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ZAKONSKO NEUREJENO UPRAVLJANJE IN 
VZDRŽEVANJE GARAŽNIH HIŠ V SOSESKAH  

 

2. del / 3 
 

 

ZELS se zavzema za celovito ureditev področja upravljanja in vzdrževanja vseh etažnih nepremičnin, 
poleg stanovanj tudi garaž, kotlovnic, poslovnih stavb v etažni lastnini. 
 

Kljub temu, da Stanovanjski zakon (SZ-1) ne opredeljuje upravljanja niti garažnih hiš v stanovanjskih soseskah, 
niti garažnih hiš v poslovnih soseskah, uradniki na ministrstvu za okolje in prostor še vedno vztrajajo na zakonu 
o upravljanju izključno večstanovanjskih stavb (blokov). 

 
UVOD  
 

Za pripravo učinkovitih zakonodajnih rešitev s področja upravljanja vseh etažnih nepremičnin, predlagana 
sprememba SZ-1 ne bo zadostovala, saj je potrebno k pripravi ustreznih rešitev pristopiti celovito in z novim 
zakonom  urediti upravljanje vseh nepremičnin v etažni lastnini. 

 
1. TRENUTNO STANJE 
 

Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP ga. Radovan je v dopisu št. 010-
3/2018 z dne 29. 5. 2018 nakazala, da se zavzema za pripravo »zakonodajnih rešitev s področja upravljanja v 
večstanovanjskih stavbah«, pri čemer pa je ga. Radovan očitno prezrla dejstvo, da etažna lastnina niso samo 
večstanovanjske stavbe. 
 

Garažne hiše v etažni lastnini so največkrat samostojni objekti s svojo lastno ID številko, lastniki garažnih hiš pa 
so lastniki parkirnih mest in garaž, pri čemer so različne etažne nepremičnine v soseskah bolj ali manj povezane 
in v različnih oblikah uporabe in souporabe.  
 

Lastniki parkirnih mest ali garaž v garažnih hišah so lahko hkrati tudi lastniki več parkirnih mest ali garaž ter več 
drugih etažnih nepremičnin v isti ali drugi soseski (stanovanj, skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč, itd.), 
fizične ali pravne osebe zasebnega prava ali država, občina, itd. 
 

Veljavna zakonodaja (SZ-1 in Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb) ne urejata vzdrževanja parkirnih 
mest, garaž in garažnih hiš, itd.  

 
2. ODSOTNOST STANOVANJSKE POLITIKE V ZADNJIH 25 LETIH 
 

»Normalna stanovanjska politika je del socialne države – in pri nas normalne stanovanjske politike ni. Ker 
stanovanje v življenjskih stroških posameznika znaša tako velik del, občutek stanovanjske varnosti pa je 
pomembnejši del življenjske mirnosti (gre pač za dom), je treba ugotoviti: 
Ne, Slovenija z neurejeno stanovanjsko politiko ne more biti obravnavana kot socialna država. Ne 
spoštujemo ustavne zapovedi.«1 
 

Državljani postanemo z nakupom/dedovanjem/darovanjem itd. nepremičnine v večstanovanjskih 
objektihetažni lastniki in hkrati tudi solastniki skupnih delov stavbe v pripadajočem deležu.  
 

Ustavne pravice, ki izhajajo iz pridobljene lastnine stanovanjske nepremičnine, državljani uresničujemo s 
soodločanjem o upravljanju s skupnimi deli lastnine, pri čemer je naloga države, da zagotovi pravne in 
dejanske pogoje za  uresničevanje te pravice. 
 
