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1 UVOD
Stanovanje za človeka predstavlja najpomembnejšo materialno dobrino, saj mu zagotavlja
socialno varnost in dostojanstvo. Stanovanja se praviloma kupujejo za daljša časovna
obdobja, saj nakup predstavlja velik finančni zalogaj. Večinoma so locirana v
večstanovanjskih stavbah, ki so lahko sestavljene iz manj ali več stanovanj oziroma drugih
posebnih delov. Večje stavbe so lahko sestavljene tudi iz več sto posameznih delov. Čeprav
stanovanje z vzpostavitvijo etažne lastnine postane samostojni predmet lastninske pravice in
predstavlja fizično ločeno celoto, pa na uporabo in razpolaganje vplivajo številni zunanji
dejavniki, ki so povezani z drugimi posameznimi deli oziroma z večstanovanjsko stavbo kot
celoto. Na eni strani gre za pravne in finančne posledice, na drugi strani pa za povsem
vsakdanja vprašanja sobivanja med etažnimi lastniki. Iz skupnih delov stavbe ali iz drugih
posebnih delov lahko prihajajo različni vplivi, kot so hrup, smrad, izliv vode, ipd. Prav tako
pa v večstanovanjski stavbi nastajajo različni skupni obratovalni in vzdrževalni stroški, ki se
nanašajo na stavbo kot celoto in se delijo med etažne lastnike. Posledično vsak lastnik
posameznega stanovanja krije tudi del skupnih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, ki se
nanašajo na uporabo in vzdrževanje večstanovanjske stavbe. Ti stroški so lahko zelo različni,
od stroška za električno energijo za razsvetljavo skupnih hodnikov, do stroška vgradnje
dvigala ali nove strešne kritine. Posledično se lastniki stanovanj večkrat soočajo z različnimi
dilemami in težavami, ki so posledica (so)bivanja v večstanovanjski stavbi. Zaradi navedenih
razlogov je v slovenskem pravnem redu določena dolžnost imenovanja upravnika
večstanovanjske stavbe, čigar primarna naloga je skrb za skupne interese etažnih lastnikov in
za večstanovanjsko stavbo kot celoto.
Osnovna pooblastila upravnika so določena z zakonom, dodatna pooblastila pa se lahko
določijo tudi s pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Upravljanje večstanovanjske
stavbe zajema širok spekter ravnanj. Pod upravljanje tako sodi sprejemanje in izvrševanje
odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z
namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.
Posledično med posle upravljanja sodijo zelo različna ravnanja, od menjave žarnice na
stopnišču, do celovite obnove stavbe in zastopanja pred sodišči. Ravnanja upravnika pa so
dopustna in pravno zavezujoča le takrat, kadar ima upravnik za to ustrezno pooblastilo.
Čeprav so pooblastila upravnika zakonsko določena, pa so določbe zelo splošne. Posledično
se v praksi postavljajo številna vprašanja glede obstoja oz. neobstoja pooblastila upravnika v
konkretnem primeru, kar vpliva zlasti na vprašanje odškodninske odgovornosti. Ker so
6

pooblastila upravnika presplošno določena, in ker so etažni lastniki z njihovo vsebino
preslabo seznanjeni, v praksi prihaja do številnih vprašanj, sporov in pogosto tudi do dragih
in dolgotrajnih sodnih postopkov. Navedeno še otežuje medsebojne odnose med etažnimi
lastniki ter odnose med etažnimi lastniki in upravnikom stavbe.
K zmanjšanju števila sporov in konfliktov pa v veliki meri pripomore težnja po družbeno
odgovornem upravljanju stavb, ki je v poslovni praksi vse bolj poudarjena. Družbena
odgovornost upravnika zavezuje k etičnemu upravljanju stavbe in k izboljšavi kakovosti
življenja vseh etažnih lastnikov in večstanovanjske stavbe kot celote. Predpogoj za družbeno
odgovorno upravljanje stavb pa je jasna opredelitev pristojnosti in dolžnosti upravnika. Na ta
način namreč lahko posamezen etažni lastnik točno ve kaj lahko pričakuje in zahteva od
upravnika stavbe, prav tako pa je na ta način jasno definirano tudi razmerje med skupnostjo
etažnih lastnikov in upravnikom stavbe.
V monografiji je najprej predstavljen institut upravnika večstanovanjske stavbe, v
nadaljevanju pa so obravnavani aktualni primeri iz poslovne prakse. Na podlagi zakonodaje,
pravne teorije in sodne prakse je opravljena jasnejša razmejitev pooblastil upravnika
večstanovanjske stavbe, ki je lahko v pomoč etažnim lastnikom, upravnikom, sodišču in
drugim, ki se srečujejo z vprašanji upravljanja večstanovanjskih stavb.

2 UPRAVNIK VEČSTANOVANJSKE STAVBE
Upravnik večstanovanjske stavbe je pooblaščenec etažnih lastnikov, ki le-te zastopa v poslih,
ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe, hkrati pa je tisti, ki skrbi, da se
izvršujejo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov.1 Kljub uveljavljenemu stališču, da naj
bo ta dejavnost čim bolj razbremenjena formalnih pogojev, saj Stvarnopravni zakonik2 (v
nadaljevanju SPZ) in Stanovanjski zakon3 (v nadaljevanju SZ-1) ne določata posebnih
zahtev, ki bi jih upravnik moral izpolnjevati za opravljanje svojega dela, sama praksa kaže na
dejstvo, da naj etažni lastniki pri izbiri upravnika upoštevajo, ali ta izpolnjuje vsaj minimalno
potrebne standarde za kakovostno upravljanje večstanovanjske stavbe. Smiselno je upoštevati
zlasti finančno ustreznost upravnika, kadrovsko strukturo, usposabljanje in izobraževanje

1

Drugi odstavek 48. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1), 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 .
2
Stvarnopravni zakonik (SPZ), Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13.
3
Stanovanjski zakon (SZ-1),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).
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zaposlenih in zavarovanje odgovornosti za primer morebitne škode, ki jo lahko upravnik
povzroči z nepravilnim delovanjem (Udovič, 2018). Zaradi posebne oblike lastninske pravice
na nepremičninah, kot je etažna lastnina, je treba upravljanje zakonsko obvezno poveriti
upravniku, ki odpravlja različna morebitna tveganja in omogoča nemoteno bivanje.

2.1 Določitev upravnika
Prvi odstavek 48. člena SZ-1 določa, da morajo etažni lastniki obvezno določiti upravnika, če
ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov.
Izberejo lahko pravno ali fizično osebo, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami oz.
je upravnik lahko tudi eden izmed etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi (Janevski,
2004:92). Na podlagi zakonsko navedene določbe lahko vidimo, da za opravljanje dejavnosti
upravljanja v Republiki Sloveniji ni praktično nobenih strokovnih, kadrovskih, kapitalskih ali
drugih pogojev, razen pogoja registracije, ki jo lahko brez večjih težav opravi vsak
gospodarski subjekt. Kratkoročno gledano je takšna ureditev dobrodošla za vsakogar ki prvič
vstopa na trg, saj lahko z dejavnostjo prične takoj, če le najde stranke (etažne lastnike), ki mu
zaupajo. Za etažne lastnike pa je takšna zakonodaja manj ugodna, saj velikokrat ne dobijo
upravnika, ki bi jim bil na voljo in bi kvalitetno opravljal svoje delo. Zato morajo biti etažni
lastniki pri izbiri upravnika vselej pozorni na dejstvo, ali le-ta izpolnjuje vsaj del minimalnih
pogojev, naštetih v uvodu, še zlasti finančno stabilnost in zavarovanje odgovornosti.
Pomen finančna stabilnosti upravnika se kaže tudi na preteklih primerih iz različnih delov
Slovenije, kjer so finančne težave upravnika vodile v zlorabo sredstev etažnih lastnikov, s
katerimi je upravnik upravljal (Udovič, 2018). Čedalje bolj v ospredje prihaja tudi
zavarovanje pred odgovornostjo, ki se sklene med upravnikom in zavarovalnico, pri tem se
določi tudi minimalna zavarovalna vsota, ki jo je potrebno plačevati. S sklenitvijo takšnega
zavarovanja bo zavarovalnica namesto upravnika etažnim lastnikom izplačala ustrezno
odškodnino, v primeru da je upravnik za nastalo škodo odgovoren,4 kar z drugimi besedami
pomeni, da imajo etažni lastniki s strani zavarovalnice jamstvo, ki ga od upravnika ne bi
mogli imeti, saj mogoče finančno ne bi bil zmožen kriti nastale škode.
Po mnenju direktorja Zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjana Udoviča, je v
Sloveniji še vedno preveliko število etažnih lastnikov, ki se odločajo za upravnike, ki imajo
prenizke cene, da bi lahko izpolnjevali vse naštete pogoje za kvalitetno upravljanje
večstanovanjske stavbe (Udovič, 2018). Iz navedenega lahko vidimo, da je dejavnost
4

Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti, Zavarovalnica Triglav, d.d.
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upravljanja stavb preveč pomembno področje, da bi bilo tako prosto prepuščeno razmeram
trga.
Določitev upravnika je predvidena kot vsebina pogodbe o medsebojnih razmerjih med
etažnimi lastniki in sodi med posle rednega upravljanja, pri katerih morajo za sprejem
odločitve etažni lastniki doseči večinsko soglasje (več kot 50%) po solastniških deležih.5
Etažni lastniki sprejmejo na zboru lastnikov sklep o izbiri upravnika, na podlagi katerega se z
upravnikom sklene pogodba o opravljanju upravniških storitev, s katero se uredijo razmerja
med etažnimi lastniki in upravnikom (Janevski, 2004:96). Upravnik se vpiše v register
upravnikov pri upravni enoti.6
Če etažni lastniki v večstanovanjski stavbi, ki izpolnjuje zgoraj opisana splošna pogoja iz
kakršnegakoli razloga upravnika ne določijo, lahko pooblastila upravnika glede sklica in
vodenja zbora etažnih lastnikov prevzame kdorkoli od njih. Takšen zbor mora najprej
glasovati o določitvi upravnika. Če tudi po tem upravnik ni znan, lahko vsak etažni lastnik
predlaga, da ga določi sodišče v nepravdnem postopku. Stanovanjski inšpektor pa ga lahko
določi samo začasno – vendar le, če upravnik ni določen, ne pa tudi, če kateri od etažnih
lastnikov uveljavlja, da je upravnik določen na nezakonit način.7 Odločba, s katero določi
začasnega upravnika, mora biti vročena vsem etažnim lastnikom.8 Zakon trenutno še ne
predvideva posebne sankcije v primeru opustitve dolžnosti imenovanja upravnika.9
Sodišče v nepravdnem postopku postopa po pravilih posebnega postopka za ureditev razmerij
med solastniki. Vse etažne lastnike se povabi na narok, na katerem se ugotavlja njihov skupni
interes, upoštevajo pa se tudi njihovi predlogi. Na podlagi tega sodišče izda sklep s katerim
uredi celotno razmerje, ki ga etažni lastniki sami niso mogli. Tako sodišče s sklepom
nadomesti pogodbo med upravnikom in etažnimi lastniki oz. z drugimi besedami, sklep ima
ugotovitveno naravo in učinkuje namesto pogodbe (Rijavec v Juhart et. al, 2004:575).
Določitev upravnika ni obvezna, če ima nepremičnina največ dva etažna lastnika, in ne več
kot osem posameznih delov. V takšni večstanovanjski stavbi, kjer določitev ni obvezna in
upravnik ni določen, pa morajo etažni lastniki sami zagotoviti izvrševanje vseh poslov, ki po
SZ-1 sodijo v krog upravljanja upravniških storitev.10 V primeru, da želijo etažni lastniki
upravnika kljub temu določiti, se to opravi v dveh korakih. Zahteva se:
 100% soglasje etažnih lastnikov, da bodo imeli upravnika in
5

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13.
Republika Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor, Pogosta vprašanja in odgovori.
7
UPRS sodba I U 2106/2011.
8
Glej 128. člen SZ-1.
9
Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti, Zavarovalnica Triglav, d.d.
10
Glej tretji odstavek 48. člena SZ-1.
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 50% soglasje za določitev konkretnega upravnika.
Ko je upravnik določen, veljajo v zvezi z upravljanjem stavbe vse določbe iz SZ-1 in
Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, kot sicer veljajo za večstanovanjske stavbe,
kjer se upravnika določa z večinskim soglasjem.

2.2 Register upravnikov
Etažni lastniki upravnika večstanovanjske stavbe imenujejo s sklepom in z njim sklenejo
pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Upravnik se nato vpiše v register upravnikov pri
upravni enoti. Poudariti je potrebno, da pravno razmerje med upravnikom in etažnimi lastniki
učinkuje že pred vpisom v register in neodvisno od njega. Vpis v register ima zgolj
publicitetni učinek, kar pomeni, da služi zgolj kot vir informacij za tretje, ki želijo vstopiti v
razmerje z etažnimi lastniki, saj je register javen.11
SZ-1 določa, da register stanovanj vodi občina, na območju katere se stanovanje nahaja,
registre upravnikov stavb pa vodi upravna enota, na območju katere je stavba oz. organ
mestne občine (pristojni organ) (Miloš, 2017:13). Tretji odstavek 161. člena SZ-1 pa
dopušča, da se vodenje registra upravnikov stavb lahko prenese tudi na posamezno občino.12
V določenih primerih se lahko območje upravne enote in mestne občine prekriva. Takrat so
postopki vpisa in izbrisa v register upravnikov v pristojnosti mestnih občin. To velja za
upravne enote Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Koper, Novo mesto, Slovenj
Gradec, Kranj, Ptuj in Velenje.
Vpis večstanovanjske stavbe v register upravnikov stavb ter vpis sprememb registrskih
podatkov predlaga upravnik oz. predsednik skupnosti lastnikov. Upravnik izkazuje svojo
upravičenost s pogodbo o opravljanju upravniških storitev.13
Glede na dejstvo, da so registri javni in spletno objavljeni, lahko do podatkov občin dostopa
vsak. Kot primer lahko vzamemo Mestno občino Maribor, kjer del registra stavb vodi
upravna enota. Ta zajema podatke o upravnikih po posameznih občinah kot so Hoče, Fram,
Duplek, Pesnica, itd. Iz navedenih podatkov lahko vidimo, da je v registru registriranih 10
upravnikov, od tega imajo vsi status pravne osebe, zgolj eden ostaja neznan. Kot omenjeno se
lahko območje upravne enote in občine prekriva, zato del registra upravnikov sodi v

11

UPRS sodba I U 1792/2013.
Glej 161. člen SZ-1.
13
Glej 167. člen SZ-1.
12
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pristojnost Mestne občine Maribor, kjer je vpisanih kar 30 upravnikov, od tega 3 fizične
osebe.14

2.3 Rezervni sklad
Ob analizi vsakodnevnega življenja etažnega lastnika brez dvoma pridemo do sklepa, da je
le-to zapolnjeno z najrazličnejšimi obveznostmi in stroški, ki so bodisi posredno bodisi
neposredno povezani z vzdrževanjem in upravljanjem večstanovanjske stavbe. Glede na
pravkar navedeno, se je moč postaviti na stališče, da je uvedba instituta obveznega
rezervnega sklada ena izmed najbolj pomembnih novosti sedaj obstoječih in veljavnih SPZ in
SZ-1. Namreč, finančne zmožnosti etažnih lastnikov so različne in nekateri izmed njih težko
prispevajo svoj delež pri izvedbi poslov upravljanja (npr. kritje stroškov, ki nastanejo z
vzdrževanjem stavbe). Zato oba zgoraj navedena zakona uvajata obvezno varčevalno shemo
– rezervni sklad, ki omogoča postopno varčevanje za morebitne bodoče višje stroške in tako
neposredno pripomore k boljšemu vzdrževanju večstanovanjskih stavb. Obveznost
ustanovitve rezervnega sklada narekujejo tudi riziki, ki lahko etažne lastnike prizadenejo
zaradi nastanka nenadnih stroškov (npr. požar, poplava, ipd.) (Šinkovec in Tratar, 2003:114).

