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Spremembe stanovanjskega zakona na področju upravljanja 

Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami, GZS 

 

Lani je bil 26. maja sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1), ki je 

v veljavo stopil 1. julija 2021. Prinesel je kar veliko pomembnih sprememb, med njimi se 

najpomembnejša nanaša na uskladitev vrednosti neprofitne najemnine, ki se ni spreminjala vse od 

uveljavitve SZ-1 v letu 2003 in za katere spremembo so si v strokovnih krogih že dolgo prizadevali. 

Vrednost neprofitnih najemnin se je zaradi rasti življenjskih stroškov vsa leta realno nižala, 

nominalno pa po letu 2007 ostajala enaka. V nadaljevanju so obravnavane tiste pomembne 

spremembe, ki najbolj vplivajo na upravljanje večstanovanjskih stavb (VSO).  

 

 

Prva se nanaša na spremembo 23. člena SZ-1 in upravljanje s skupnimi deli več večstanovanjskih 

stavb. Ta je bila potrebna tudi zaradi uskladitve z nedavnimi spremembami Stvarnopravnega 

zakonika (pred dvema letoma), ki se je dotikal tudi upravljanja skupnih delov več večstanovanjskih 

stavb, kar je bilo potrebno terminološko uskladiti. Ti skupni deli po novem ne bodo več skupna 

lastnina, ampak solastnina etažnih lastnikov oziroma lastnikov povezanih nepremičnin. Za določitev 

solastniških deležev velja enoletno prehodno obdobje, kar pa verjetno ne bo zadoščalo, da bi se v 

tem času lahko vse zadeve tudi v praksi uredile (določitev, kaj vse skupni deli so in kako 

funkcionirajo). S takšnimi skupnimi deli upravljajo predstavniki večstanovanjskih stavb ali 

nepremičnin, ki jim takšen skupni del pripada (praviloma upravnik ali drug predstavnik, ki ga določijo 
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etažni lastniki). O poslih upravljanja se bo odločalo v dveh korakih, in sicer najprej v okviru 

posamezne stavbe, zatem pa bo predstavnik zastopal stavbo kot celoto na nivoju skupnega dela s 

predstavniki vseh ostalih povezanih nepremičnin. Določba predvideva tudi poseben način delitve 

stroškov upravljanja stavbe. Najprej se ti stroški delijo med stavbe po solastniških deležih, potem pa 

znotraj posamezne stavbe med etažne lastnike po kriteriju, ki ga zakon določa za posamezno vrsto 

stroška. Za določitev solastniških deležev na takšnih skupnih delih novela s prehodno določbo v 37. 

členu predvideva enoletni rok, in če tega ne storijo vsi lastniki skupaj, lahko vsak od njih to predlaga 

sodišču. 

Druga pomembna sprememba je povezana s spremembo 25. člena SZ-1 in se nanaša na 

podrobnejšo opredelitev poslov rednega upravljanja posamezne večstanovanjske stavbe (kateri ti 

posli so), s čimer bi etažnim lastnikom omogočili lažje in učinkovitejše upravljanje. Gre za sistemsko 

rešitev, ki je zdaj opredeljena v novem 25.a členu SZ-1. V njem se navaja primere takšnih poslov, ki 

so bili v prejšnjem zakonu navedeni v 25. členu. Posli rednega upravljanja se delijo na posle 

obratovanja in posle vzdrževanja večstanovanjske stavbe, pri čemer se za slednje sledi določitvi 

pojma vzdrževanja objekta, ki jo je uvedel novi Gradbeni zakon iz leta 2018. Tako zdaj 25. člen SZ-1 

generalno ureja posle rednega upravljanja, novi 25.a člen SZ-1 pa podrobno navaja, kateri posli 

spadajo zlasti v nabor rednega upravljanja. Ta nabor je zdaj tudi bistveno širši, čeprav so posli še 

vedno našteti zgolj primeroma. Med novimi izrecno opredeljenimi posli rednega upravljanja velja 

omeniti predvsem sklepanje zavarovanja za stavbo kot celoto (za sprejetje odločitve je bila do sedaj 

potrebna tričetrtinska večina etažnih lastnikov; področje zavarovanj je zelo kompleksno, veliko je 

različnih interpretacij in tolmačenj, standardov, ki bi urejali to področje, pa še ni; s spremembo 33. 

