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O D G O V O R

na Poziv Združenja etažnih lastnikov Slovenije za zaščito etažnih lastnikov in drugih v primeru 

stečaja družbe ATRIJ CELJE, upravljanje in promet z nepremičninami, d. o. o.

Predsedstvo Združenja etažnih lastnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZELS) je v sodelovanju z 

Društvom etažnih lastnikov Velenje, Kurilnim odborom Deteljica, Združenjem dejavnih etažnih 

lastnikov in Nadzornim odborom skupne kotlovnice S-31, Maribor, na Vlado Republike Slovenije

(v nadaljnjem besedilu: vlada) naslovilo poziv za zaščito oškodovanih etažnih lastnikov v primeru 

stečaja družbe ATRIJ CELJE, upravljanje in promet z nepremičninami, d. o. o. ZELS sprašuje, kako 

bo država oškodovanim etažnim lastnikom v stečajnem postopku nad družbo ATRIJ CELJE d. o. o. 

zagotovila, da bodo dobili nazaj vsaj del, če ne vseh sredstev za investicije, ki so jih vplačevali v 

rezervni sklad, zakaj stečajna upraviteljica ni pozvala etažnih lastnikov, da svoje terjatve prijavijo v 

stečajno maso družbe ATRIJ CELJE d. o. o., ter kako je mogoče, da denar etažnih lastnikov z 

upravnikovega računa izgine. 

ZELS navaja, da morajo etažni lastniki zaradi prisilnih predpisov države mesečno vplačevati v 

rezervne sklade na račune upravnikov. Ker upravnikov nihče ne nadzira, imajo možnost ta sredstva 

porabljati v škodo etažnih lastnikov ter pred načrtovanim stečajem svojega podjetja ta sredstva celo 

odtujiti. Po mnenju ZELS tovrstnih dejanj upravnikov nihče ne more pravočasno preprečiti. Nadalje 

ZELS meni, da je država upravljanje z denarjem etažnih lastnikov nepremišljeno prepustila 

upravnikom in jim omogočila razpolaganje s stalnim finančnim prilivom brez omejitev in brez nadzora. 

ZELS problematizira ureditev, po kateri lahko občine, država, javni stanovanjski skladi in neprofitne 

stanovanjske organizacije oblikujejo svoje rezervne sklade v okviru svojih namenskih sredstev in v tem 

primeru niso dolžne vplačevati v rezervne sklade, oblikovane za posamezno večstanovanjsko stavbo, 

v kateri imajo v lasti stanovanja, če o tem obvestijo upravnika s priloženimi listinami, ki dokazujejo 

obstoj rezervnega sklada in višino zbranih sredstev. Po mnenju ZELS zakon ne bi smel različno 

obravnavati javnih in zasebnih etažnih lastnikov. 

Nadalje ZELS sprašuje, zakaj država za sredstva zasebnih etažnih lastnikov na fiduciarnih računih 

upravnikov ne jamči v celoti in zakaj upravniki niso zavezani k poročanju banki o sredstvih rezervnih 

skladov posameznih etažnih lastnikov na fiduciarnih računih.

ZELS terja odgovore tudi glede konkretnega stečajnega postopka družbe ATRIJ CELJE d. o. o. in 

sumi, da ima, po njihovem mnenju, nenavaden pristop stečajne upraviteljice morda poseben namen, 

na primer omogočiti nekaterim upnikom prednostni vpis terjatev v stečajno maso. ZELS sprašuje,

kako naj se etažni lastniki organizirajo in na kakšen način naj imenujejo odvetnika zastopnika v 

stečajnem postopku ter kako in kam naj etažni lastniki prijavijo terjatev. 
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ZELS zahteva da vlada podpre organizirane etažne lastnike in njihove predloge za novo zakonodajo 

na tem področju. Pri tem navaja, naj se zakonsko opredeli pravni status skupnosti etažnih lastnikov, 

uvedejo ločeni računi rezervnih skladov po posameznih stavbah, račun za mesečno zbiranje sredstev 

rezervnega sklada pa naj bo v lasti skupnosti etažnih lastnikov in ne upravnika.

Vlada pojasnjuje, da Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 

45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 

27/17) etažnim lastnikom daje možnost izbire glede načina upravljanja. Etažni lastniki se lahko 

upravljajo sami, če ustanovijo skupnost lastnikov, ki je pravna oseba. V tem primeru lastniki sami 

zbirajo in nadzirajo sredstva na svojih računih, tako sredstva rezervnega sklada kot ostala sredstva, 

potrebna za upravljanje stavbe.

