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UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE STAVB V ZASEBNI 
LASTI 

 
 

I. REDNO UPRAVLJANJE - VEČSTANOVANJSKE STAVBE:            
        (25. člen STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ-1) - najmanj    
                               50% soglasje etažnih lastnikov) 

 

ZAKON DOLOČA PRIPRAVO NAČRTA VZDRŽEVANJA STAVBE 
KOT OBVEZNO DELO UPRAVNIKA, NE DOLOČA PA SANKCIJ ZA 

NJEGOVO NEPRIPRAVO, NITI NE DOLOČA PRISTOJNOSTI 
STANOVANJSKE INŠPEKCIJE V TEM PRIMERU 

 

1. del / 3 
 

ZAKONSKA OBVEZNOST IMENOVANJA UPRAVNIKA ZADEVA VEČ KOT 15.500 STAVB V SLOVENIJI, A KLJUB TEMU SO 
MNOGE VEČSTANOVANJSKE STAVBE V IZREDNO SLABEM STANJU ZARADI SLABEGA IN NEKAKOVOSTNEGA 
UPRAVLJANJA.  
 

STANOVANJSKA ZAKONODAJA NAMREČ NE OPREDELJUJE, »KAKOVOSTNEGA« UPRAVLJANJA, NITI NE PREDVIDEVA 
SANKCIJ ZA  »SLABO« UPRAVLJANJE! 
 

STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1) DOLOČA, DA MORA UPRAVNIK VSAKO LETO PRIPRAVITI NAČRT VZDRŽEVANJA STAVBE, 
KATEREGA NAMEN JE NAČRTNO IN NADZOROVANO GOSPODARJENJE (KAMOR SODI TUDI AKTIVNO VZDRŽEVANJE) S 
SKUPNO LASTNINO SKUPNOSTI ETAŽNIH LASTNIKOV.  

 
 

UVOD  
 

Nedotakljivost zasebne lastnine je ena od osnovnih ustavnih pravic ter svoboščin vsake pravne države, vendar to za Slovenijo 
očitno ne velja, ko gre za upravljanje zasebne etažne lastnine v večstanovanjskih stavbah, ki je v rokah »posvečenih« 
upravnikov! 
 

Odgovorne osebe na resornem ministrstvu, ki v večini bivajo v hišah, imajo odlične odnose z upravniki in jih celo najemajo 
za sodelovanje pri pripravi zakonskih rešitev. Etažne lastnike, ki jim je stanovanjski zakon namenjen, pa še naprej namerno 
in sistematsko omalovažujejo in s tem kršijo evropske resolucije ter konvencije, ki se nanašajo na nomotehniko in 
zakonodajni postopek, in priporočajo sodelovanje oblastnih organov z zainteresirano javnostjo. 
 

Resorno ministrstvo za okolje in prostor se vseskozi sklicuje, da smo za nadzor nad delom upravnikov odgovorni samo etažni 
lastniki in nihče drug. Pri tem pa zanika dejstvo, da etažni lastniki nimamo orodij za učinkovit nadzor, še posebej ko gre za 
sklepanje poslov in finančno poslovanje upravnikov.  
 

Institucije, ki naj bi bile odgovorne za nadzor nad upravljanjem s cca 40 MILIJARD evrov vrednega stavbnega fonda dajejo 
vtis larpurlartističnosti, so torej same sebi namen, saj stanovanjska in gradbena inšpekcija, KPK in druge, trdijo, da za 
izvajanje nadzora nad delom upravnikov nimajo ustreznih pooblastil in pristojnosti?  
  
Zasebnim podjetjem - upravnikom je država zakonsko zagotovila trajen posel in odličen zaslužek pod pretvezo 

»zagotavljanja kakovostnega vzdrževanja  stavb« (v t.i. javnem interesu), česar pa država ne kontrolira! 
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SZ-1 V 26. ČLENU DOLOČA, DA MORA UPRAVNIK PRIPRAVITI VSAKO LETO NAČRT VZDRŽEVANJA STAVBE, 
V 25. ČL. PA, DA JE VZDRŽEVANJE VEČSTANOVANJSKE STAVBE REDNO DELO UPRAVNIKA 

 
Načrt vzdrževanja VEČSTANOVANJSKE STAVBE opredeljuje 26. člen SZ-1:  
 

»(1) Za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjske stavbe sprejmejo etažni lastniki načrt vzdrževanja za obdobje najmanj 
       enega in največ petih let, ki ga pripravi upravnik«.  
 

