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Spoštovana informacijska pooblaščenka! 

 

 
 

V imenu Združenja etažnih lastnikov Slovenije (kratko: Združenja ZELS) vas kot predsednik vljudno 
prosim za obrazložitev določil zakona, ki opredeljuje možnosti vpogleda solastnikov v podatke o številu 
neplačnikov in zapadlih terjatvah znotraj skupnosti etažnih lastnikov in v podatke o deležu neplačanih 
sredstev do celote, ki je zaračunana celotni skupnosti s strani upravnika. Združenje ZELS se zavzema za 
ureditev razmer na področju upravljanja z etažnimi nepremičninami v naši državi. Naši člani so prav 
etažni lastniki. Širšo slovensko javnost želimo opozoriti na težave, s katerimi se v praksi srečujemo kot 
lastniki in hkrati končni plačniki storitev, vezanih na stroške in investicije za zagotavljanje rednega 
upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektov. 

 
Kot določa Ustave Republike Slovenije, smo etažni lastniki kot zakoniti lastniki nepremičnin primarni 
nosilci pravice do odločanja o tem, na kakšen način in za koliko denarja se bo z našo lastnino in solastnino 
upravljalo. Že Stvarnopravni zakonik (SPZ) v 116. členu določa ureditev medsebojnih razmerij znotraj 
skupnosti lastnikov in solastnikov z ustrezno pogodbo. Ta pogodba pa v praksi v mnogih primerih ni 
sklenjena. Iz tega izhaja, da prepogosto tudi niso urejena osnovna razmerja, ki jih določa SPZ. 

 
Naj nadaljujem. Kot izhaja iz 48. člena obstoječega Stanovanjskega zakona (SZ-1) iz leta 2003, morajo 
imeti etažni lastniki stavb z več kot osmimi enotami sklenjeno pogodbo s podjetjem, ki v imenu in za 
račun etažnih lastnikov izvaja storitve upravljanja. Več določil glede načina odločanja in ureditve razmerij 
med deležniki, ki bi jih sicer moral opredeljevati sam stanovanjski zakon, vendar jih ne, vsebuje Pravilnik 
o upravljanju večstanovanjskih stavb iz leta 2009. Pravilnik tako omogoča, da je upravnik končni 
odločevalec v rednih poslih upravljanja neke večstanovanjske stavbe (8. člen), s katere etažnimi lastniki 
je sklenjena pogodba o upravljanju. V primeru, da se z odločitvijo upravnika večina etažnih lastnikov ne 
strinja, morajo le-ti to vsakokrat tudi dokazati in zbrati ustrezno število soglasij. To pomeni, da je izvajalec 
storitve upravljanja v nadrejenem položaju odločanja nad voljo stranke in končnega plačnika, torej 
skupnosti etažnih lastnikov. 

 
Poravnavo vseh računov, vezanih na vzdrževanje in upravljanje skupnih delov, prostorov in naprav – le- 
teh v večstanovanjskih objektih mesečno ni malo –, nosijo v ustreznih deležih po ključih delitev vsi 
solastniki objekta. Odtod sledi, da je nujna vzpostavitev urejenega pogodbenega razmerja po načelih 
transparentnosti, če naj se z objektom in sredstvi upravlja po principih in načelih demokratičnega 
soodločanja, gospodarjenja, enakopravne participacije stroškov in nošnje soodgovornosti. Za boljše 
razumevanje izhodišč problemov v nadaljevanju dodajam nekaj dejstev. 

 
Pogodbo o upravljanju za naročilo posla rednega upravljanja pri (izbrani) gospodarski družbi se sklene – 
kot to veleva zakon – z večinskim soglasjem, torej s soglasjem takšne skupine etažnih lastnikov, ki ima 
skupaj v lasti več kot 50% celotne bruto tlorisne površine večstanovanjske stavbe po pripadajočih 
solastniških deležih. Gre torej za naročilo posla, ki naj bi ga potrdila večina solastnikov, iz česar izhaja, da 
se s to pogodbo vzpostavi razmerje soodgovornosti tudi glede pravočasne participacije skupnih stroškov. 
V praksi se namreč vse pogosteje izpostavlja vprašanje pravice do vpogleda v delež neplačnikov v 
solastništvu in učinkovite izterjave zapadlih terjatev s strani upravnika. Učinkovit nadzor naročnika nad 
izvedbo storitve upravljanja s strani ponudnika (upravnika) pa je nemogoče doseči, v kolikor nam 
upravnik ne omogoči vpogleda v osnovno finančno stanje (vplačil, terjatev in rezervacij), ki ga 
soustvarjamo prav vsi znotraj solastniške sheme. Pri tem je potrebno poudariti, da k poslom rednega 
upravljanja spada tudi opominjanje neplačnikov in izterjava njihovih dolgov. Storitev opominjanja in 
izterjave je naložena upravniku kot odgovornost s sklenjeno pogodbo o upravljanju. Poleg tega je po
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obstoječi zakonodaji opredeljeno, da lahko etažni lastniki imenujejo nadzorni odbor, ki naj bi nadzoroval 
delo upravnika. Vendar pa se upravniki ob zahtevi nadzornega odbora do vpogleda v dokumentacijo 
stanja deleža neplačnikov sklicujejo na Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Nikakor si to dejstvo 
ne more podrediti načela demokracije in enakopravnosti torej vzpostavitve ustreznih mehanizmov za 
nadzor nad delom finančnega poslovanja s sredstvi, ki so v lasti in odgovornosti vseh solastnikov. 