člena se posledično zavarovanje stavbe kot celote tudi izvzema iz vsebine Pogodbe o medsebojnih 

razmerjih, in na podlagi prehodne določbe to velja takoj, ne glede na sklenjene PMR) in odločanje o 

vplačevanju dohodkov iz oddaje skupnih delov večstanovanjske stavbe v rezervni sklad. Za to rešitev 

so si upravniki večstanovanjskih stavb in ZPN prizadevali že dalj časa, da bi se zadeve čim bolj 

poenostavile. Doslej je bilo izplačevanje dohodkov izjemno komplicirano tako s finančnega kot 

davčnega vidika, gre pa za prihodke, ki se popolnoma enako delijo med etažne lastnike kot bremena 

iz naslova rezervnega sklada, in je potem tudi logično, da se vračajo v rezervni sklad.  

Vse določbe te novele, s katero se je stanovanjski zakon spremenil in ki gredo v smeri lažjega in 

enostavnejšega sprejemanja odločitev, so opremljene tudi z varovalkami za preglasovane etažne 

lastnike. Prva varovalka je v 25.a členu SZ-1, ki predvideva pravno varstvo preglasovanega etažnega 

lastnika v primerih, ko se etažni lastniki odločijo o vgraditvi novih naprav in opreme ali o njihovi 

nadomestitvi pred potekom pričakovane dobe trajanja. Če so se etažni lastniki z navadno večino, ki 

je bila predvidena za take posle, odločili za naložbo (nova naprava, zapornice ipd.), na kar pa imajo 

posamezni etažni lastniki pripombe, ker se jim ne zdi potrebna ali smiselna, lahko ta sklep spodbijajo 

na sodišču. Načeloma je to pravno varstvo primerno, vendar so na mestu tudi opozorila zaradi zlorab 

tega instituta s strani posameznikov, ki bi se želeli izogniti določenim stroškom, zato bo tu izjemno 

pomembna tudi sodna praksa oziroma stališča sodišč, ki bodo o tem odločala.   

Del tega sklopa, ki se nanaša na lažje odločanje pri poslih, ki presegajo redno upravljanje, ureja 29. 

člen SZ-1. V njem ostaja osnovna razdelitev na posle, za katere se zahteva soglasje vseh etažnih 

lastnikov (100 %), in tiste, za katere zadošča soglasje več kot treh četrtin (75 %) etažnih lastnikov (po 

solastniških deležih). Ključno spremembo predstavlja širitev nabora tistih poslov, za katere zadošča 

75 % soglasje, kar je dobrodošlo, saj bo mogoče določene odločitve lažje sprejemati (npr. vgradnja 

dvigal). Predvsem je pomembno, da se med te uvršča tudi gradbena dela na skupnih delih 

večstanovanjske stavbe, za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, in kar je prav tako 

pomembno, tudi določitev upravnika v večstanovanjskih stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno. S 



3 
 

tričetrtinskim namesto soglasja vseh etažnih lastnikov je zdaj to bistveno lažje. Se pa zaradi 

zmanjševanja zahtevane stopnje soglasja v omenjenih primerih prav tako tudi tu, podobno kot  po 

novem 25.a členu, uvaja izrecno pravno varstvo preglasovanega etažnega lastnika. Soglasje vseh 

etažnih lastnikov pa je še vedno zahtevano za spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi 

deli, za posebne omejitve rabe posameznih delov in skupnih delov ter spreminjanje rabe skupnih 

delov in za spremembe sporazuma o določitvi solastniških deležev, po novem pa izrecno tudi za 

najem posojila v breme rezervnega sklada, kar zna biti posebej problematično. Lahko se zgodi, da se 

bodo etažni lastniki s tričetrtinskim soglasjem odločili za izvedbo neke investicije, potem pa ne bodo 

imeli dovolj sredstev za njeno pokritje. Na trgu se je pojavilo kar nekaj obvodov, od odkupov terjatev 

do obročnega odplačevanja naložbe, vendar bo tu svoje povedala še sodna praksa. V ZPN razmišljajo, 

da bi bilo dobro v praksi soglasje vseh etažnih lastnikov obdržati le pri urejanju lastniških razmerij ter 

za odločitve, ki se nanašajo na posamezni del stavbe, za upravljanje skupnih delov pa bi moralo ob 

pravnem varstvu preglasovanih povsem zadoščati navadno soglasje (50 %), s čimer bi omogočili 

večini etažnih lastnikov uveljaviti smiselne naložbe, ki jih manjšina blokira.   