Druga možnost je, da izberejo upravnika na trgu in z njim sklenejo pogodbo o opravljanju upravniških 

storitev. Ne glede na to, da ima Stanovanjski zakon glede rezervnega sklada in ostalih ravnanj 

upravnika vrsto varovalk, morajo etažni lastniki v tem primeru poskrbeti za nadzor nad delom 

upravnika, saj je ta le njihov pooblaščenec, ki zastopa njihove interese. Ena od možnosti je 

imenovanje nadzornega odbora, katerega temeljna naloga in pristojnost je prav nadzor nad delom 

upravnika. Vlada poudarja, da lahko etažni lastniki v pogodbi z upravnikom določijo, da ta lahko 

sredstva z računa rezervnega sklada dviguje le z enim od etažnih lastnikov. Poleg tega so upravniki, 

kot subjekti na trgu, podvrženi tudi vsem nadzorom, ki v splošnem veljajo v Republiki Sloveniji. 

Nadzor nad uresničevanjem javnega interesa na stanovanjskem področju izvaja stanovanjska 

inšpekcija, ki vodi tudi prekrškovne postopke zoper upravnike. V zvezi z družbo ATRIJ CELJE, 

upravljanje in promet z nepremičninami, d. o. o., je bilo sproženih šest postopkov, od tega so trije že 

zaključeni, trije pa so v reševanju.

Očitek, da države za morebitno oškodovanje etažnih lastnikov ne skrbi, ker ji ni potrebno skrbeti za 

dolgoročne investicije v stavbi in vplačevati v rezervni sklad stavbe, ne drži. Država ali katerikoli drug 

javni subjekt ima kot etažni lastnik popolnoma enake obveznosti glede vzdrževanja stavbe. Če se 

javni subjekt odloči za ustanovitev ločenega rezervnega sklada za svoja stanovanja, mora v proračunu 

rezervirati sredstva za namene rezervnega sklada in v primeru vzdrževalnih del poravnati račun v 

višini njegovega deleža. Stanovanjski zakon eksplicitno določa, da se tudi za lastnike, ki oblikujejo 

ločene rezervne sklade, smiselno uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona, ki sicer urejajo 

rezervni sklad (41. do 46. člen zakona). V primeru prodaje posameznega dela mora javni subjekt 

sredstva rezervnega sklada nakazati na račun rezervnega sklada stavbe, saj gre za skupno 

premoženje.

Vlada v nadaljevanju pojasnjuje, zakaj sredstva zasebnih etažnih lastnikov na fiduciarnih računih niso 

zajamčena v celoti. Republika Slovenija je Direktivo 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (v nadaljnjem besedilu: Direktiva DGS) v svoj pravni 

red prenesla z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljnjem besedilu: 

ZSJV). Z uveljavitvijo ZSJV je prenehala veljati ureditev jamstva za vloge iz Zakona o bančništvu 

(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 

85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 96/13, 25/15 – ZBan-2, 27/16 – ZSJV in 44/16 – ZRPPB), 

za katero je bilo med drugim značilno, da je bila vloga, ki jo je vložil upravnik večstanovanjske stavbe 

iz sredstev rezervnega sklada te večstanovanjske stavbe, zajamčena v celoti. 

Iz Direktive DGS je nedvoumno razvidno, da neomejeno jamstvo za vloge pri bankah oziroma 

hranilnicah ni več mogoče, razen v izjemnih primerih, ki so našteti v drugem odstavku 6. člena 

Direktive DGS, ZSJV pa jih ureja v drugem in tretjem odstavku 10. člena.

Rezervni skladi, vzpostavljeni v skladu s Stvarnopravnim zakonikom (Uradni list RS, št. 87/02 in 

91/13) in Stanovanjskim zakonom glede na definicijo po ZSJV nedvomno spadajo med skrbniške 

račune. Za njih je jamstvo urejeno v šestem odstavku 7. člen ZSJV, ki določa, da se »sredstva na 

skrbniškem računu, s katerimi na podlagi predpisa razpolaga določena oseba kot zastopnik ali 
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upravitelj za račun skupnosti, ki je vzpostavljena na podlagi predpisa, in nima samostojne pravne 

osebnosti, ne glede na prejšnji odstavek, štejejo kot terjatev skupnosti do višine kritja iz prvega 

odstavka 10. člena tega zakona«. 