 
Kot  lahko  vidimo, v  praksi  niso zagotovljeni mehanizmi  za  vzpostavitev učinkovitega  nadzora  nad 
dejanskim zneskom, ki je v postopkih izterjav in nad celotno vsoto zneska, ki ga končno zalagamo vsi 
ostali etažni lastniki znotraj skupnosti etažnih lastnikov. Še posebej se ta problem manifestira zato, ker 
je upravnik tisti, ki je pogodbeni partner z dobavitelji, izvajalci in drugimi ponudniki – in ne etažni lastnik. 
Tveganje za dodatne izgube skupnega kapitala solastnikov je veliko, če ni ustreznega nadzora. Etažnim 
lastnikom je kot končnim plačnikom zneskov, ki izhajajo iz teh pogodb zaradi t.i. poslovnih skrivnosti 
med upravniki in tretjimi osebami na račun varstva osebnih podatkov odtujena primarna pravica do 
soodločanja o gospodarjenju z nepremičninami. Upravniki imajo prav zato, ker niso končni plačniki, 
temveč le posredniki za račun in v imenu etažnih lastnikov, v pogodbah z dobavitelji in ponudniki storitev 
določen rok plačila, ki pogosto znaša 60, včasih celo 90 dni. To obdobje je torej dovolj dolgo, da upravniki 
lahko izterjajo neplačnike. Argument poslovne skrivnosti na račun domnevnega zalaganja sredstev s 
strani upravnika za neplačnike etažni lastniki ne moremo sprejeti kot verodostojen argument 
odtujevanja pravice do transparentnega poslovanja med vsemi vpletenimi. 

 
Iz tega izvira naše vprašanje. Zanima nas opredelitev Informacijskega pooblaščenca do mehanizmov 
vzpostavitve nadzora nad deležem neplačnikov s strani ostalih solastnikov, ki smo v skupnem 
solastništvu in soodgovornosti: 
– Kako je v skladu z obstoječo zakonodajo v praksi izvedljivo doseči nadzor nad dejanskim podatkom 
deležev neplačnikov? 
– Kako je v skladu z obstoječo zakonodajo mogoče, da se upravniki odločno in javno sklicujejo na 
poslovne skrivnosti v pogodbah, katerih plačniki smo prav etažni lastniki? 

 
Pri Združenju etažnih lastnikov Slovenije - ZELS, smo prepričani, da je upravnik zgolj nosilec odgovornosti 
skrbnega gospodarjenja po naročilu etažnih lastnikov. 

 
Etažni lastniki znotraj solastništva nimamo ustrezno zakonsko varovanega statusa, ki bi nam omogočal 
učinkovit in predvsem pravočasen nadzor nad transparentnostjo poslovanja upravnikov. Razlog temu je 
med drugim tudi ta, da se upravnik sklicuje na ZVOP-1 in na tej osnovi odtujuje vpogled v stanje deleža 
neplačnikov. Takšnega načina in ureditve poslovanja v naši državi nikakor ne moremo razumeti kot 
stanje, v katerem bi bile pravice vseh deležnikov znotraj demokratičnih principov sobivanja ustrezno 
varovane. 

 
V pričakovanju opredelitve vašega instituta do omenjenih vprašanj in do opisane problematike, ki je 
stalna spremljevalka sprenevedanja v primerih slabih praks upravljanja s solastnino v večstanovanjskih 
in stanovanjsko - poslovnih stavbah, vas lepo pozdravljam. 

 

 
 

Mirko Iko Mayr, predsednik Združenja ZELS 

Ljubljana, 20. 10. 2015 

Opomba: Odprto pismo informacijski pooblaščenki objavljamo na spletni strani Združenja ZELS  www.zels.si kot tudi na Facebook strani Združenja 
ZELS 

http://www.zels.si/