2.3.1 Obvezen in prostovoljen rezervni sklad
Ustanovitev rezervnega sklada je v skladu z veljavno zakonodajo obvezna izključno tedaj
oziroma pri tistih nepremičninah, ki imajo več kot dva etažna lastnika in več kot osem
posameznih delov.15 Kljub temu se rezervni sklad lahko oblikuje tudi pri vseh ostalih stavbah
oziroma nepremičninah, kjer glede na število etažnih lastnikov ali posameznih delov etažne
lastnine, le to ni obvezno. V tem primeru govorimo o t.i. prostovoljnem rezervnem skladu, ki
je, skladno z vodilno teorijo stvarnega prava, posebna omejitev etažne lastnine, s katero
morajo soglašati vsi etažni lastniki (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:704). Prostovoljni
rezervni sklad se tako lahko ustanovi bodisi s pogodbo o medsebojnih razmerjih ali s
posebnim sklepom o poslu, ki presega redno upravljanje. Dejstvo, da gre v konkretnem
življenjskem primeru za prostovoljni rezervni sklad pa nima nobenih posledic z vidikom
uporabe določb SPZ in SZ-1, ki bodo v nadaljevanju podrobneje obravnavane. Kogentne
zakonske določbe obeh temeljnih zakonov, se namreč uporabijo kakor hitro gre za rezervni
sklad, ne glede na to, ali gre za prostovoljen ali obvezen rezervni sklad.16
14

Podrobneje: Mestna občina Maribor, Služba za stanovanjske zadeve.
Glej prvi odstavek 119. člena Stvarnopravnega zakonika.
16
VSL sklep II Cp 3870/2011.
15
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2.3.1.1 Najnižja vrednost prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad
Merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjo vrednost
prispevka določa sedaj veljavni Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v
rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka17 (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik višino
prispevka vsakokratnega etažnega lastnika določa glede na površino posameznega dela v
etažni lastnini, starost nepremičnine in (morebitne) že opravljene rekonstrukcije.18 Starost
nepremičnine se določa glede na leto izgradnje. Nepremičnina se na podlagi ugotovljene
starosti uvrsti v enega od naslednjih starostnih razredov:19
Starostni razredi

Starost nepremičnine

I

do 10 let

II

nad 10 do 30 let

III

nad 30 do 60 let

IV

nad 60 let

Rekonstrukcija nepremičnine je lahko celovita ali delna.20 V primeru celovite rekonstrukcije
se, v skladu s Pravilnikom, šteje, da je starost predmetne nepremičnine v prvem letu po
rekonstrukciji pet let, pri delni rekonstrukciji pa 20 let. V obeh primerih se nepremičnina
uvrsti v ustrezni starostni razred iz prejšnje tabele.
Določanje višine prispevka je, glede na 8. člen Pravilnika, v pristojnosti upravnika, ki vsak
mesec za vsakega etažnega lastnika, z uporabo navedenih meril, določi njegov mesečni
prispevek. Upravnik izračuna najnižjo vrednost prispevka tako, da pomnoži površino
posameznega dela v etažni lastnini z zneskom, ki je določen za posamezen starostni razred:
Starostni razred

EUR/m²

I

0

II

0,20

III

0,25

IV

0,30

17

Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka,
Uradni list RS, št. 11/04.
18
Glej 2. člen Pravilnika.
19
Glej 4. člen Pravilnika.
20
Podrobneje glej 5. člen Pravilnika. Ta določa, da »celovita rekonstrukcija pomeni, da so bila na nepremičnini
opravljena že vsa potrebna glavna investicijska vzdrževalna dela (obnova ali zamenjava strešne konstrukcije ali
kritine, instalacij in naprav za ogrevanje, obnova ali zamenjava vodovodne, plinske, električne in druge
instalacije, obnova ali zamenjava fasade, toplotne izolacije in dvigal).«. Delna rekonstrukcija pa »pomeni, da sta
bili na nepremičnini opravljeni vsaj dve od navedenih investicijskih vzdrževalnih del«.
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Vse doslej obravnavano lahko ponazorimo z naslednjima primeroma:
1. Nepremičnina je stara 30 let. Rekonstrukcija ni bila opravljena. Površina posameznega
dela v etažni lastnini je 72 m2. Izračun najnižjega zneska prispevka etažnega lastnika je
naslednji:
Starost nepremičnine

30 let

Rekonstrukcija nepremičnine

Ne

Leta po rekonstrukciji

/

Vrsta rekonstrukcije

/

Fiktivna starost nepremičnine - po rekonstrukciji

/

Starostni razred po Pravilniku

Drugi

Znesek za starostni razred po Pravilniku

0.2 EUR/m2

Površina posameznega dela v etažni lastnini

72m2

Najnižji znesek prispevka etažnega lastnika

72m2 x 0.2 EUR/m2 = 14.4 EUR

2. Nepremičnina je stara 60 let. Pred 15. leti je bila opravljena delna rekonstrukcija
nepremičnine. Površina posameznega dela v etažni lastnini je 45 m2. Izračun najnižjega
zneska prispevka etažnega lastnika je naslednji:
Starost nepremičnine - glede na leto izgradnje

60 let

Rekonstrukcija nepremičnine

Da

Leta po rekonstrukciji

15 let

Vrsta rekonstrukcije

Delna

Fiktivna starost nepremičnine – po rekonstrukciji

34 let

Starostni razred po Pravilniku

Tretji

Znesek za starostni razred po Pravilniku

0.25 EUR/m2

Površina posameznega dela v etažni lastnini

45 m2

Najnižji znesek prispevka etažnega lastnika

45 m2 x 0.25 EUR/m2 = 11.25 EUR

Glede na navedeno, lahko ugotovimo, da je avtonomija etažnih lastnikov omejena navzdol, tj.
le-ti ne morejo (beri: ne smejo) določiti prispevka etažnega lastnika, ki bi bil nižji, kot
minimalni, določen ob vsakokratni uporabi do sedaj obravnavanih kriterijev. Etažni lastniki
pa seveda lahko v pogodbi o medsebojnih razmerjih prispevek določijo s poljubnim
odstopanjem navzgor in pri tem upoštevajo svoje kriterije, kot so npr. planirana večja
vzdrževalna dela (Rijavec v Juhart et. al, 2004:580).
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2.3.1.2 Namenska raba sredstev rezervnega sklada
Predlagatelj SZ-1 je zapisal, da oblikovanje (rezervnega) sklada pomeni, da bodo lastniki na
daljši rok mesečno zbrali sredstva, namenjena vzdrževanju stavbe. Iz tega izhaja, da je namen
sredstev točno in vnaprej določen, ter da predstavlja nosilni steber obravnavanega instituta.
Namenska raba sredstev rezervnega sklada je posledično večkrat izražena na zakonodajni
ravni. V skladu s četrtim odstavkom 119. člena SPZ je »sredstva rezervnega sklada mogoče
uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje
v te namene najetih posojil.« Navedena določba je vsebinsko dopolnjena s specialnejšo in
konkretnejšo določbo prvega odstavka 44. člena SZ-1, ki (poleg treh v SPZ določenih
primerov) predvideva rabo sredstev rezervnega sklada še za dela, vezana na učinkovitejšo
rabo energije, nujna vzdrževalna dela in za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni
sklad. Namenska raba sredstev je izražena tudi v določbi, v skladu s katero je izvršba na
premoženje rezervnega sklada dovoljena samo za plačilo obveznosti iz obravnavanih pravnih
poslov. Upniki upravnika v izvršilnem postopku ne morejo poseči na premoženje rezervnega
sklada, kajti to ni del upravnikove stečajne mase.21
2.3.1.3 Ukrepi za zagotovitev plačila v rezervni sklad
Vsak etažni lastnik je zavezan plačati svoj prispevek v rezervni sklad, višina katerega je
določena bodisi na podlagi meril iz zgoraj obravnavanega Pravilnika22 ali v skladu s pogodbo
o medsebojnih razmerjih. Obveznosti plačila v rezervni sklad ustreza terjatev vseh preostalih
etažnih lastnikov (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:711). V ta namen sta SPZ in SZ-1
predvidela varovalni mehanizem v primeru, da etažni lastnik svojega mesečnega prispevka ne
plača. Upravnik ga namreč mora pozvati k plačilu, poziv upravnika pa ima naravo
verodostojne listine, in je kot takšen lahko podlaga za začetek izvršilnega postopka. 23 V
stvarnopravni teoriji je bilo odprto vprašanje glede zastaranja zahtevka za plačilo prispevka v
rezervni sklad. Za zastaranje zahtevka bi namreč lahko veljal enoletni zastaralni rok na
podlagi 6. točke prvega odstavka 355. člena Obligacijskega zakonika24, saj zahtevek zapade
mesečno (Rijavec, Keresteš, et. al, 2006:235). Novejša sodna praksa pa je sprejela stališče, da

