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STALIŠČE ZDRUŽENJA ZELS 

ŠT.: 1 – 2015                                                                                                        Ljubljana, 13. 10. 2015 

 

Upravljanje s stanovanjskim fondom nekoč in danes 
 

Obdobje od sprejetja Jazbinškovega zakona leta 1991 do sprejetja SZ-1 leta 2003 šteje dvanajst let. 

Štiriindvajset let po spremembi družbene ureditve iz socializma v kapitalizem etažni lastnik v okviru 

skupnosti etažnih lastnikov znotraj zakonodaje še vedno nima ustrezno varovanega statusa. Iz tega izhaja 

v praksi slabo, neustrezno in napačno gospodarjenje z etažnimi nepremičninami in stanovanjskim 

fondom nasploh. Prišel je čas, ko se mora stara zakonodaja iz leta 2003 spremeniti in uskladiti s potrebami 

današnjih družbenih razmerij. 

Pri iskanju odgovorov in razlogov, zakaj je danes, štiriindvajset let po osamosvojitvi Slovenije, stanje na 

področju mehanizma upravljanja z etažnimi nepremičninami popolnoma podrejeno interesom in ciljem 

diktatov peščice večjih podjetij, ki obvladujejo večinski tržni delež, je potrebno pogledati na zgodovinska 

dejstva in poiskati kritične točke v času nekaj desetletij nazaj. 

Vprašanje o razlogih za trenutno stanje se nam postavlja predvsem ob ugotovitvi, da je država Slovenija kot 

članica Evropske unije med drugim zavezana k upoštevanju načel prostega trga, zaščiti potrošnikov in 

nenazadnje tudi zaščiti lastninske pravice. Načela EU in s tem tudi Slovenije pa naj bi bila enakopravnost, 

svoboda, solidarnost in demokracija. Dejstvo, da po drugi strani danes, v letu 2015, v naši državi na področju 

upravljanja z večstanovanjskimi stavbami nikakor ne moremo govoriti o ustreznem in demokratičnem 

principu usklajevanja interesov vseh deležnikov, ki so vpleteni v ta sistem, pa je izjemno zaskrbljujoče. 

Poraja se vrsta dodatnih vprašanj. Vprašanje, ali so zakoni res pisani v prid zasledovanju zgoraj naštetih 

načel in principov. Vprašanje, ali smo nekje na poti iz bivšega sistema upravljanja z večstanovanjskimi 

stavbami že v samem startu takoj po osamosvojitvi države močno zašli. Vprašanje, ali smo leta 2003 (eno 

leto pred sprejetjem v EU), ko je bil sprejet Stanovanjski zakon (SZ-1), spregledali osnovno načelo 

enakopravnosti in postavitev pravnega okvirja zaščite etažnega lastnika kot končnega plačnika in edinega 

pravega imetnika pravice do odločanja o načinu in stroških upravljanja s svojo lastnino. Vprašanje, kaj se je 

dogajalo v letih po osamosvojitvi s stanovanjskim fondom, ki so ga državljani lojalno gradili desetletja. In 

nenazadnje tudi vprašanje, kako ter s kakšnimi nameni so se – arhitekturno gledano – gradili novi objekti in 

nove arhitekturno ter funkcijsko razmeroma razgibane soseske. 

Če pogledamo današnje slabe prakse, hitro dobimo občutek, da etažni lastniki bodisi ne kažejo zanimanja 

niti za način in strukturo stroškov upravljanja, kaj šele za vpogled v stanje objekta, v katerem domujejo, 

bodisi da so popolnoma brez moči za nadziranje in odločanje. Etažni lastnik vendarle je lastnik, a tudi dolgih 

štiriindvajset let po osamosvojitvi in enajst (11) let po vstopu v EU nima ustrezno opredeljenega kaj šele 

varovanega statusa. Zato smo malo pobrskali po zgodovini – seveda le za poglavitnimi informacijami. 
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V bivši skupni državi Jugoslaviji so bila stanovanja družbena lastnina. Kaj je to sploh pomenilo? Podjetja so 

gradila ali kupovala stanovanja za svoje zaposlence. Zaposlenec je od delodajalca dobil stanovanje in zanj 

plačeval redne obratovalne stroške ter neke vrste najemnino ali stanarino; danes 84-letna gospa V. J., ki je 

v tistem obdobju delala v stanovanjskem podjetju, pravi, da je šlo za neke vrste amortizacijo. Skratka, 

zaposlenci so mesečno 6 % svoje plače namenjali za stanovanja. Lastnik teh stanovanj so bila podjetja, 

lastnik podjetij pa država. Za upravljanje s temi stanovanji in stanovanjskim fondom so bila zadolžena t. i. 

stanovanjska podjetja. Stanovanjska podjetja so na osnovi odločitev hišnih svetov in v sodelovanju z 

občinami izvajala upravljanje in izvrševala sklepe. Torej občine in predsedniki hišnih svetov so dajali 

navodila stanovanjskim podjetjem, kako in kaj. 

Zaposlenci, ki jim je bilo prek podjetja dodeljeno stanovanje, so plačevali stanarino stanovanjskim 

podjetjem. Pomembno je izpostaviti, da so bila nekatera stanovanjska podjetja tudi investitorji in so v imenu 

in po navodilih lastnikov (podjetij) gradila nova stanovanja. Vse to tudi v skladu z občinskimi odloki. 

Stanovanjska podjetja, ki so investirala v novogradnje, so del teh stanarin namenili za gradnjo novih 

stanovanj, preostanek pa za kritje stroškov: pač za vse, za kar so potrebovali denar. 

