotavlja zaščite načela, to je, da je 
etažni lastnik primarni nosilec odločanja, za koliko denarja in kako se bo gospodarilo z njegovo, 
etažno lastnino. 
 
Država je pri vsem urejanju stanovanjske regulative pozabila na poglavitno stvar: etažne lastnine 
namreč ne predstavljajo samo večstanovanjske stavbe. Stanovanjski zakon bi moral urejati 
področje celotne etažne lastnine – moral bi biti Zakon o etažni lastnini.  
 
Etažna lastnina je tudi v garažni hiši, v poslovni stavbi, kot parkirno mesto, garaža, kotlovnica, 
stanovanjsko poslovna soseska… 
 
Teh pojmov niti stanovanjska zakonodaja niti Pravilnik ne opredeljujeta in tu se pojavi eden od virov 
mnogih težav nepreglednega, negospodarnega in stroškovno neučinkovitega upravljanja.  
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Vzemimo za primer garažne hiše. Garažne hiše kljub temu, da garažna hiša kot pojem v stanovanjski 
zakonodaji nima jasnih opredelitev, večinoma upravljajo upravniki. Garažna hiša lahko pripada 
večstanovanjski stavbi, se nahaja pod njo in ima enak ID kot stavba, lahko pa se nahaja pod njo in 
ima svoj ID, drugačen od stavbe nad njo. To ni nepomemben podatek in nakazuje na neurejenost 
zemljiško-knjižnih vpisov. 
 
Kakšne so torej posledice izvajanja stanovanjskega zakona v praksi, ko ta ne opredeljuje etažne 
lastnine v celoti, ampak opredeljuje izključno večstanovanjske stavbe? 
 

1. Problem: Zakon ne navaja, da mora upravnik pripraviti načrt vzdrževanja garažne hiše, 

2. Problem:  Zakon ne navaja , na kakšen način in kako naj lastniki vplačujejo sredstva v rezervni sklad 
za garažne hiše (to so ponavadi lastniki parkirnih mest) in kako se s temi sredstvi gospodari (ločen 
račun), 

3. Problem: Zakon ne navaja, da mora upravnik enkrat letno sklicati zbor lastnikov garažnih hiš in 

izdati poročilo o upravljanju teh objektov, 

4. Problem: Zakon ne določa imenovanja in pristojnosti nadzornega odbora garažnih hiš,  

5. Problem: Zakon ne določa sankcij za upravnike, ki: 
 

- ne pripravijo načrta vzdrževanja garažne hiše 

- neustrezno ( nepregledno in negospodarno) vodijo sredstva rezervnega sklada 

- ne izvršujejo sklepov lastnikov, vezanih na nadzor nad izvajanjem vzdrževanja teh objektov 

- ne zasledujejo načela dobrega gospodarjenja (kazalniki učinkovitega gospodarjenja so opredeljeni v    

   nadaljevanju tega dopisa)  

 
Predstavniki pristojnega ministrstva - Ministrstva za okolje in prostor (MOP), so v letošnjem letu 
(2015) javno potrdili, da delovna skupina že pripravlja spremembe zakonske regulative. Prve 
predloge so tako dali že v javno obravnavo dne 13. 11. 2015 z rokom za oddajo pripomb do dne 30. 
11. 2015. Kratek, 14-dnevni rok za oddajo pripomb na predloge zakonodajalca na tako pomembnem 
področju in izraziti problematiki, se zelo razlikuje od običajnega, 2-mesečnega roka za oddajo 
pripomb zainteresirane javnosti.  
 