21

Glej prvi in drugi odstavek 45. člena SZ-1.
Glej točko 1.3. .
23
Glej šesti odstavek 119. člena SPZ in tretji odstavek 44. člena SZ-1.
24
Obligacijski zakonik (OZ), Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –
OROZ631.
22
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so terjatve za plačilo prispevkov v rezervni sklad občasne terjatve v smislu 1. odstavka 347.
člena OZ, ki zastarajo v treh letih od zapadlosti vsake posamezne terjatve.25

2.3.1.4 Lastnina sredstev rezervnega sklada in gospodarjenje z rezervnim skladom
Ker niti SPZ, niti sedaj obstoječi in veljavni SZ-1 ne predvideva, da bi skupnost etažnih
lastnikov morala biti pravna oseba (Tratnik, 2010:109), je v drugem odstavku 119. člena SPZ
izrecno določeno, da so sredstva rezervnega sklada skupna lastnina etažnih lastnikov. Kljub
temu, da je del stvarnopravne teorije na stališču, da je skupna lastnina najprimernejša oblika
za sredstva rezervnega sklada, drugi del teorije opozarja na številne nedoslednosti in odprta
vprašanja, ki nastanejo ob podrobnejši analizi te določbe (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur,
2016:705).

Najpomembnejša

izmed

teh

(morebitnih)

nedoslednosti

je

vprašanje

gospodarjenja s sredstvi rezervnega sklada in odločanja o porabi teh sredstev. Namreč,
splošno pravilo o skupni lastnini iz drugega odstavka 72. člena SPZ določa, da skupni lastniki
stvar skupno uporabljajo in z njo skupno razpolagajo. Uporaba obravnavane določbe na
rezervni sklad bi nujno pomenila, da morajo vsi etažni lastniki soglašati o vseh poslih, ki
zadevajo le tega, kar je precej nepraktično, prav tako pa to ne izhaja iz namena
zakonodajalca.
Odgovor na doslej obravnavano tematiko najdemo v drugem odstavku 119. člena SPZ in
prvem odstavku 43. člena SZ-1, v skladu s katerim z denarnimi sredstvi rezervnega sklada
gospodari upravnik. Sredstva rezervnega sklada upravnik vodi v skupnem interesu vseh
(etažnih) lastnikov kot njihov zastopnik in jih hrani ločeno od svojega drugega premoženja na
posebnem transakcijskem računu. Transakcijski račun rezervnega sklada je fiduciarni račun,
namenjen izključno zbiranju sredstev etažnih lastnikov. Na ta način so sredstva rezervnega
sklada ločena od premoženja upravnika (Janevski, 2004:85). Kot je bilo v prejšnjem odstavku
izrecno opozorjeno, so sredstva na tem računu v skupni lastnini etažnih lastnikov, zaradi
česar na njih ni mogoče posegati v primeru kadar je zoper posameznega upravnika
večstanovanjske stavbe sprožen izvršilni ali insolvenčni postopek. Če upravnik opravlja
upravniške storitve za več večstanovanjskih stavb mora za vsako izmed teh voditi ločeno
knjigovodsko evidenco.26 Nadalje, mora upravnik ravnati s sredstvi kot dober gospodar
oziroma gospodarstvenik in ne sme izvrševati tveganih naložb.27 Denarja tudi ne sme

25

VSL sodba II Cpg 245/2015.
Glej drugi odstavek 42. člena SZ-1.
27
Drugi odstavek 43. člena SZ-1 določa, da: » Upravnik mora sredstva rezervnega sklada naložiti samo v
depozite pri banki, ki ima v skladu s predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju
26
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uporabiti za druge namene od zakonsko določenih, ter mora o porabi sredstev in upravljanju z
rezervnim skladom poročati etažnim lastnikom. Za škodo, ki jo upravnik pri gospodarjenju s
sredstvi rezervnega sklada povzroči s kršitvami svojih obveznosti, določenimi v zakonu ali v
pogodbi o opravljanju upravniških storitev, odgovarja po splošnih pravilih odškodninske
odgovornosti (Rijavec v Juhart et. al, 2004:582). Skladno s določbo tretjega odstavka 41.
člena SZ-1 se etažni lastniki v pogodbi o opravljanju upravniških storitev lahko dogovorijo,
da lahko sredstva rezervnega sklada upravnik dviguje le skupaj z enim od etažnih lastnikov,
ki ga določijo v pogodbi.
V povezavi z vsemi doslej obravnavanimi pravnimi pravili je navsezadnje moč opozoriti, da
je bila slovenska javnost priča, številni (v skladu s podatki medijev več kot 8000) etažni
lastniki pa »žrtev« njihove morebitne kršitve s strani ATRIJ CELJE, d.o.o., tj. enega izmed
največjih upravnikov večstanovanjskih stavb s sedežem v Celju, ki je sedaj v stečaju. Mediji
so namreč poročali, da je upravnik sredstva rezervnega sklada nalagal na skupni račun. Ob
pogoju, da bo resničnost predmetnega dejstva potrjena skozi ustrezni sodni postopek takšno
ravnanje predstavlja grobo kršitev prvega odstavka 42. člena SZ-1, skladno s katerim mora
upravnik večstanovanjske stavbe sredstva rezervnega sklada hraniti ločeno od svojega
drugega premoženja, na posebnem, t.i. fiduciarnem računu. Nadalje, je moč v medijih
zaslediti informacijo o tem, da so bila sredstva rezervnih skladov različnih večstanovanjskih
stavb odtujena ter uporabljena za nakup nepremičnin. Navedeno ravnanje je, ob pogoju
resničnosti informacij in ne da bi se pri tem spuščali v kazenskopravno analizo primera, v
neposredni koliziji z določbama SPZ in SZ-1 o namenski uporabi sredstev rezervnega sklada,
tj. nosilnega stebra tega instituta. Upoštevajoč dejstvo, da sredstva rezervnega sklada ne
predstavljajo del premoženja upravnika in vzročno posledično stečajne mase28 so morali
etažni lastniki prijaviti izločitveno pravico v stečajnem postopku, bodisi tako, da je to v
njihovem imenu in za njihov račun, skladno s četrtim odstavkom 118. člena SPZ, storil novi
upravnik večstanovanjske stavbe, bodisi tako, da so prijavo izločitvene pravice na sredstvih
rezervnega sklada vložili vsi etažni lastniki konkretne večstanovanjske stavbe.
2.3.1.5 Prepoved zahtevati vračilo vplačil

Republike Slovenije, v nakup obveznic države ali vrednostne papirje centralne banke. Pri sklepanju depozitnih
pogodb mora upravnik zagotoviti ohranjanje vrednosti denarnih sredstev kot dober gospodarstvenik.«.
28
Podrobneje o stečajni masi glej 224. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju, Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US.
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V besedilu smo večkrat opozorili na strog in z zakonom vnaprej določen namen ustanovitve
(obveznega in prostovoljnega) rezervnega sklada. Operacionalizacijo oziroma izpeljavo
obravnavanega namena najdemo tudi v petem odstavku 119. člena SPZ in 46. členu SZ-1, v
skladu s katerima, etažni lastniki ne morejo zahtevati vračila zneskov, vplačanih v rezervni
sklad, prav tako pa nimajo pravice zahtevati delitve teh sredstev. Z vplačanimi sredstvi se
namreč omogoča postopno varčevanje v majhnih korakih ter se tako neposredno zagotavlja
večja pravna varnost celotne večstanovanjske stavbe. Teorija zato opozarja da pri
vplačevanju v rezervni sklad ne gre za vlaganje kapitala, pač pa za ohranitev namena
večstanovanjske stavbe (Šinkovec, Tratar, 2003:119). Logična posledica navedenega je tudi
to, da etažni lastnik zahtevka za vračilo vplačil in delitev sredstev, nima niti v primeru, ko
njegova lastninska pravica na posameznem delu v etažni lastnini (in s tem solastnina na
skupnih delih) preneha, bodisi na podlagi dedovanja, tj. prenosa na univerzalnega pravnega
naslednika, bodisi v primeru prenosa na singularnega pravnega naslednika (npr. s prenosom
lastninske pravice na podlagi prodajne pogodbe, darilne pogodbe ipd.) (Juhart v Juhart,
Tratnik, Vrenčur, 2016:711).