1  https://www.mladina.si/186218/cas-za-proteste/ 
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Tega dela pa država ni nikoli uresničila kot bi morala, posledično »premožni sloj in finančne institucije na 
odsotnosti stanovanjske politike parazitirajo zadnjih 25 let.«2 

 

3. GLAVNE POMANJKLJIVOSTI OBSTOJEČE ZAKONODAJE 
 

Država je s Stvarnopravnim zakonikom (SPZ, 2002) in Stanovanjskim zakonom (SZ-1, 2003), namesto: 
 

 da bi poskrbela za ureditev vpisov vseh etažnihnepremičnin(torej poleg večstanovanjskih stavb-blokov, tudi 
garažne hiše, parkirišča, funk. zemljišča, kotlovnice, skupne prostore, itd., v javnih evidencah,  

 

 da bi etažnim lastnikom znotraj zakonske ureditve pomagala vzpostaviti pravila sobivanja, soodločanja in 
gospodarnega načina soupravljanja s skupnimi deli (v obliki sklenjenih pogodb o medsebojnih razmerjih 
med etažnimi lastniki),  
 

po liniji najmanjšega odpora neodgovorno vse to prepustila poslovnim interesom in samovolji upravnikov.   
 

Kljub temu, da Stanovanjski zakon (SZ-1) pojmov »garažna hiša v etažni lastnini«, »kotlovnica v etažni lastnini«, 
»soseska«, »poslovna stavba v etažni lastnini«, »povezani objekti«, itd. ,ne pozna, so upravniki od investitorjev 
gradenj sosesk oz. od bivših državnih upravljalskih podjetij »prevzeli« v upravljanje kar celotne soseske. 
 

SZ-1 ne ureja razmerij med etažnimi lastniki garažnih hiš niti razmerij med etažnimi lastniki garažnih hiš in 
upravnikom. 
 

Ker upravljanje in vzdrževanje garažnih hiš v etažni lastnini zakonsko ni ustrezno urejeno, upravnik lahko v 
praksi dejansko počne, kar želi, etažnemu lastniku pa v primeru oškodovanja in zlorab preostanejo samo dolgi 
in dragi sodni postopki. Ob tem ne smemo pozabiti, da se v času trajanja sodnih postopkov slaba praksa 
nadaljuje. Takšno stanje je neustavno in neučinkovito. 
 

Stanovanjski zakon (SZ-1, 2003): 
 

 v 23. členu daje upravnikom na splošno (neopredeljeno) pravico upravljanja garažnih hiš, etažnim lastnikom 
pa nalaga obveznost najemanja upravnika za upravljanje garažnih hiš, pri čemer upravljanje garažnih hiš v 
nobenem členu SZ-1 podrobneje ni določeno; 
 

 daje upravnikom pravico upravljanja garažnih hiš, etažnim lastnikom pa ne dovoljuje nadzora nad delom 
upravnika, saj le-ta v nobenem členu SZ-1 ni opredeljen;    
 

 upravnikom ne nalaga letnega sklica zbora etažnih lastnikov garažnih hiš;  

 upravnikom ne nalaga priprave letnega / večletnega načrta vzdrževanja garažne hiše; 

 upravnikom ne nalaga priprave finančnega poročila o upravljanju garažne hiše; 

 upravnikom daje pravico, da od etažnih lastnikov pobirajo sredstva za rezervni sklad, pri čemer način 
vodenja rezervnega sklada ni opredeljen, niti ni opredeljena poraba sredstev rezervnega sklada za 
garažne hiše;  

 upravnikom ne nalaga priprave finančnega poročila o upravljanju s sredstvi rezervnega sklada garažne 

hiše; 
 

SZ-1 POSLEDIČNO STANOVANJSKO INŠPEKCIJO ODVEZUJE VSEH OBVEZNOSTI IN PRISTOJNOSTI NADZORA IN 
IZREKANJA SANKCIJ UPRAVNIKOM V PRIMERU NEUSTREZNEGA UPRAVLJANJA GARAŽNIH HIŠ! 
 

SZ-1 v nobenem členu ne določa, katera dela bi moral upravnik opravljati (obvezna dela), da bi bila garažna hiša 
redno in kakovostno vzdrževana. 
 