Izpostavljajo se naslednja vprašanja: 

- Ali je bila kot osnova za iskanje ustreznih rešitev izdelana analiza obstoječega stanja; 

- Ali je resnično upoštevana problematika dejanskega stanja; ali so upoštevali izkušnje iz prakse; 

- Ali je/bo zakonodajalec upošteval statistične podatke o številu prijav, izvedenih nadzorov, 
izrečenih opozoril in ukrepov, problematike različnih področij…, ki so bile s strani etažnih lastnikov 
posredovane na Stanovanjsko inšpekcijo v obdobju od Sprejetja Pravilnika o upravljanju 
večstanovanjskih stavb v letu 2009, torej od leta 2010 dalje do danes;   

- Ali bo zakonodajalec iskal rešitve odgovorno in pristopil k pripravi predlogov, kredibilno izhajajoč 
iz podatkov analize stanja o najbolj problematičnih področjih, ki jih je NUJNO potrebno urediti: 

1. 3-LETNI MANDAT UPRAVNIKA 

2. POOBLASTILA NADZORNEGA ODBORA 
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3. UREDITEV PRAVNIH POJMOV (kot del etažne lastnine): GARAŽNA HIŠA, STAN. POSL. SOSESKA, 
KOTLOVNICA …* 

4. SODELOVANJE ETAŽNIH LASTNIKOV PRI IZBORU IZVAJALCEV 

5. IZVAJANJE SKLEPOV LASTNIKOV 

6. POGODBA O MEDSEBOJNIH RAZMERJIH ZA GARAŽNE HIŠE, STAN. POSL. SOSESKE … 
 

*Opomba: Primer neurejenosti pravnih podlag (točka 2) in posledično neizvajanja stanovanjske zakonodaje v praksi je 
opisan zgoraj. 

 

KLJUČNA KAZALNIKA, po katerih lahko ocenjujemo urejenost področja gospodarnega in 
preglednega mehanizma upravljanja z etažno lastnino ne samo v teoriji, pač pa tudi v praksi: 

             

 Gospodarno upravljanje, ki pomeni pravilno in dobro upravljanje ter se močno 
razlikuje od napačnega in »slabega«, torej negospodarnega upravljanja 
 

Pri ugotavljanju gospodarnosti upravljanja žal ni dovolj razlikovati samo med "prav" in "narobe", saj 
je mogoče kaj upravljati sicer pravilno (v skladu z zakonodajo), pa vseeno slabo.  
 
»Slabo« gospodariti v praksi pomeni, upravljati na način, da prihaja: 
 

- do izgub kapitala, ki je v lasti solastnikov, 
 

-  do padca vrednosti nepremičnin zaradi slabo načrtovanih in izvedenih vzdrževanj ali celo 
zaradi nenačrtnega intervencijskega vzdrževanja, po katerem nepremičnina ne ohrani vsaj 
enakega nivoja pogojev bivanja, 
 

- do neracionalnega usmerjanja finančnih investicij solastnikov, ki niso ekonomsko upravičene 
v smislu dviga tržnih vrednosti nepremičnin ali v smislu racionalizacije in nižanja  stroškov, 
 

- do situacij ali zatečenega stanja, ko upravnik: 
 

 predhodno ne preuči stanja objektov, 
 ne predlaga ustrezne sanacije objektov po prioritetah — najprej za ohranjanje 

parametrov varnosti objekta in nato za omejitve izgub energije,  
 pri sklepanju pogodb s podizvajalci ne poskrbi za pridobivanje ponudb s 

konkurenčnimi cenami za enako kakovost storitev na trgu itd.  
 
Bistvo gospodarnega upravljanja ni zgolj uzakonitev pravic upravnikov za sklepanje pogodb v 
imenu in za račun etažnih lastnikov, tako kot to danes v širši javnosti trdijo in razumejo mnogi 
deležniki — med njimi žal tudi zakonodajalec.  
 
Gospodarno upravljanje temelji na zasledovanju in doseganju osnovnih kazalnikov učinkovitosti, 
ki se neposredno odražajo v realizaciji naslednjih ciljev: 
 
(A) Zadovoljstvu etažnih lastnikov, ki so naročniki in končni plačniki storitev upravljanja,  
s kazalniki učinkovitosti in preglednosti. 
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 MERILEC (KAZALNIK): pred iztekom mandata upravnika zadovoljni etažni lastniki podajo večinsko 
soglasje za ponoven mandatu obstoječemuupravniku 

 
(B) Ohranjanju vrednosti objektov z vidika: 

- kakovosti bivanja, 
- tržne vrednosti enot v primerjavi s primerljivimi glede na lokacijo, pozicijo, lego, 

povpraševanjem na trgu, ponudbo na trgu, starostjo gradnje objekta  
- povpraševanja po nakupu ali najemu enot in posledično ugleda objekta. 