V primeru vloge, ki jo vloži upravnik večstanovanjske stavbe iz sredstev rezervnega sklada, so torej 

predmet jamstva po ZSJV zgolj sredstva do višine 100.000 evrov. V primeru, da ima upravnik pri isti 

banki odprtih več skrbniških računov rezervnega sklada za (različne) skupnosti etažnih lastnikov, je 

vsak izmed njih zajamčen kot samostojna vloga, in sicer do višine 100.000 evrov. Sredstva na 

omenjenih računih se ne štejejo kot (lastna) vloga upravnika in se ne prištevajo k njegovim drugim 

(lastnim) sredstvom.

Direktiva DGS namreč ne dopušča več neomejenega jamstva za vloge pri bankah oziroma 

hranilnicah, razen v izjemnih primerih. To velja tudi za sredstva rezervnega sklada, pri čemer vlada 

poudarja, da etažni lastniki ne morejo zahtevati vračila zneskov, vplačanih v rezervni sklad, saj bi se s 

takim izplačilom kršil osnovni namen tovrstnega skrbniškega računa. Zato se njihove »vloge« ne 

morejo upoštevati kot vloge dejanskih upravičencev (etažnih lastnikov), ampak zgolj kot skupna vloga 

vseh etažnih lastnikov, ki pa je na podlagi šestega odstavka 7. člena ZSJV zajamčena do zneska 

100.000 evrov.

V zvezi z vprašanji, navedenimi v pozivu ZELS, ki se nanašajo na pravilnost ravnanj stečajne 

upraviteljice, določbe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 

63/16 – ZD-C; v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP), ki urejajo postopke zaradi insolventnosti, stečajnemu 

upravitelju in sodišču ne nalagajo posebne dolžnosti osebnega obveščanja upnikov o tem, da se je 

nad njihovim dolžnikom začel stečajni postopek in da morajo upniki svoje terjatve pred pretnjo 

prekluzije pravočasno prijaviti pri sodišču, ki vodi postopek. 

V civilnih sodnih postopkih se stranke postopka in druge materialnopravne udeležence o vsebini 

sodnih pisanj in procesnih dejanjih obvešča osebno z vročitvami, podredno pa lahko tudi z oklici, 

kadar gre za sodišču nedosegljive osebe. Vročanje v insolventnih postopkih je urejeno v 123. členu 

ZFPPIPP. V skladu s prvim odstavkom tega člena se v predhodnem postopku zaradi insolventnosti 

sodna pisanja in pisanja strank vročajo strankam postopka. V skladu z drugim odstavkom 123. člena 

ZFPPIPP pa se v glavnem postopku zaradi insolventnosti sodna pisanja ter pisanja strank ali 

upravitelja vročijo samo, če za posamezno pisanje tako določa zakon, in osebi, za katero zakon 

določa, da se ji pisanje vroči. Glavni postopek se začne, ko je izdan sklep o začetku stečajnega 

postopka, kar pomeni, da se od tega trenutka vročitev opravi le takrat, kadar to ZFPPIPP za 

posamezni primer izrecno določa, sicer pa vročanje nadomešča javno naznanilo v obliki objave na 

spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti AJPES.

Neposredna uporaba pravil o vročanju civilnega pravdnega postopka bi v postopku zaradi 

insolventnosti praktično onemogočila uresničitev sodnega varstva. V pravdnem postopku na strani 

tožene stranke nastopa manjše število oseb. Pravila o osebnem vročanju po Zakonu o pravdnem 

postopku (Uradni list RS, št.73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 

111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 

75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 

10/17) so bila v ZFPPIPP nadomeščena s pravili o javni objavi na spletnih straneh za objave v 

postopkih zaradi insolventnosti. Razlog za opustitev osebne vročitve je namreč v večjem številu oseb, 

zlasti upnikov, ki so stranke stečajnega postopka, ker bi lahko številne vročitve bistveno povečale 

stroške postopka in ohromile njegov potek. Zato se je za stečajne postopke namesto vročanja sklepa 

o začetku stečajnega postopka vsakemu od upnikov stečajnega dolžnika predpisala javna objava 

oklica o začetku postopka sklepa na spletnih straneh AJPES (122. člen ZFPPIPP). Obveščanja 

dolžnikovih upnikov je razbremenjen tudi stečajni upravitelj, ker se lahko upniki, ki so v trenutku 

začetka stečajnega postopka sodišču in upravitelju vnaprej neznani, z dejstvom začetka stečajnega 

postopka, vsebino sklepa o začetku stečajnega postopka in možnostjo prijave terjatve seznanijo prek 

javno dostopnih spletnih strani AJPES.
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Drugačen pa je položaj tistih oseb, ki s stečajnim dolžnikom tudi po začetku stečajnega postopka še 

poslujejo v smislu dokončanja nujnih poslov ali v okviru nadaljevanja poslovanja (316. in 317. člen 