2.3.2 Zakonito stvarno breme
Stvarno breme predstavlja eno izmed petih v SPZ izčrpno določenih stvarnih pravic. Je
pravica, na podlagi katere je lastnik obremenjene nepremičnine zavezan k bodočim dajatvam
in storitvam.29 Temeljna značilnost navedene stvarne pravice, določene v 253. členu SPZ, je
v tem, da lastnik odgovarja z nepremičnino za vse obveznosti, ki izvirajo iz stvarnega
bremena.
Stvarno breme lahko nastane bodisi na podlagi pravnega posla bodisi na podlagi zakona. 30
Prav slednjo izmed navedenih zasledimo v 120. členu SPZ. Zakon je, pri tistih
nepremičninah, pri katerih je določena obveznost oblikovanja rezervnega sklada, zagotovil
dodatno jamstvo, tj. posebno obliko zavarovanja terjatev za plačilo obveznega prispevka
posameznega etažnega lastnika. Gre namreč za posebno obliko predialnega (nepravega)
stvarnega bremena, ki obstaja v korist (vsakokratnih) etažnih lastnikov ter v breme
(vsakokratnega) lastnika posameznega dela stavbe v etažni lastnini, ki dolguje stroške
upravljanja in vplačila v obvezen rezervni sklad. Navedeno stvarno breme je določeno do
višine petkratnega zneska najnižjega vplačila v rezervni sklad ter ima najboljši vrstni red
(Vrenčur, 2006:1191).
29
30

Glej 249. člen SPZ.
Glej 250. člen SPZ.
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Bistvena značilnost obravnavanega stvarnega bremena je dejstvo, da nastane, glede na
določbo 252. člena SPZ, »ex lege«, v trenutku, ko so izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon.
Nastane torej izvenknjižno, morebiten vpis v zemljiško knjigo pa je zgolj deklaratorne
narave. Pravna doktrina kot časovni trenutek nastanka zakonitega stvarnega bremena (tj.
časovni trenutek izpolnitve zakonskih pogojev) določa trenutek vzpostavitve etažne lastnine,
seveda pod dodatnim pogojem, da gre za nepremičnino z več kot dvema etažnima lastnikoma
in več kot osmimi posameznimi deli (Vrenčur, 2006: 1191). Slaba stran opisanega načina
nastanka je to, da s tem neposredno trpi publiciteta stvarnopravnih razmerij in načelo
zaupanja v pravni promet. Splošno pravilo namreč je, da lastnik s stvarnim bremenom
obremenjene nepremičnine (tj. posameznega dela v etažni lastnini) odgovarja tako za vse
svoje zapadle in še neizvršene obveznosti (tj. neplačila prispevka v rezervni sklad), kot tudi
za vse obveznosti njegovega (pravnega) predhodnika, tj. prejšnjega lastnika. Kupec bo moral
biti zaradi tega izjemno previden pri vsakokratnem nakupu posameznega dela v etažni
lastnini. Moral bo namreč računati na visečo nevarnost, da prejšnji lastnik ni izpolnil svoje
obveznosti plačila prispevka in da so zaradi tega izpolnjeni zakonski pogoji za realizacijo
stvarnega bremena. Verodostojno informacijo o obstoju opisanega položaja bo lahko pridobil
izključno pri upravniku.
Zgoraj smo ponazorili dva praktična primera izračuna najnižjega vplačila posameznega
etažnega lastnika v rezervni sklad. Izračunani znesek najnižjega prispevka v prvem primeru
je znašal 14.4 EUR, v drugem pa 11.25 EUR. Ker je zakonito stvarno breme limitirano na
petkratni znesek najnižjega vplačila v rezervni sklad bo nepremičnina v teh primerih jamčila
le do višine 72 oziroma 56.25 EUR. Gre za razmeroma majhen znesek, ki ni sorazmeren z
vrednostjo posameznega dela v etažni lastnini. V zvezi z navedenim vodilna stvarnopravna
teorija opozarja, da gre pri zakonitem stvarnem bremenu za nesorazmerni poseg v lastninsko
pravico ter, da takšen minorni znesek ne opravičuje prisilne prodaje nepremičnine v
izvršilnem postopku (Vrenčur, 2006: 1191).
Kljub navedeni teoretični razpravi je pomen zakonitega stvarnega bremena v vsakodnevni
praksi razmeroma majhen. Namreč, zahteve za prodajo posameznega dela v etažni lastnini in
realizacija v 120. členu SPZ določenega stvarnega bremena so redke ter praviloma
neuspešne. Najpogostejši razlogi za zavrnitev so primeri, v katerih konkretni upnik ni bil
eden izmed etažnih lastnikov predmetne nepremičnine oziroma terjatev za katero se je
zahtevala izvršba ni predstavljala stroškov upravljanja in vplačila v rezervni sklad,31 bodisi

31

Glej npr. VSM sklep I Ip 272/2015.
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to, da upnik ni izkazal zatrjevane prednostne terjatve iz naslova zakonitega stvarnega
bremena.32

2.4 Odločanje o poslih upravljanja
Etažna lastnina je v slovenskem pravnem sistemu razmeroma nov institut. Nastal je šele z
začetkom izgradnje posameznih delov stavb, ki so lahko postali samostojen predmet
lastninske pravice (Dolinšek, 2012:12). Lastninska pravica je absolutna pravica, kar pomeni,
da njeni učinki veljajo nasproti vsakomur in, da njenega izvrševanja drugemu ne smemo
omejevati. Slednje lahko določi samo zakon. To izhaja iz 37. člena SPZ, ki ima svojo
podlago v 67. členu Ustave RS, s čimer je zagotovljeno ustavnopravno varstvo lastninske
pravice pred samovoljnimi posegi države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih
oblasti. Imetnik lastninske pravice pa lahko svojo pravico omeji sam v skladu z namenom, ki
ni prepovedan. Pri etažni lastnini imamo združeni tako samostojno lastninsko pravico na
posameznem delu stavbe, kot nesamostojno obliko lastninske pravice na skupnih delih.
Etažni lastniki imajo izključno lastninsko pravico na posameznem delu stavbe in solastninsko
pravico na skupnih delih.33 Posamezen del stavbe, ki ima lastnost samostojne stvari, je kot tak
predmet lastninske pravice na podlagi katere etažnemu lastniku pripadajo vsa lastninska
upravičenja (upravičenje uporabe, razpolagalno upravičenje, pravovarstveni zahtevek) (Juhart
v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:649). Neposredno pa je z etažno lastnino povezan solastniški
delež etažnega lastnika na skupnih delih. Skupni deli zgradbe v etažni lastnini so deli,
namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov posameznih delov. Temeljni skupni del je zemljišče
na katerem zgradba stoji (Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2007:339). Kot skupni deli so v
večstanovanjski stavbi opredeljeni tudi stopnišča, vhodni vetrolovi, hodniki, kolesarnice,
pralnice, sušilnice, skupne kleti, zaklonišča, delavnice za hišnike, hišniška stanovanja,
prostori za odlaganje odpadkov in drugi prostori, ki so namenjeni skupni rabi etažnih
lastnikov (dovozi, klančine in podobno). Poleg zemljišča, na katerem stavba stoji, je lahko
kot skupni del opredeljeno tudi drugo zemljišče, na katerem so izpolnjeni pogoji
(so)lastništva (npr. parkirišče ali vrt pred stavbo).34 Etažna lastnina tako ne more biti predmet
samostojnega razpolaganja, temveč le v kompletu s solastnino na skupnih delih. Lastninska
pravica etažnega lastnika na posameznem delu je namreč omejena v interesu preostalih
etažnih lastnikov, tako z vidika uporabe njihovih posameznih delov kot tudi uporabe skupnih
32