 »(2) V načrtu vzdrževanja etažni lastniki določijo vzdrževalna dela, ki se bodo opravila in način zagotavljanja denarnih 
        sredstev z vplačili v rezervni sklad.« 
 

 »(3) Odločanje o načrtu vzdrževanja se šteje za posel rednega upravljanja«.  

Priprava načrta vzdrževanja večstanovanjske stavbe je kot redni posel upravljanja VEČSTANOVANJSKE STAVBE določen v 4. 
odst. 25. člena SZ-1: 
 

»Vzdrževanje večstanovanjske stavbe po tem zakonu je sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za to, da se ohranjajo 
pogoji za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe kot celote. Za vzdrževanje se šteje izvedba vseh del v skladu s 
predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in 
reševanje.« 
 

Navedeno  zakonsko določilo etažni lastniki razumemo kot PROAKTIVNO VZDRŽEVANJE, dejansko pa se v praksi izvaja le 
INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE, to je, popravljanje očitnih napak, poškodb, ipd., ki je tudi stroškovno nevzdržno. 
 

SZ-1 nikjer ne opredeljuje: 
 

– kaj načrt vzdrževanja sploh je, kakšni so postopki priprave načrta letnega ali večletnega vzdrževanja, katero 
dokumentacijo je upravnik dolžan izdelati, niti katere dokumente priložiti.   
 
Nadalje, nikjer v SZ-1 ni navedeno: 
 

- da mora upravnik opraviti strokovni pregled stavbe, pripraviti poročilo in šele na podlagi ugotovitev iz pregleda pripraviti 
PREDLOG načrta vzdrževanja stavbe; 
 

- da mora upravnik načrt vzdrževanja predložiti lastnikom v razmislek in odločanje, skupaj s podpornimi dokumneti, vsaj 14 
dni pred sklicanim zborom lastnikov; 
 

- da lahko lastniki tudi sami predlagajo načrt vzdrževanja, saj stavbo dobro poznajo, ali pa da imajo možnost dopolniti 
predlagani načrt vzdrževanja, kot ga je predlagal upravnik. 
 

Ker zakon izrecno ne opredeljuje priprave, vsebine in načina predložitve načrta vzdrževanja etažnim lastnikom, njegova 
nepriprava pa kljub temu, da je to redno delo upravnika, ni sankcionirana, prihaja do mnogih zlorab s strani upravnikov. 
 

Pričakovati bi bilo, da bi upravniki kljub temu, da zakon tega izrecno ne navaja, pred obveznim letnim zborom lastnikov 
opravili pregled stavbe in pripravili poročilo o stanju stavbe, ki bi bilo na voljo lastnikom še pred samim letnim zborom. Na 
ta način bi bili lastniki pravočasno seznanjeni z dejstvi o stanju njihove stavbe, upravnik pa bi lahko pripravil utemeljeni 
predlog načrta vzdrževanja, ga predstavil lastnikom na pregleden način, ti pa bi dobili realno sliko o stanju stavbe in bi o 
njem glasovali na zboru tako, da bi točno vedeli, za kaj sploh glasujejo, kakšne stroške lahko pričakujejo in kaj bodo s tem 
dosegli. 
 
Tudi v primeru, da etažni lastniki pripravijo načrt vzdrževanja sami in pravočasno predlagajo upravniku, da » predlog načrta 
vzdrževanja stavbe« doda na dnevni red na zboru lastnikov, se lahko zgodi, da upravnik predlog etažnih lastnikov preprosto 
ignorira in njihovo željo na zboru lastnikov zavrne ter nonšalantno obrazloži, da zakon te opcije ne predvideva.  
 

