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STALIŠČE ZDRUŽENJA ZELS 

ŠT.: 3 – 2015                                                                                                        Ljubljana, 1.  12.  2015 

 

Nadzor nad načinom upravljanja večstanovanjskih stavb, 
kot ga imamo danes, v praksi največkrat ne deluje! 

 
Odgovornost ustreznega in pravočasnega nadzora nad načinom izvajanja storitev upravljanja s strani 

izbranega ponudnika, v skladu s pogodbo o upravljanju, mora zagotovo imeti plačnik tovrstnih storitev. 

Etažni lastnik - vitalni člen skupnosti etažnih lastnikov, je ključni ”igralec” v verigi mehanizmov za 

zagotavljanje nadzora nad izvrševanjem storitev in kakovostjo ponudbe trga upravljanja s stanovanjskim 

fondom.  
 

A) POLOŽAJ PONUDNIK (UPRAVNIK) – STRANKA (ETAŽNI LASTNIK) 
 

Smisel dobrega gospodarjenja s solastnino naj sledi končnemu cilju, to je ureditev in zagotovitev 

mehanizmov, ki bodo spodbujali ponudnike k »borbi« za stranke.  
 

Položaj ponudnika je trenutno nedorečen, mehanizmi, ki bi ga »prisilili«, da začne izvajati svojo osnovno 

nalogo, to je izvajati storitve za račun in v dobro svojih strank kot odgovoren in gospodaren pooblaščeni 

servis etažnim lastnikom, pa niso bili nikoli dogovorjeni in posledično niso vpeljani.  
 

Ponudnike na trgu bi, če bi njihova zgoraj omenjena vloga bila jasno opredeljena,  sčasoma pripeljalo do  

razmišljanja in delovanja v smislu izvajanja storitev na višjem kakovostnem nivoju, zagotavljanju 

preglednega poslovanja ter konkurenčnega izhodiščnega položaja za vse deležnike v stanovanjskega 

upravljanja. Pomemben pri tem je tudi razlog ohranjanja lastnega obstoja.  
 

Vseh odgovornosti za zagotavljanje ustreznega in pravočasnega nadzora nad gospodarnim upravljanjem  z 

etažno solastnino zagotovo ne more prevzemati etažni lastnik sam, četudi član Nadzornega odbora, saj mu 

je v dosedanji praksi,  kakor ugotavljamo v Združenju ZELS, dejansko na voljo zgolj sodna pot ali menjava 

upravnika.  
 

Od zakonodajalca pričakujemo, da bo prevzel svoj sorazmerni del odgovornosti tako v aktualni javni 

obravnavi predlogov sprememb obstoječe zakonodaje, kot pri pripravi nove zakonodaje o etažni lastnini. 
 

Sklepna misel:  
 

Glede na predhodno navedeno menimo, da se v tem trenutku ponuja zakonodajalcu priložnost, za 

preureditev obstoječe regulative na način, da bodo jasno  določena pooblastila in pristojnosti nadzornih  

organov, torej NADZORNEGA ODBORA, ki je pooblaščenec skupnosti etažnih lastnikov, kot tudi 

NADZORNEGA ORGANA – STANOVANJSKEGA INŠPEKTORATA. S tem bi lastniki - davkoplačevalci, pridobili 

bistveno večje zakonsko podprte možnosti za učinkovito izvajanje nadzora v smislu preprečevanja slabih  
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praks in zagotavljanja kakovostnega ter preglednega gospodarjenja z  nepremičninami. To namreč širša 

javnost upravičeno že dalj časa pričakuje. 

 
B) MANDAT PONUDNIKA (UPRAVNIKA)  

in MANDAT NADZORNEGA ODBORA (POOBLAŠČENCEV LASTNIKOV)  
 

V združenju ZELS menimo,  da je uvedba omejenega mandata za upravnika in za nadzorni odbor, eden 

najpomembnejših ukrepov, tako za zagotavljanje učinkovitega upravljanja kot tudi za zagotavljanje 

učinkovitega nadzora nad upravljanjem. 
 

Sklepna misel:  
 
 

V združenju ZELS zato predlagamo uvedbo 3-letnega mandata upravnika in uvedbo 2-letnega mandata 

nadzornega odbora, po zgledih iz tujine. 

 
C) SODELOVANJE UPRAVNIKA Z LASTNIKI PRI IZBIRI PONUDNIKOV / DOBAVITELJEV, 

IZVAJANJE NADZORA NAD DELOM UPRAVNIKA  
in SODELOVANJE VSEH DELEŽNIKOV V PROCESU POGAJANJ 

 

Skladno s 65. členom obstoječega Stanovanjskega zakona (SZ-1), je etažnim lastnikom in članom 

nadzornega odbora omogočen mesečni vpogled v listine, povezane s posli upravljanja, na sedežu 

upravnika.   
 