Glej npr. VSC sklep I Ip 344/2014.
VSL, sodba I Cp 1200/2010.
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Glej 5. člen SZ-1.
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delov. Razpolaganja z lastninsko pravico na posameznem delu stavbe v etažni lastnini
namreč povzroči razpolaganje z vključeno lastninsko pravico na skupnem delu nepremičnine
(Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:715).
2.4.1 Način odločanja etažnih lastnikov o poslih upravljanja
Pri izvrševanju lastninskih upravičenj etažnega lastnika moramo ločevati med spremembami,
ki imajo vpliv samo za posamezen del stavbe in tistimi, ki vplivajo na skupne dele in druge
posamezne dele. Kot primer spremembe, ki ne vpliva na skupne dele je sprememba notranjih
sten, ki niso nosilne, kot spremembo, ki vpliva na skupne dele pa lahko opredelimo
namestitev zunanje enote klimatske naprave. Zanjo mora etažni lastnik pridobiti soglasje
ostalih etažnih lastnikov, ki odločajo s tričetrtinsko večino po solastniških deležih. Ker gre za
poseg v skupne dele o tem odloča tudi etažni lastnik, ki nameravano spremembo želi opraviti.
Solastniški delež pa je tisti, na podlagi katerega se bo presojalo kolikšen delež soglasja mora
posamezni etažni lastnik (lastniki) za izvedbo posla upravljanja doseči (Juhart v Juhart,
Tratnik, Vrenčur, 2016:718). Določimo ga v razmerju med površino posameznega etažnega
dela in skupno površino vseh posameznih etažnih delov po podatkih iz katastra stavb.35
Površina se izrazi v kvadratnih metrih (

). V površino niso vključene površine

konstrukcijskih elementov (npr. debelina stene se ne šteje v površino prostora), okenskih in
vratnih odprtin (npr. okenska polica se ne šteje v površino) ter niš v elementih, ki omejujejo
prostor.36
Za lažjo ponazoritev izračuna solastniškega deleža vzemimo večstanovanjsko stavbo ki ima
15 posameznih delov s skupno površino 1000m2. Delež posameznega etažnega lastnika
izračunamo tako, da izračunamo odstotek, ki ga predstavlja površina njegovega posameznega
dela glede na skupno površino vseh posameznih delov. Če posamezni del etažnega lastnika
meri 90m2 to pomeni, da njegov glas šteje 9%, če posamezni del etažnega lastnika meri
25m2 pa njegov glas šteje 2,5%. Odstotek izračunamo na način, da površino posameznega
dela delimo s skupno površino in pomnožimo s 100. Na podlagi tega izračuna se določa
obseg glasovalnih pravic posameznega etažnega lastnika pri odločanju o poslih upravljanja
(Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:651).
Iz določb SZ-1 kot Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb izhaja, da etažni lastniki o
poslih povezanih z upravljanjem večstanovanjske stavbe odločajo z večino, ki se določa
35

Glej šesti odstavek 23. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju
pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), Uradni list RS, št. 34/17.
36
Podrobneje: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS, Tehnična navodila in primeri za izračun
površin prostorov in delov stavb.
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glede na solastniške deleže.37 Gre za odločitve, ki so izražene v obliki sklepov. Od narave
posla pa bo odvisen obseg soglasja, ki ga bodo morali etažni lastniki doseči za veljavnost
sklepa. Kadar gre za posle, ki se nanašajo na redno upravljanje s stavbo, je z zakonom
predpisana večina (več kot 50%), ki je potrebna za veljavnost takšnega sklepa. To lahko
recimo privede do situacije, da bo za odločitev o poslih rednega upravljanja dovolj en etažni
lastnik, če ima ta več kot 50% solastniški delež, saj se ne upošteva število etažnih lastnikov,
ampak je izključno pomemben solastniški delež posameznega etažnega lastnika (Juhart v
Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:431). Za posle, ki presegajo redno upravljanje je potrebna
tričetrtinska večina po solastniških deležih, za pomembnejše odločitve, ki so povezane z
razpolaganjem (so)lastninske pravice, pa zakonsko določena večina ne zadostuje in je
potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov. Takšni so posli, ki neposredno posegajo v
lastninska upravičenja etažnih lastnikov (npr. sprememba ključa delitve stroškov, ki odstopa
od zakonsko predvidene delitve pomeni konkreten poseg v odločanje o obremenitvi
nepremičnine).38
V primerih kadar etažni lastniki ne morejo doseči zadostne večine, lahko sprožijo nepravdni
postopek za sprejem nadomestnega sklepa. Predlog na nepravdno sodišče bodo lahko vložili,
če bodo o vložitvi predloga dosegli večinsko soglasje po solastniških deležih, v njihovem
imenu pa ga lahko na podlagi takega sklepa vloži tudi upravnik (Juhart v Juhart, Tratnik,
Vrenčur, 2016:688). Pri poslih izven rednega upravljanja za katere se zahteva stoodstotno
soglasje etažnih lastnikov, pa soglasja etažnih lastnikov ni mogoče nadomestiti s sklepom
sodišča kot je to mogoče v primeru poslov rednega upravljanja in poslov za katere se zahteva
tričetrtinska večina. Sodišče soglasja ne bo moglo nikoli nadomestiti.39 Sodišče bo pri
odločanju upoštevalo vrsto posla in porazdelitev bremen in posledic za etažne lastnike, ki so
poslu nasprotovali. Sodišče ne sme dopustiti bistvenega posega v lastninsko pravico etažnega
lastnika, ki je poslu nasprotoval. Do tega bi recimo prišlo, če bi izvedba posla povzročila
poslabšanje možnosti uporabe posameznega ali skupnih delov stavbe, pri čemer pa se
malenkostna poslabšanja ne upoštevajo. Sodišče bo soglasje nadomestilo le ob nepoštenem
izvrševanju lastninske pravice s strani tistega, ki je soglasje odklonil, čeprav poseg zanj ne bi
imel negativnih posledic. Pogosti so namreč primeri, ko etažni lastnik nasprotuje izboljšavi
zlasti, če meni, da sam od izboljšave ne bo imel nobene koristi ( npr. vgradnji dvigala v
večstanovanjski stavbi bodo nasprotovali etažni lastniki v pritličju večstanovanjske stavbe,
37

Glej 2, 13 in 14 člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.
VSL, sodba II Cpg 653/2015.
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VSL sklep II Cp 2417/2016; glej 67. člen SPZ; glej 112. člen ZNP, Uradni list RS, št. 16/19.
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saj zanje dvigalo v stavbi ni bistvenega pomena) (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur,
2016:690). Soglasje, ki ga etažni lastniki veljavno sprejmejo sami ali ob pomoči sodišča, bo
imelo pravni učinek tako za tiste, ki so ga podpisali, kot tudi za tiste, ki ga niso.40

2.4.2 Opredelitev poslov upravljanja
Skupni deli stavbe v kateri je vzpostavljena etažna lastnina so kot že omenjeno v solastnini
etažnih lastnikov, zato jih je na ta način potrebno tudi upravljati.41 Ker gre za upravljanje
delov stavbe, ki so v solastnini se v zvezi z opredelitvijo poslov upravljanja smiselno
uporabljajo določbe o solastnini. Tako je bistvena delitev na posle rednega upravljanja in
posle, ki presegajo redno upravljanje (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:430). Med
posle rednega upravljanja uvrščamo tiste, ki so potrebni za vzdrževanje in obratovanje stvari
za doseganje njenega namena (npr. čiščenje skupnih prostorov, hišniška popravila, določanje
in razrešitev upravnika).42 Sledijo posli izven rednega upravljanja, v okviru katerih ločimo
posle za katere etažni lastniki odločajo z več kot tremi četrtinami solastniških deležev (npr.
vgradnja izolacije, prehod iz enega energetskega vira na drug vir, …), ter tiste, ki zahtevajo
soglasno odločanje, kar pomeni, da je potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov (npr.
sprememba rabe skupnih delov, sprememba razmerja med skupnimi in posameznimi deli,
…).43 Upravnik pa ima že po zakonu pooblastilo, da mora skrbeti za izvedbo rednih
vzdrževalnih del manjše vrednosti na skupnih delih večstanovanjske stavbe. Za opravljanje
teh del upravnik ne potrebuje sklepa etažnih lastnikov, mora pa o tem poročati vsaj enkrat
letno na zboru etažnih lastnikov. Poročilo lahko upravnik pusti tudi v hišnem predalčniku
vsakega etažnega lastnika ali ga obesi na oglasno desko, ki je dostopna vsem etažnim
lastnikom. V kolikor poroča o izvedenih delih na zboru lastnikov, mora skupaj z vabilom na
zbor posredovati tudi poročilo najmanj 14 dni pred sklicem zbora. 44
V nadaljevanju so natančneje opredeljene vse tri oblike poslov.
2.4.2.1 Vzdrževalna dela manjše vrednosti
Kot že omenjeno, so redna vzdrževalna dela manjše vrednosti tista dela, za izvedbo katerih
upravnik ne potrebuje posebnega sklepa etažnih lastnikov. To izhaja iz 51. člena SZ-1, ki v to