ZFPPIPP). Te osebe so v nadaljnjem poslovnem stiku s stečajnem dolžnikom, oziroma od začetka 

postopka dalje s stečajnim upraviteljem, saj nanj preidejo pravice zastopanja stečajnega dolžnika, ki 

jih je do začetka stečajnega postopka imelo poslovodstvo stečajnega dolžnika (245. člen ZFPPIPP). 

Po začetku stečajnega postopka mora stečajni upravitelj urediti dotedanja pravna razmerja stečajnega 

dolžnika s skupnostjo etažnih lastnikov, za račun in v imenu katere je stečajni dolžnik nastopal kot 

upravnik oziroma je upravljal rezervni sklad. V delu, ki se nanaša na vprašanje opravljanja bodočih 

pravnih poslov upravnika oziroma prenos dotedanjih pravnih poslov na novega upravnika, vsekakor 

mora priti tudi do komunikacije med stečajnim upraviteljem in skupnostjo etažnih lastnikov, ni pa 

zakonska obveznost stečajnega upravitelja vse etažne lastnike obvestiti o dejstvu in pravnih 

posledicah začetka stečajnega postopka nad stečajnim dolžnikom (dotedanjim upravnikom).

Med končanje nujnih poslov stečajnega dolžnika (316. člen ZFPPIPP) bi lahko razvrstili tudi ureditev 

pravnih razmerij, ki izvirajo iz dotedanjega opravljanja poslov, ki jih je stečajnih dolžnik izvajal kot 

upravnik v okviru dejavnosti opravljanja upravniških storitev. Te pravne posle (opravljanje dejavnosti) 

mora stečajni upravitelj prenesti na novega upravnika. Stanovanjski zakon v 61. členu natančneje 

določa obveznosti upravnika ob prenehanju upravljanja. Upravnik mora na dan prenehanja pogodbe o 

opravljanju upravniških storitev izdelati končno poročilo in sestaviti končni obračun. Sredstva, zbrana 

na računu, mora upravnik na dan prenehanja pogodbe prenesti na račun, ki ga za večstanovanjsko 

stavbo vodi na novo izbrani upravnik. 

Upravnik bi moral sredstva rezervnega sklada in zbrani skupni denar voditi ločeno na posebnem 

(transakcijskem, skrbniškem) računu, kot to določa drugi odstavek 119. člena Stvarnopravnega 

zakonika. Namen pravila v drugem odstavku 119. člena Stvarnopravnega zakonika, ki upravniku 

nalaga ločenost vodenja računa, je v tem, da se zagotovi tudi ločenost upravnikovega premoženja od 

sredstev rezervnega sklada. Tako so sredstva rezervnega sklada pravno varovana v primeru 

morebitnega izvršilnega ali stečajnega postopka proti upravniku. Po 224. členu ZFPPIPP v stečajno 

maso spadajo premoženje stečajnega dolžnika ob začetku tega postopka, vse premoženje, doseženo 

z unovčenjem stečajne mase, upravljanjem stečajne mase in izpodbijanjem pravnih dejanj stečajnega 

dolžnika, ter premoženje, doseženo z nadaljevanjem poslovanja, če stečajni dolžnik v skladu z 

ZFPPIPP nadaljuje poslovanje po začetku stečajnega postopka. Četrti odstavek 119. člena 

Stvarnopravnega zakonika določa, da je sredstva rezervnega sklada mogoče uporabiti samo za 

poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje v te namene najetih posojil. 

Izvršba na sredstva rezervnega sklada je dopustna samo iz teh razlogov. Premoženje rezervnega 

sklada ni del upravnikove stečajne mase in nanj ne morejo poseči upravnikovi upniki v izvršilnem 

postopku. Zato ni potrebe, da bi morali etažni lastniki ali skupnost etažnih lastnikov zahtevati izločitev 

sredstev rezervnega sklada, temveč bi lahko ta sredstva na novega upravnika prenesel že stečajni 

upravitelj v okviru končanja nujnih poslov.