Peta sprememba se nanaša na načine odločanja etažnih lastnikov, kar določajo 34., 35. in novi 35.a 

člen SZ-1. Precej pomembna novost je uvedba elektronskega odločanja etažnih lastnikov, kar je 

postalo posebej pomembno vprašanje v času epidemije (aktivnosti so se začele sicer že v letu 2018 in 

so predvidevale uvedbo takega odločanja le v stavbah, kjer imajo vsi etažni lastniki digitalno potrdilo, 

kar pa ni smiselno). S tem bi lahko povečali aktivnost etažnih lastnikov in olajšali sprejemanje 

odločitev. Ob tem morajo biti omogočene preveritev identifikacije (istovetnosti) etažnega lastnika 

ter sledljivost in varnost glasovanja. Nova ureditev tako zdaj predvideva, da se lahko odločanje s 

podpisovanjem listine in elektronsko odločanje dopolnjujeta. Rezultate odločanja upravnik objavi na 

oglasni deski ali na drugem mestu, ki je dostopno vsem etažnim lastnikom, tako kot to velja pri 

podpisovanju listine. Izvajanje te določbe lahko v praksi predstavlja določene probleme, saj je stališč 

toliko, kot je komentatorjev. Po mnenju ZPN bi zadoščalo tudi odločanje po elektronski pošti, za 

zavarovanje pomembnega interesa etažnih lastnikov ter zavarovanje položaja upravnikov pa bi bilo 

vseeno priporočljivo imeti pisne izjave etažnih lastnikov, s katerega elektronskega naslova bodo 

izražali svoja stališča in odločitve in potrjevali sklepe, ki so jih doslej sprejemali na zborih etažnih 

lastnikov. Možnosti za sprejemanje odločitev na daljavo odpira tudi uporaba različnih aplikacij in 

glasovanje s klikanjem ob dvonivojski potrditvi istovetnosti - z vnašanjem ali potrditvijo kod na 

mobilnih telefonih.  

Naslednja sprememba se nanaša na sklic zbora etažnih lastnikov, ki ga ureja 36. člen SZ-1. Tudi v 

tem primeru se poleg obveščanja preko oglasne deske (ki jih v nekaterih stavbah sploh ni) po novem 

dopušča tudi obveščanje preko drugega mesta, ki je dostopno vsem etažnim lastnikom (npr. preko 

spletne strani ali spletnih portalov upravnikov, kjer lahko ti formirajo tudi elektronsko oglasno desko). 

Etažni lastnik, ki v stavbi ne prebiva, lahko na lastno zahtevo vabila prejema tudi preko elektronske 

pošte, kar v primerjavi z dosedanjim prevzemanjem priporočene pošte predstavlja bistveno 

poenostavitev. Pomembna je tudi izjema, da upravniku zbora lastnikov ni treba izvesti, če to ni 

mogoče zaradi višje sile, ta določba pa se je za nujno izkazala prav v času epidemije. Za upravnike 

manjših večstanovanjskih stavb je to izjemno dopadljiva rešitev, za velike, ki že imajo kakovostno 

urejene spletne strani, pa se predvideva, da bodo uresničevali določbo v tej smeri. 

Spremembe prinašata tudi 42. in 43. člen SZ-1 glede varnosti sredstev rezervnega sklada. 

Zagotavljanju večje varnosti sredstev rezervnih skladov je namenjena predvsem sprememba 42. 