40

VSL sklep I Cp 1413/2015.
Glej 1. člen SZ-1.
42
Glej 25. člen SZ-1 in 2. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.
43
Glej 29. člen SZ-1 in 2. , 13. , 14. , člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.
44
Glej 51. člen SZ-1; Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Uradni list RS, št. 108/04, 6. in 7. člen.
41
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kategorijo del uvršča manjša pleskarska dela, zamenjavo manjših rezervnih delov ipd. 45 Ker
upravnikova obveznost oprave teh del izhaja iz zakona, ga etažni lastniki ne morejo odvezati
ali omejiti pri izvrševanju vzdrževalnih del manjše vrednosti. 46 Praviloma bo upravnik sam, s
svojimi pogodbenimi izvajalci, skrbel za izvajanje teh del, lahko pa se lastniki v pogodbi o
medsebojnih razmerjih dogovorijo, da del teh del izvajajo sami oziroma za izvajanje teh del
določijo hišnika.
Natančneje ta dela našteva Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb v prilogi 3,
in sicer kot takšne opredeljuje naslednje vrste del:
1. popravila dimniških kap in 9. popravila podov, pragov, 17. nabava in vzdrževanje
zamenjava dimniških vratc

tlakov in prelaganje parketa v požarnovarnostnih
skupnih prostorih stavbe

naprav,

sredstev in opreme za osebno

Popravila na vratih, oknih in in

skupinsko

zaščito

ob

roletah v skupnih prostorih, na naravnih in drugih nesrečah
fasadah zgradb, v vetrolovih ter v vojni in gasilske in
in stopniščih

samoreševalne

opreme

za

reševanje iz zaklonišča
2. popravilo strešne kritine 10. pleskanje oz. ustrezna 18.
(zamenjava

vzdrževanje

manjših površinska zaščita kompletnih priključkov

posameznih delov)

vhodnih,

stavbnih

stanovanjskih

in instalacije

vrat

s dotoki

stopniščnega vretena hodnika

na

skupne

stavbe,

in

kot

odtoki

električne,
dimovodne,

vseh

so

vode,
plinske,

prezračevalne,

ogrevalne, klimatske, radijske,
televizijske,

telefonske,

računalniške,
požarnovarnostne

in

druge

instalacije
3.

pleskanje

in

slikanje 11.

popravila

skupnih 19.

vzdrževanje

manjših površin ter druga prostorov v primeru okvare nabiralnikov
manjša

vzdrževalna

dela vodovodnih, kanalizacijskih in

skupnih prostorov v stavbi

45
46

drugih skupnih instalacij

Glej 51. člen SZ-1.
VSL sodba I Cp 404/2011.
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poštnih

4. popravila svetlobnih jaškov 12.
in zaščitnih mrež

stikov, 20. vzdrževanje opreme za

popravila

zamenjava tesnil in ventilov prostore organov skupnosti
na glavnih vodovodnih ceveh, lastnikov
pri

glavnih

plinovodih

in

kanalizaciji
5. popravila ključavničarskih 13.
in

izdelkov- električnih

kleparskih

pločevinastih

popravila

in

in

plinskih, 21.

vzdrževanje

centralnih domofonov,

drugih bojlerjev v skupnih prostorih ključavnic

zvoncev,
električnih

in

stopniščna

strešnih obrob in odtokov, s stavbe

avtomata v skupnih prostorih

katerimi

stavbe

se

preprečuje

nastajanje večje škode
6. popravila strelovodov in 14.
meritve prevodnosti

popravila

instalacij 22. vzdrževanje in pregled

centralne kurjave, plina in skupinskih
radiatorjev, ki se nahajajo v telekomunikacijskih in video
skupnih prostorih stavbe

naprav

7. krpanje ometov na fasadah 15. redna servisiranja osebnih 23. vzdrževanje peskovnikov,
in v skupnih delih stavbe

in

dvigal, klopi in igral na pripadajočem

tovornih

postaj, zemljišču

toplovodnih

večstanovanjskih

hidroforjev, odštevalnih ur, stavb
detekcijskih,
telekomunikacijskih in video
naprav, naprav za nadzor in
varovanje vhoda v stavbo, v
skladu

s

predpisi

vzdrževanje

teh

za

skupnih

naprav stavbe
8. popravila na vratih, oknih 16. nabava in vzdrževanje 24. letni tehnični in mesečni
in roletah v skupnih prostorih, oglasnih
na

fasadah

zgradb,

desk,

v namestitev hišnih redov

zastav, kontrolni

pregledi

dvigal,

vzdrževanje in servisiranje

vetrolovih in stopniščih
Tabela na podlagi Priloge 3 Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.47
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Glej 4. člen Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Uradni list RS, št. 20/04 in
18/11, Priloga 3.
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Kljub obsežnemu seznamu, pa ta ni dokončen, saj gre za pravni standard, katerega vsebino
mora v vsakem konkretnem primeru zapolniti sodišče, upoštevajoč vse okoliščine primera,
zlasti merila običajnega ravnanja upravnika. Kot vzdrževalna dela za katera upravnik ne
potrebuje posebnega sklepa etažnih lastnikov je sodišče recimo opredelilo tudi čiščenje
žlebov, odmašitev skupnega stranišča ter pluženje snega in posipanje.48