Če so bila sredstva rezervnega sklada neupravičeno odtujena s strani oseb, ki jim je upravljanje 

rezervnega sklada zaupano, vlada meni, da bi ta ravnanja lahko izpolnjevala zakonske znake 

kaznivega dejanja zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega 

zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17). 

Ta določa, da kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, 

prekorači pravice ali opusti dolžnosti, ki jih ima na podlagi zakona, drugega predpisa, akta pravne 

osebe ali pravnega posla glede razpolaganja s tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja 

ali zastopanja in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist ali povzroči 

premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let. Če je bila z dejanjem pridobljena velika 

premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je storilec hotel sebi ali komu 

drugemu pridobiti tako premoženjsko korist ali drugemu povzročiti tako premoženjsko škodo, se 

kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
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Etažni lastniki imajo tudi možnost uveljavljati civilnopravno odškodninsko odgovornost proti upravniku, 

ki jim je s svojim ravnanjem povzročil škodo. Etažni lastniki morajo takšno terjatev, ki se uveljavlja 

proti upravniku v stečaju (pravni oseb), prijaviti v stečajnem postopku. Prav tako pa ni izključena 

možnost neposrednega odškodninskega zahtevka proti direktorju ali družbeniku, če so izpolnjeni 

pogoji za spregled pravne osebnosti. V primeru nepravilnega ravnanja stečajnega upravitelja v 

stečajnem postopku pa lahko stečajni upravitelj tudi odškodninsko odgovarja za škodo, ki jim jo 

povzroči s kršitvijo svojih obveznosti (102. člen ZFPPIPP). Stečajni upravitelj mora imeti sklenjeno 

zavarovanje za kritje njegove odškodninske odgovornosti (5. točka drugega odstavka 108. člena 

ZFPPIPP).

V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na vračilo denarja za račune dobaviteljev in izvajalcev, ki so jih bili 

lastniki primorani plačati, vlada ocenjuje, da gre za plačilo stroškov obratovanja, ki so individualno 

odmerjeni vsakemu od etažnih lastnikov, in v primeru, da je posamezni etažni lastnik denarna 

sredstva nakazal upravniku za poplačilo teh stroškov, upravnik pa tega ni storil, ima etažni lastnik 

položaj individualnega upnika. Pri tem pa je lahko relevantno dejstvo, ali je morda upravnik sklenil 

dogovor z dobavitelji, da bo namesto etažnih lastnikov upravnik poravnal vse stroške iz tega naslova. 

Namreč, v tem primeru se kot relevantno lahko postavi vprašanje, ali imajo dobavitelji v primeru 

takšnega dogovora sploh še zahtevek nasproti etažnim lastnikom. Pravno dosledneje bi bilo, da imajo 

dobavitelji kot upnik zahtevek le zoper stečajnega dolžnika in so lahko poplačani iz splošne stečajne 

mase.

Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno za stanovanjsko področje, je že večkrat sprejelo 

predstavnike ZELS kot tudi predstavnike ostalih organiziranih etažnih lastnikov, ki so tako lahko 

neposredno predstavili svoja stališča. Ministrstvo za okolje in prostor se na predloge etažnih lastnikov 

tudi pisno odziva. Organizirana združenja etažnih lastnikov so bila povabljena na predstavitev izhodišč

za prenovo stanovanjske zakonodaje, ki jih je pripravil Inštitut za primerjalno pravo in ki so javno 

dostopna na spletnih straneh ministrstva.

Skladno z usmeritvami Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (Uradni list 

RS, št. 92/15) bo Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo osnutek novega stanovanjskega zakona. V 

okviru priprav nove stanovanjske zakonodaje se bodo v največji možni meri upoštevali predlogi tako 

strokovne kot širše javnosti, zlasti etažnih lastnikov, ki se jih stanovanjska problematika oziroma 

upravljanje najbolj dotika. Etažni lastniki bodo lahko aktivno sodelovali pri pripravi nove stanovanjske 

zakonodaje, ko bo osnutek novega zakona v javni razpravi. Pri pripravi nove zakonodaje bo posebej 

skrbno proučena možnost uvedbe obveznih računov rezervnih skladov in računov za obratovalne

stroške za vsako večstanovanjsko stavbo posebej, kar bo po mnenju vlade prispevalo k še večji 

transparentnosti zbiranja in porabe sredstev.

Snežana Džidić
namestnica generalne sekretarke
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