 

Ob tem želimo opozoriti na sledeče ugotovitve: 
 

1. »Vpogled v listine« še ne pomeni avtomatično tudi njihove pridobitve; 

2. »Vpogled v listine« še ne pomeni, da lahko etažni lastnik na licu mesta listine fotografira ali kopira 

(tudi proti plačilu ne); 

3. Nadzorni odbor nima možnosti izvajanja nadzora izbirnega postopka, poteka pogajalskega 

procesa, kot tudi postopka dokončne sklenitve poslov z izbranimi izvajalci oz. dobavitelji storitev.  
 

Nadzorni odbor kot pooblaščenec predstavnikov lastnikov in etažni lastnik sam, imata danes le zakonsko 

možnost »vpogleda« v listine, ki dokazujejo končni izkupiček pogajanj med upravniki in dobavitelji / 

izvajalci storitev.  
 

Jasno je, da je pogodba samo izkaz zaključka pogajanj.  

Možnost mesečnega vpogleda v določila tovrstnih pogodb žal ne zagotavlja nadzora nad 

transparentnostjo vodenja celotnega postopka pogajalskega procesa, preglednostjo pridobivanja čim 

bolj konkurenčnih ponudb za posamezen posel kot tudi ne izkazuje gospodarno sklenjenega posla.  
 

Etažni lastniki kot končni plačniki obveznosti, ki izhajajo iz pogodb rednega upravljanja ali investicijskega 

vzdrževanja, sklenjenih v našem imenu in za račun, želimo tvorno sodelovati z upravnikom pri procesu  
 

izbora ponudnikov in sklepanja pogodb kot tudi nadzirati proces pogajanj pri pridobivanju optimalnih in 

konkurenčnih ponudb.  
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V Združenju ZELS menimo, da: 

- je tvorno sodelovanje z upravniki ter učinkovit nadzor nad upravljanjem, bistvo dobrega 

gospodarjenja s stanovanjskim fondom, ki zagotavlja tudi konkurenco najboljših (a ne nujno vedno 

najcenejših) ponudnikov na trgu; 

- lahko izključno na predhodno opisani način dosežemo končno želeno stanje s pozitivno povratno 

zanko med ponudniki in naročniki po principu zmagaš - zmagam; 

- določila trenutno veljavne stanovanjske zakonodaje - 8. člen Pravilnika o upravljanju 

večstanovanjskih stavb ter 39. in 65. člen Stanovanjskega zakona - ne omogočajo tovrstnega 

načina sodelovanja med vsemi deležniki. 
 

Sklepna misel:  
 
 

Upravniki pri izbiri ponudnikov in izvajalcev niso podvrženi instrumentom nadzora, ki bi omogočili 

zagotavljanje konkurenčnih ponudb v imenu in za račun etažnih lastnikov. Konkurenčnost, ki naj bi jo 

zagotavljal prosti trg, je zato v segmentu upravljanja večstanovanjskih stavb danes močno ovirana oz. celo 

zatrta. V borbi za pridobitev posla, ki ga naroča upravnik v imenu in za račun etažnih lastnikov, so zaradi 

zgoraj navedenih razlogov, tveganja in nevarnosti pri sklepanju pogodb po vzvodih navzkrižij interesov, 

koruptivnih dejanj in malomarnih odločitev, močno povečana. 
 

V Združenju ZELS pričakujemo, da se bo nadzor s strani Stanovanjskega inšpektorata okrepil na način, da 

bo: 

- Stanovanjski inšpektorat čimprej zaposlil večje število že usposobljenih inšpektorjev, ki lahko s 

svojim delom pričnejo takoj; 

- Ustrezno prenovljena obstoječa stanovanjska zakonodaja dala Inšpektoratu ustrezne zakonske 

instrumente za ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev zakonodaje; 

- Določen normativ za opravljanje učinkovitega dela inšpektorjev; 

- Prisoten stalen nadzor nad delom Inšpektorata; 

- Opredeljeno izvajanje nadzora nad delom Inšpektorata v primeru prekrškovnih postopkov; 

- Letno poročanje Vladi oz. Državnemu zboru, z jasno navedenimi priporočili, ki temeljijo na pregledu 

celovitega dela. 
 

ZAKLJUČNA MISEL:  
 

V Združenju ZELS  pričakujemo, da bo pristojno ministrstvo že v aktualni spremembi stanovanjske 

zakonodaje področje nadzora uredilo na način, da bosta imela tako nadzorni odbor, ki je pooblaščenec 

skupnosti etažnih lastnikov, kot tudi pristojni inšpektorat, zakonsko določena zadostna pooblastila za 

učinkovito izvajanje nadzora nad delom upravnika. 
 

Mandat upravnika (3-letni) in mandat nadzornega odbora (2-letni) sta njuna ukrepa za zagotavljanje 

učinkovitega in preglednega gospodarjenja s stanovanjskim fondom.   

 
Predsedstvo Združenja ZELS: 
Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat in Nataša Kušar 