Zaradi pomanjkljive zakonodaje etažni lastniki ne vedo, kako pristopiti k pripravi načrta vzdrževanja in samemu izvajanju 
nadzora, zato posledično nimajo druge možnosti kot da preprosto zaupajo upravniku, vse dotlej, dokler se ne pojavijo 
težave. 
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Mnogi upravniki načrta vzdrževanja stavbe sploh ne pripravijo, kar je razvidno iz dnevnih redov vabil lastnikom na letni zbor 
lastnikov oziroma na vabilu navedejo samo točko, da se sprejme načrt vzdrževanja, pri čemer samega načrta ne predložijo. 
 

a) če točka »Priprava načrta vzdrževanja« na vabilu na letni zbor lastnikov ni navedena, to preprosto pomeni, da upravnik 
načrta vzdrževanja ni pripravil in to tudi ne smatra za potrebno. 
 

b) Še pogostejši so primeri, ko je v vabilu na letni zbor lastnikov navedena točka »Sprejme se predlagani načrt vzdrževanja 
stavbe xx«, vendar pa sam načrt vzdrževanja ni priložen. Žal je tudi v takih primerih zakonu zadoščeno. Kljub temu, da 
lastniki o »pripravljenem načrtu vzdrževanja« glasujejo in ga sprejmejo, so pri takem pristopu s strani upravnika 
zavedeni, saj sprejmejo predlagani sklep s »figo v žepu«.  

 
Posledice opisanega stanja se kažejo v tem, da upravnik mnogokrat izvaja nepotrebna a zase donosna dela, ne izvaja pa 
tistih, ki bi jih bilo res potrebno opraviti za izboljšanje kakovosti bivanja v stavbi. 
 

Pomembno je vedeti, in mnogi etažni lastniki tega ne vedo, da se skladno z zakonom denar iz rezervnih skladov lahko 
porablja v naslednjem letu/letih izključno za vzdrževalno-investicijska dela, ki so bila vnaprej predvidena in sprejeta v 
načrtu vzdrževanja. 
 

V nasprotnem primeru pa bi moral upravnik za vsako vzdrževalno-investicijsko delo, ki ni predvideno v načrtu vzdrževanja, 
pridobiti podpise lastnikov. Ker to upravnikom mnogokrat predstavlja »nepotrebno« ali pa »zamudno« delo, ti z etažnimi 
lastniki ne sodelujejo in vzdrževalno-investicijskih del enostavno ne izvedejo. Raje počakajo na naslednji zbor lastnikov, 
stavba pa medtem ostaja neredno vzdrževana, nujna dela pa se izvedejo kot »intervencijsko delo«, za katerega upravnik po 
zakonu ne potrebuje soglasja lastnikov. 
 

Iz tega se je razvila pogosta slaba praksa, da upravniki veliko raje izvajajo nujna dela - »intervencijska popravila«, za katera 
ne potrebujejo soglasij etažnih lastnikov in velikokrat brez njihovega vedenja praznijo rezervne sklade lastnikov.  
 

Stanovanjski zakon ne predvidena sankcij za upravnika, ki ne pripravi / ne predloži / ne utemelji načrta vzdrževanja, 
etažni lastniki pa upravnika k temu ne moremo prisiliti. 
 

Ker stanovanjska inšpekcija absurdno trdi, da ni pristojna ukrepati, če upravnik ne spoštuje zakonodaje in ne pripravi načrta 
vzdrževanja stavbe, etažnim lastnikom preostane SAMO SODIŠČE in dragi ter dolgotrajni sodni postopki.  
 

Slaba praksa se nadaljuje, mnoge stavbe so posledično redno NEVZDRŽEVANE, saj se brez konkretnega in sprejetega načrta 
vzdrževanja lahko izvajajo samo nujna dela – intervencije oz. se vzdrževalno-investicijska dela, ki bi se lahko plačala iz 
rezervnega sklada (ki je temu namenjen), izvajajo kot dela, ki se plačajo posebej. 
 