člena SZ-1, na podlagi katere bo moral upravnik v ta namen za vsako stavbo odpreti ločen fiduciarni 

račun (s prehodno določbo 40. člena je postavljen enoletni rok za odprtje računov, do takrat pa se 

uporablja veljavna pravila). Ker to za etažne lastnike predstavlja tudi strošek, je dobrodošla možnost, 
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da se lahko etažni lastniki (npr. manjših stavb) izrecno odločijo, da ločenega računa ne želijo (še 

posebej, če je v večstanovanjski stavbi večina stanovanj najemniških in v lasti občine, ki pa ni 

zavezana vplačevati v rezervni sklad; tudi če občina zahteva odprtje takega ločenega računa, vanj 

sredstva plačujejo le preostali etažni lastniki v večstanovanjski stavbi, kar predstavlja nesistemsko 

rešitev v zakonu). Upravnik za takšne stavbe sredstva hrani na skupnem računu (v praksi se večina 

etažnih lastnikov odloča za to možnost). Pomembna je tudi jasnejša in natančnejša določitev „načela 

štirih oči“, v skladu s katerim lahko upravnik sredstva rezervnega sklada izplačuje le od potrditvi 

enega od etažnih lastnikov. Sklep se sprejme z navadno večino in ga mora upravnik vročiti tudi banki, 

pri kateri je odprt račun. V zvezi s tem sklepom ostaja odprtih več vprašanj, saj vsaka taka pristojnost 

etažnega lastnika pomeni tudi odgovornost za pravočasno plačevanje plačilnih nalogov, sicer lahko 

povzroči škodo ostalim. Zakon zato predvideva, da obveze za takšno rešitev z enim etažnim 

lastnikom ni, je pa za povečanje varnosti sredstev rezervnega sklada le narejen korak naprej. V ZPN 

pogrešajo določitev pogojev za preverjanje upravnikov že na samem začetku, da ne pride do zlorab, 

ter bistveno hujše sankcioniranje takih primerov (Kazenski zakonik).  

Omejitev veljavnosti pogodbe o opravljanju upravniških storitev ureja 54. člen SZ-1. Navkljub 

nekaterim drugačnim interesom v preteklosti ta sprememba uvaja le bolj jasen zapis določbe, da se 

pogodba o opravljanju upravniških storitev sklepa za določen ali nedoločen čas, kar je veljalo že 

doslej. Bistveno pa se omejuje veljavnost pogodbe, ki jo z upravnikom sklene investitor, saj se ta 

lahko sklene le za obdobje 3 let. S tem se kupcem stanovanj omogoči, da po poteku tega roka 

enostavno z obstoječim podaljšajo pogodbo ali pa lažje izberejo upravnika po lastni želji. Še vedno se 

ne bo moč izogniti primerom, ko ima nekdo namenoma v lasti 51 % etažnih stanovanj, kar bi mu 

omogočalo upravljanje stavbe in sklepanje odločitev po svoji meri (v Franciji so take primere 

ustrezno regulirali). 

Širi se tudi nabor prekrškov upravnika, ki ga opredeljuje 171. člen SZ-1. Število prekrškov upravnika 

se povečuje z dosedanjih 14 na 23. S tem se širi pristojnosti Stanovanjske inšpekcije, kar naj bi 

prispevalo k boljšemu nadzoru in dodatni zaščiti etažnih lastnikov. Posebej velja omeniti opredelitev 

nekaterih pomembnih prekrškov, in sicer, če upravnik ne pripravi načrta vzdrževanja (26. člen), če 

izvaja delitev stroškov v nasprotju s pravili (30. člen), če ne odpre fiduciarnega računa in ne vodi 

sredstev RS na ustrezen način (42. člen), če ne pripravi poročila o svojem delu (68. člen) in če ne 

plačuje obveznosti dobaviteljem (71. člen). Poleg tega novela prinaša tudi nekoliko bolj podrobno 

določitev nekaterih prekrškov, z ugotavljanjem katerih so bile do sedaj v praksi težave. 

S prehodno določbo skuša zakonodajalec urediti sedaj neurejeno vprašanje poenotenega 

upravljanja večstanovanjskih stavb, kar navaja 41. člen SZ-1E. Ne glede na to, da je ta določba 

dobronamerna, v ZPN ravno tu pričakujejo veliko težav. Posledično se na prisilen način ureja 

poenotenje upravljanja za celotno stavbo. Zdaj je lahko v primerih, ko se etažni lastniki ne morejo 

dogovoriti, katerega bi imenovali za skupno stavbo, v stavbi tudi več upravnikov, čeprav je v 

nekaterih primerih tak način upravljanja povsem upravičen. Etažni lastniki imajo za ureditev stanja 

na voljo 5 let, v nasprotnem primeru bo lahko enotnega upravnika določil inšpektor (enega od 

obstoječih upravnikov bo določil za začasnega upravnika). Tudi glede vodenja sredstev rezervnega 

sklada se v tem času ohranja veljavno ureditev. Zbrana sredstva se tudi po uveljavitvi enotnega 

računa za sredstva rezervnega sklada, porabijo za vzdrževanje dela stavbe, za katerega so bila zbrana 

(npr. vhoda). 