Omenjena gospa je bila za časa bivše Jugoslavije v Zasavju v obdobju industrializacije in razvoja te regije ter 

z njima povezane gradnje stanovanj med vodilnimi nadzorniki realizacije novogradenj. Povedala je, da so v 

petindvajsetih letih samo v Trbovljah z uporabo opisanega modela financiranja za 11.000 prebivalcev 

zgradili 3500 novih stanovanj. Sliši se malo, pa ni. Spomni se tudi, da je država gledala na stanovanjski fond 

– poleg industrije – kot na del svojega največjega bogastva. Kaj se je zgodilo po osamosvojitvi? 

Na slovenskem delu Wikipedie lahko preberemo (poudarki v besedilu so bili narejeni naknadno za potrebe 

pričujočega članka, op. a.): "Stanovanjski zakon iz leta 1991, poznan tudi kot Jazbinškov zakon, je slovenski 

zakon s področja določanja postopkov in razmerij v večstanovanjskih hišah in stanovanj v družbeni lasti. 

Poleg sistemskega urejanja področja je vseboval tudi načine in pogoje za privatizacijo stanovanj, ki so bila 

do takrat v družbeni lasti. Na osnovi tega zakona so najemniki v družbenih stanovanjih lahko pod relativno 

zelo ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji, v katerih so bili do tedaj 

najemniki. Do 1. 11. 2010 je bilo po podatkih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije evidentiranih 

160.405 kupoprodajnih pogodb, sklenjenih na osnovi določil zakona. 

Zakon, ki je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 11. oktobra 1991, je dobil ime po takratnemu 

predsedniku Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora v vladi Alojza Peterleta, Mihi 

Jazbinšku, ki je bil eden glavnih avtorjev zakona. Stanovanjski zakon, sprejet v času Demosove vlade, je bil 

en izmed osrednjih privatizacijskih zakonov, ki naj bi omogočili socialnoekonomski prehod iz socializma v 

kapitalizem. 

Dobre strani zakona 

– Imetnikom stanovanjske pravice (najemnikom) v teh stanovanjih je zakon omogočil nakup stanovanja po 

izredno ugodnih pogojih; kot zanimivost: pri pripravi zakona naj bi med pripravljavci obstajala dilema, ali 

naj povprečno stanovanje stane toliko kot avtomobil Zastava 101 ali Volkswagen Golf. Odločili so se za  
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Družbena_lastnina&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/1._vlada_Republike_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Miha_Jazbinšek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Miha_Jazbinšek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Demos
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zastava_101
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Volkswagen_golf&action=edit&redlink=1


 

 
3 

 

 

vrednost Zastave 101 zato, da bi bil nakup čim bolj privlačen. 

– Graditeljem stanovanj (družbenim organizacijam, ki so zbirala sredstva in z njimi gradila stanovanja: npr. 

občinski stanovanjski skladi in pokojninski zavodi) je omogočila pridobitev svežih sredstev, s katerimi naj bi 

zagnale nov cikel investiranja v stanovanjsko zgradbo. Z odprodajo pogosto dotrajanih stanovanj so se ti 

institucionalni lastniki izognili prenovitvenim stroškom, ki bi jih težko krili iz takrat nizkih najemnin. 

– Država je z odkupom deviz, ki so jih imetniki prodajali za nakup stanovanj, ustvarila leta 1991 tisti čas 

izredno potrebne minimalne devizne rezerve. 

Slabe strani zakona 

– Vse organizacije, lastnice javnega stanovanjskega najemnega fonda, so ostale brez večine svojega 

osnovnega fonda. Od prodaje zbrana kupnina je bila veliko premajhna za resno obnovo fonda. 

Primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj je z leti postajal vedno večji in po nekaterih teorijah previsok 

delež lastniških stanovanj skozi nemobilnost prebivalstva resno ogroža ekonomsko uspešnost Slovenije. 

Slabša dostopnost neprofitnega fonda vpliva tudi na osamosvajanje mladih. 

– Državljane je postavil v neenak položaj, saj je nekaterim (najemnikom) omogočil nakup stanovanja pod 

ugodnimi pogoji, ostalim pa ne. 

– Najemnike, ki se niso odločili za nakup, pa so njihova stanovanja nato bila vrnjena denacionalizacijskim 

upravičencem, je pogosto izpostavil šikaniranju novih lastnikov, ki z višino uzakonjene neprofitne najemnine 

niso bili zadovoljni, ali pa so stanovanja potrebovali zase in so želeli najemnike neprostovoljno izseliti." 

Zaradi vsega zgoraj naštetega so v naši državi danes stanovanja večinoma v zasebni lasti. Takih je približno 

70 %. To bi bilo popolnoma v redu, v kolikor bi bila tudi moč odločanja in nadzor nad upravljanjem ustrezno 

urejena: v obliki jasno urejenih in usklajenih pravnih okvirjev glede razmerij med deležniki. 

Pri Združenju ZELS smo prepričani, da je na časovnici razvoja načina in strategije upravljanja s prostorom v 

Republiki Sloveniji kot ga želimo v bodoče tudi na področju upravljanja z etažnimi nepremičninami še veliko 

priložnosti. Po načelih demokratičnih principov soodločanja je potrebno ponovno preučiti prednosti, 

slabosti, priložnosti in nevarnosti.  

Zakonodaja mora varovati vsa načela demokracije. Če je Jazbinškov zakon najemnikom omogočil postati 

lastnik etažne nepremičnine, mora bodoči nov stanovanjski zakon jasno opredeliti in zavarovati status 

končnega odločevalca v mehanizmu upravljanja.  

To pa ne more biti nihče drug kot lastnik nepremičnine oziroma v primeru večstanovanjskih stavb 

skupnost etažnih lastnikov.  

 

Predsedstvo Združenja ZELS 

Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat, Nataša Kušar 