In tako se zopet vprašamo po smiselnosti obveznega imenovanja upravnika – če ta ne spoštuje zakonodaje in ne izvaja 
svojih rednih opravil, kamor spada tudi (skrbna) priprava načrta vzdrževanja stavbe in ob hkratnem upoštevanju določb 
v 171. členu SZ-1, ki sankcij (za skoraj vse bistvene kršitve upravnika) ne predvideva. 
 

Veljavna zakonodaja je za mnoge upravnike več kot ustrezna in si sprememb le-te ne želijo, saj lahko delajo, kar želijo. Preko 
»bianko načrta vzdrževanja« izvajajo dela, ki morda niso potrebna z vidika kakovostnega vzdrževanja stavbe, a zanje 
predstavljajo enostavne posle z garantiranim plačilom, ki si ga upravniki, ki na lastnih računih »upravljajo« s tujim denarjem 
(denarjem etažnih lastnikov) preprosto sami izplačajo iz rezervnih skladov etažnih lastnikov  Črpanje sredstev rezervnih 
skladov je enostavno. Ker je upravnik lastnik računa, banka upošteva zahteve lastnika računa – torej upravnika, etažni 
lastniki pa tega ne moremo preprečiti. 
 
Nekontrolirano »praznjenje« rezervnih skladov etažnih lastnikov se nadaljuje, saj stanovanjska inšpekcija tudi tu nima 
pristojnosti ukrepanja. 
 
Nenazadnje, vzdrževalno - investicijska dela, ki se lahko predvidijo v načrtu vzdrževanja, so navedena v drugem 
podzakonskem aktu, ki ga kljub prizadevanju nismo uspeli določiti, še manj vpogledati v njegovo besedilo, in ne v 
stanovanjskem zakonu, ki  v 25. členu samo splošno navaja »Za vzdrževanje se šteje izvedba vseh del v skladu s predpisi o 
graditvi objektov«, karkoli naj že to pomeni. 
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VPRAŠANJA, KI BI JIH BILO SMISELNO NASLOVITI NA VLADO NA SEJI DZ: 
 

1. Kako je mogoče, da stanovanjska inšpekcija ni pristojna za izvajanje nadzora nad porabo sredstev rezervnih skladov, 
glede na to, da zakon nalaga zasebnim etažnim lastnikom obveznost mesečnih vplačil v rezervni sklad z namenom 
zagotavljanja vzdrževanja stavb?   

 
2. Kako je mogoče, da stanovanjska inšpekcija ni pristojna za sankcioniranja upravnika, ki ne spoštuje zakonodaje in 

ne pripravi načrta vzdrževanja stavbe? 
 

3. Ali neredno vzdrževanje večstanovanjske stavbe ne predstavlja kršitve »uresničevanja javnega interesa na 
stanovanjskem  področju«, ki je naveden v 124. členu SZ-1 kot »zagotavljanje takšnega stanja večstanovanjske 
stavbe, da je omogočena njena normalna raba« in kot »zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje 
večstanovanjskih stavb«? 
 

4. Kako namerava pristojno ministrstvo urediti pravni status etažnih lastnikov v novem zakonu in jim omogočiti 
odprtje računa za rezervni sklad, ki bo vezan na stavbo in bo v lasti etažnih lastnikov in ne v lasti upravnika?  
 

5. Zakaj so zakonske in podzakonske določbe, ki se nanašajo na vzdrževalno-investicijska dela na večstanovanjskih 
stavbah, nekonsistentne in nerazumno razpršene? 

 
 

SKLEP 
 
Zgoraj navedeno potrjuje, da se je obvezno imenovanje upravnika v praksi izkazalo za neučinkovito in da je potreben 
popolnoma drugačen pristop za ureditev področja, ki je pomembno tako z vidika interesov države kot tudi državljanov in 
predstavlja pomemben segment v mentaliteti Slovencev, ki smo raje lastniki kot najemniki: 
 

https://www.rtvslo.si/evropska-unija/slovenci-nadpovprecni-pri-lastniskih-stanovanjih-v-eu-ju/379324 
 
Etažni lastniki želimo, da je naša etažna lastnina kakovostno vzdrževana, njeno upravljanje pa ustrezno nadzorovano in 
pregledno.  
 
 
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. 
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