SZ-1 daje upravniku glede tega popolnoma proste roke, kar velja tudi za upravljanje z denarjem v rezervnih 
skladih.  
 

Ker upravniku zakonsko ni potrebno sklicati niti letnega zbora lastnikov garažne hiše!!!, niti mu ni potrebno 
pripraviti načrta vzdrževanja garažne hiše ter letnega poročila o upravljanju le-te, ima to v praksi lahko za 
posledico nevestno upravljanje in neustrezno vzdrževanje tovrstnih objektov in s tem neposredno 
oškodovanje premoženja lastnikov. 
2  https://www.mladina.si/186218/cas-za-proteste/ 
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Sklicevanje na krovni zakon SPZ (Stvarno pravni zakonik, 2002), ki to področje ureja zgolj pavšalno, ni primerno, 
še manj pa je smiselna trditev nekaterih upravnikov, da naj bi bila garažna hiša v etažni lastnini poslovni objekt, 
in da jo je moč tako obravnavati. 
 

 

SKLEP 
 

Upravniki po veljavnem stanovanjskem zakonu (SZ-1) niso zavezani k skrbnemu gospodarjenju in 
kakovostnemu upravljanju garažnih hiš. 
 

V kolikor država zares želi celovito urediti področje upravljanja vseh etažnih nepremičnin, bo morala temeljito 
prenoviti zakonodajo za področje etažnih nepremičnin. 
 

Državljani namreč po 25 letih neurejene stanovanjske politike od vlade pričakujemo, da bo upoštevala 
konkretne predloge sprememb najpomembnejših deležnikov – torej etažnih lastnikov. 
 

To pomeni, da le razširitev obstoječe luknjaste zakonodaje (SZ-1, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih 
stavb) ni prava pot.  
 
Potrebno je, na kar že vrsto let opozarjamo, pripraviti popolnoma nov zakon o upravljanju etažnih 
nepremičnin, ki bo med drugim natančno urejal tudi upravljanje garažnih hiš in ostalih etažnih nepremičnin. 
 

Celovita ureditev upravljanja in vzdrževanja garažnih hiš je torej NUJNOST, ki mora biti zakonsko natančno 
urejena.  
 

Zaradi takšnega stanja NI presenečenje, da številni upravniki delajo po svoje, številni objekti so slabo ali 
neredno vzdrževani, kriteriji za doseganje kakovosti zakonsko prav tako niso določeni, sankcij za slabo 
upravljanje in nevzdrževanje stavb pa ni.  
 

Luknjasta stanovanjska zakonodaja predstavlja torej odličen »teren« za tiste upravnike, ki jim za kakovostno 
upravljanje in vzdrževanje stavb ni mar, ampak jim je mar samo za kopičenje lastnega dobička. 

 
VPRAŠANJE ZA VLADO RS: 
 

Kako naj etažni lastniki kakovostno upravljajo in redno vzdržujejo garažne hiše v soseskah, če za to področje  
sploh ni zakonodaje? 

 
PREMISLEK ZA POSLANCE DZ: 
 

Bi podprli zahteve državljanov po celoviti ureditvi področja upravljanja etažnih nepremičnin, namesto da bi 
ugodili resornemu ministrstvu za okolje, ki želi obstoječi luknjast zakon glede na zahtevnost, kompleksnost in 
težko razumljivost tematike samo pokrpati? 
 
 
S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi, 
 

Predsedstvo Združenja ZELS, Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat in Nataša Kušar 
Društvo etažnih lastnikov Velenje - DELV, predsednik Damjan Smonkar 
Kurilni odbor Deteljica – KO Deteljica, predsednik Igor Praprotnik 
Združenje dejavnih etažnih lastnikov – ZDEL, predsednik Gorazd Marinček 
Nadzorni odbor skupne kotlovnice S – 31, Maribor, predsednik Franc Košir 
 

                                                                                                                                                                                                                         
 

Dopis je poslan v vednost medijem, strokovnim institucijam in širši zainteresirani javnosti.  