Druge spremembe 

Poleg navedenih sprememb novela prinaša tudi nekatere druge, manj pomembne spremembe 

Stanovanjskega zakona, in sicer: 
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 jasnejšo ureditev delitve stroškov (30. člen SZ-1) (podrobneje je materija še vedno urejena s 

pravilnikom, določba pa je v zakonu po novem zapisana bolj jasno in določno); 

 omejitev upravljanja stavbe s strani etažnega lastnika (49. člen SZ-1) (eden od etažnih lastnikov 

je lahko upravnik zgolj v stavbah, za katere ne velja obveznost vodenja rezervnega sklada); 

 lažja likvidacija skupnosti etažnih lastnikov (82. člen SZ-1) (za odločitev o likvidaciji po novem 

zadošča navadna večina, prej pa je bilo potrebno soglasje vseh); 

 krajšanje odpovednih rokov za najemnika in najemodajalca (102. in 112. člen SZ-1)  (za 

najemnika in najemodajalca z 90 na 60 dni, rok za izselitev, ki ga določi sodišče, pa s 60 do 90 dni 

na 30 do 60 dni); 

 opredelitev upravnika kot inšpekcijskega zavezanca (novi 124.a člen SZ-1); (s tem inšpektor 

upravniku lahko določi izvedbo določenih nalog ali obveznosti); 

 širitev pristojnosti inšpekcije v primeru posega etažnega lastnika v skupne dele stavbe (126.a 

člen SZ-1); (pristojnost se širi iz primerov, ko etažni lastnik brez potrebnega soglasja na skupne 

dele poseže z vgradnjo naprav, na vse primere posegov v skupne dele - npr. tudi ob vzdrževanju 

posameznega dela); 

 uvedba izvršbe s prisilitvijo (novi 131.a člen SZ-1); (inšpekciji se s tem omogoča, da izvršitev 

odločbe od zavezanca doseže s izrekanjem denarne globe); 

 možnost izrekanja glob v hitrem prekrškovnem postopku (novi 172.a člen SZ-1) 

 prenehanje veljavnosti Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih iz leta 1974 (prehodna 

določba – 52. člen SZ-1E); (določba, ki sicer sistemsko ne sodi najbolj v SZ-1E, je pa izjemno 

pomembna za trg nepremičnin, saj odpravlja enega od najstarejših predpisov, ki se uporablja pri 

nas in je hkrati prežet z anahronizmi in ostanki pretekle družbene ureditve). 

 

Pogled naprej  

Čeprav gre v primeru SZ-1E za zelo pomembne spremembe, ne gre pričakovati, da bi bile zadostne, 

saj je veliko vprašanj, na katera še nimamo pravih odgovorov. Gre le za nekatere najnujnejše ukrepe, 

ki bi morali biti sprejeti in uveljavljeni že pred leti. Stroka zato pri urejanju razmerij in upravljanju 

večstanovanjskih stavb pričakuje izpolnitev napovedi pristojnega ministrstva, da se bodo takoj po 

uveljavitvi predmetnih sprememb pričele priprave na celovito reformo Stanovanjskega zakona, v 

okviru katere se obeta tudi sprejem ločenega zakona o upravljanju stavb z več lastniki, ki bi na 

enoten način uredil upravljanje vseh takšnih stavb. Tu so seveda še nekatere druge manjše 

spremembe, ki jih v ZPN že dalj časa izpostavljajo in za katere pričakujejo, da bodo takrat tudi 

urejene.  

 

 

Več informacij:   

GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, T. 

01/ 5898 240, E: zpn@gzs.si;   

Boštjan Udovič, direktor, M: 051 620 962, E: bostjan.udovic@gzs.si 
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