           MERILEC (KAZALNIK): podatki GURS-a 
 

(C) Trendu rasti / padanja mesečnih stroškov, vezanih na: 
 

- obratovanje in nujna vzdrževalna dela skupnih delov in naprav stavbe, 
MERILEC (KAZALNIK): mesečni obračuni 

- število intervencij glede na primerjavo med posameznimi obdobji za posamezen objekt, 

- revitalizacijo v primerih, ko gre za stanovanjsko-poslovne objekte 
MERILEC (KAZALNIK): zapiranje oz. odpiranje poslovnih prostorov (lokalov, pisarn), 
fluktuacijo obiskovalcev, povpraševanje po najemu poslovnih prostorov itd.) 

 

 Pregledno upravljanje, ki temelji na jasno določenih protokolih za zagotovitev 
pravilnega upravljanja, torej takšnega, ki je v skladu z obstoječo zakonsko 
regulativo 
 

Upravnik je kot ponudnik storitev dolžan zagotoviti preglednost nad poslovanjem, ki ga izvaja in 
nudi.  
 

Nadzor nad preglednostjo poslovanja ponudnika naj bi imel v interesu solastnikov etažne lastnine 
in v korist zaščite skupnega kapitala in na osnovi pogodbe o upravljanju v vsakem urejenem 
upravljalskem razmerju, pooblaščeni Nadzorni odbor etažnih lastnikov z mandatom funkcije 
nadzora. 
 
Če želimo imeti zagotovljen sistem gospodarnega upravljanja s strani upraviteljev, potem je 
Nadzorni odbor tisti organ, ki mora imeti zakonsko zagotovljena pooblastila in na voljo 
mehanizme za pravočasen nadzor nad preglednostjo poslovanja upravnika.  
 
MERILEC: PROTOKOLI – Natančno določeni postopki, s končnim rezultatom preglednosti in jasne 
revizijske sledi: datirani in podpisani, javno dostopni dokumenti (zapisniki o oceni stanja objektov, 
naprav, instalacij, zapisniki o kriterijih za izdelavo povpraševanja / ponudb na trgu, dobavnice, 
ponudbe, računi, primopredajni zapisniki, pogodbe itd.) 
 
Inšpekcijska služba mora pri svojem delu upoštevati predhodno potrjene, jasno določene 
normative in merilce (kazalnike), po katerih je ob prijavi mogoče oceniti: 
- ali je upravnik deloval v skladu z zakonom , 
- ali je izvajal svoje delo na način zasledovanja gospodarnega upravljanja.  
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Če pojmi, postopki, vsebine in protokoli v zakonu niso niti opredeljeni, ni presenetljivo, da se nam 
sedaj v Republiki Sloveniji na tem področju dogajajo tako ekscesni primeri (odtujitve sredstev iz 
rezervnih skladov) kot tudi mnogo slabih praks, ki pa zaradi neustrezno urejenih pravnih podlag 
niti ne pridejo v javnost. 
 
Javnost o izvedenih ukrepih (sankcijah) s strani pristojnih institucij niti o nadzoru nad izvajanjem 
izrečenih ukrepov največkrat ni seznanjena. 
 
V razmislek: 
 

Podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami upravljanja, nikakor ne moremo ocenjevati izključno na podlagi 
tržnih deležev, ki ji imajo ali na podlagi njihovih bonitetnih ocen.  
 

Gospodarnost upravljanja s strani posameznega upravniškega podjetja moramo vrednotiti po 
trajanju obdobja, v katerem ima to podjetje s solastniki določene večstanovanjske stavbe sklenjeno 
pogodbo o upravljanju, v soodvisnosti od dejanskih, zgoraj navedenih kazalnikov učinkovitosti. 
 

Ljubljana, 13. 11. 2015 

 

Predsedstvo Združenja ZELS 

Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat, Nataša Kušar 