2.4.2.2 Posli rednega upravljanja
Posli rednega upravljanja so potrebni za obratovanje in vzdrževanje večstanovanjske stavbe
zaradi doseganja njenega namena.49 Za posle rednega upravljanja se zahteva večinsko
soglasje etažnih lastnikov po solastniških deležih. Stroški, ki nastanejo v zvezi s poslom
rednega upravljanja za opredelitev posla v posamezno kategorijo niso pomembni (Juhart v
Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:431). Tako naprimer dejstvo, da se s potrebno večino izglasuje
zamenjava dvigala in zanjo izbere izvajalca, ki ni najugodnejši, ne spremeni narave posla
(posel rednega upravljanja). Kateri posli sodijo med posle rednega upravljanja in kateri posli
redno upravljanje presegajo, je odvisno od narave opravljenih del, ne pa od cene, ki se za
opravljeno delo plača.50
Za posle rednega upravljanja se štejejo posli, ki so povezani z obratovanjem in vzdrževanjem
stavbe, določitvijo in razrešitvijo upravnika, imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora,
oddajanjem skupnih delov v najem, sprejemanjem načrta vzdrževanja, rezervnim skladom in
odločanje o morebitnem povečanju prispevka lastnikov v rezervni sklad, sprejemanje hišnega
reda, odločanje o vgradnji dodatnih merilnih naprav, ki omogočajo posredno določanje
porabe (za toploto, hladno in toplo vodo) in odločanje o vseh drugih poslih, ki so potrebni za
normalno bivanje v stavbi.51
Pod pojem obratovanje večstanovanjske stavbe štejemo sklepanje in izvrševanje poslov, ki so
potrebni za zagotavljanje pogojev za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe kot
celote ter za uporabo skupnih delov večstanovanjske stavbe. Za posle obratovanja se šteje
zlasti zagotavljanje dobav in storitev za skupne dele, zagotavljanje dobav in storitev za
posamezne dele večstanovanjske stavbe (npr. dimnikarske storitve)52, če naprave
večstanovanjske stavbe ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav in storitev
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za posamezne dele, varstvo pred požarom in zagotavljanje drugih ukrepov za zaščito in
reševanje, čiščenje skupnih prostorov, hišniška opravila, deratizacija in podobno.53
Vzdrževanje večstanovanjske stavbe pa pomeni 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.54 Od konkretnega primera pa bo odvisno, kaj se bo glede na lastnosti stvari štelo za
posel obratovanja in vzdrževanja stvari. Kot takšen posel se šteje tudi vzpostavitev kurilnice z
ustrezno napeljavo namesto prejšnjega načina ogrevanja, ki je bilo v celoti ukinjeno, saj je
namenjen ohranitvi osnovnega bivalnega standarda.55
Potrebno pa je omeniti tudi poseben primer poslov rednega upravljanja. To so posli, ki so
nujni za redno vzdrževanje stvari. Čeprav so nujna vzdrževalna dela opredeljena v 44. členu
SZ-1 kot dela s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, saj bi njihova neizvedba znatno
poslabšala pogoje bivanja za vse ali nekatere posamezne dele ali skupne dele večstanovanjske
stavbe ali pa bi zaradi njihove neizvedbe lahko nastala večja škoda na posameznih ali skupnih
delih večstanovanjske stavbe oziroma tretjim osebam.56 Tudi pri presoji teh del je potrebno
izhajati iz lastnostni stvari in zagotavljanju njene normalne rabe. Kot primer lahko navedemo
puščanje strehe večstanovanjske stavbe, ki bo glede na dejanski način rabe imelo na
posamezne etažne lastnike večji vpliv kot na druge. Zato je etažnemu lastniku dana možnost,
da v kolikor etažni lastniki potrebnega soglasja niso dosegli, da poda predlog, da o poslu
odloči sodišče v nepravdnem postopku, kjer je bistvenega pomena presoja ali gre za nujen
posel ali ne. Če sodišče ugotovi, da gre za nujno vzdrževalno delo, izda sklep, s katerim
naloži opravo dela etažnim lastnikom (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:432).

2.4.2.3 Posli izven rednega upravljanja
Posle izven rednega upravljanja v osnovi delimo na posle za katere je potrebno soglasje
etažnih lastnikov z več kot 75% solastniškimi deleži in posle za katere se zahteva soglasje
vseh etažnih lastnikov po solastniških deležih, torej 100% soglasje.57 Najlažje posle izven
rednega upravljanja ločujemo po tem, ali je zanje potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali
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ne. Gre za odločbo, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo. To stori šele po
ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo
zgrajeno ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradbo ne
bodo prizadete pravice tretjih in javna korist.
Za posle, kjer gradbeno dovoljenje ni potrebno se štejejo zlasti dela, ki niso potrebna za
vzdrževanje, ampak pomenijo vgraditev novih naprav, opreme ali instalacij ali njihovo
nadomestitev pred potekom pričakovane dobe trajanja, pod pogojem, da izboljšava ne ovira
izvrševanja lastninske pravice etažnih lastnikov in zaradi nje ni ogrožena požarna varnost.
Kot primer vzdrževalnega dela, ki pomeni izboljšavo ter zanj ni potrebna pridobitev
gradbenega dovoljenja se šteje vgraditev klimatske naprave na skupne dele stavbe. Ker imajo
etažni lastniki zunanje stene in fasado večstanovanjske stavbe v solastnini, saj je ta integralni
del večstanovanjske stavbe, se za namestitev klimatske naprave na fasado zahteva soglasje
etažnih lastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev.58 Sem sodijo tudi npr.
zgodnja obnova (prenova) kurilnice, toplotnih postaj ali podpostaj, kar ima za posledico
prehod na drug energent (iz trdega goriva ali kurilnega olja na plin, …), agregatov za
proizvodnjo električne energije, sončnih zbiralnikov ali sončnih celic ter vgradnja izolacije ali
materialov, ki se vgrajujejo z namenom učinkovite rabe energije, ipd. Etažni lastniki, ki imajo
več kakor tri četrtine solastniških deležev, lahko izvedejo zgoraj naštete izboljšave, v kolikor
za njih ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.59 Med posle za katere se zahteva soglasje
etažnih lastnikov z več kot 75% solastniškim deležem pa recimo uvrščamo tudi sklenitev
pogodbe o medsebojnih razmerjih, pogodbe o opravljanju dovoljene dejavnosti v delu
stanovanja ter zavarovanju stavbe.60 Pri pogodbi o medsebojnih razmerjih je za njeno
sklenitev 75% solastniški delež dovolj samo, kadar gre za sklepanje po nastanku etažne
lastnine, saj se za njeno veljavno sklenitev ob nastanku etažne lastnine zahteva 100% soglasje
(Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:682).
Zahteva po gradbenem dovoljenju pa ni edina ločnica med posli za katere se zahteva več kot
tričetrtinsko soglasje po solastniških deležih in posli, kjer je potrebno doseči soglasje vseh.
Soglasje vseh se tako ne bo zahtevalo samo pri poslih za katere je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, ampak še tudi v primerih v katerih se najbolj posega v lastninska
upravičenja etažnih lastnikov, kot lastnikov posameznega dela stavbe in solastnikov skupnih
delov. Gre za posle, ki so za izvrševanje oblastvenih upravičenj tako pomembni, da o njih
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lahko odločajo samo vsi etažni lastniki skupaj, pri čemer je povsem nepomembno kakšen je
njihov solastniški delež (Dolinšek, 2012:12). Kot posle za katere se zahteva 100% soglasje
etažnih lastnikov po solastniških deležih so opredeljeni: sporazum o določitvi ali spremembi
solastniških deležev za potrebe izvajanja zakona, sprememba razmerja med skupnimi in
posameznimi deli, omejitev rabe posameznih delov (prepoved uporabe stanovanja v druge
namene), omejitev rabe skupnih delov (prepoved uporabe skupnih delov v druge namene),
sporazum o določitvi posebnih skupnih delov ter solastniških deležev na posebnih skupnih
delih, sprememba namembnosti posameznega stanovanja, najem in odplačevanje posojila v
breme rezervnega sklada, vse izboljšave in gradbena dela, za katera je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje in določitev upravnika v stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno.61 Posel
za katerega etažni lastnik potrebuje 100% soglasje po solastniških deležih se šteje npr.
zasteklitev balkona. Gre namreč za izboljšavo posameznega dela, ki več kot očitno spreminja
zunanji videz objekta, ko sam objekt v prvotnem stanju te zasteklitve ni imel. Takšna dela
presegajo ne samo opredelitev rednih vzdrževalnih del, temveč tudi investicijskih
vzdrževalnih del.62 Primer spremembe namembnosti oz. rabe skupnega dela večstanovanjske
stavbe predstavlja ureditev kotlovnice v prostoru kolesarnice, zaradi česar je potrebno šteti,
da je vzpostavitev kotlovnice posel izrednega upravljanja, za katerega zakon zahteva 100 %
soglasje vseh etažnih lastnikov.63

2.5 Razmerje med etažnimi lastniki
2.5.1 Pogodba o medsebojnih razmerjih
Pogodba o medsebojnih razmerjih je pogodba, ki jo med seboj sklenejo etažni lastniki in s
katero uredijo medsebojna (pravna) razmerja. Vprašanje pogodbe o medsebojnih razmerjih je
med drugim urejeno v 116. členu SPZ in 20., 32. in 33. členu SZ-1. Glede na omenjene člene
bi lahko povzeli, da je pogodba o medsebojnih razmerjih »pogodba s katero etažni lastniki
uredijo način upravljanja in rabe večstanovanjske stavbe.

2.5.1.1 Sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih
V 116. členu SPZ je določeno, da morajo etažni lastniki skleniti pogodbo o medsebojnih
razmerjih. Ker se sklenitev te pogodbe šteje za posel, ki presega redno upravljanje (Ilc,
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2003:14), lahko skladno z drugim odstavkom 117. člena SPZ etažni lastniki, ki imajo več kot
polovico solastniških deležev na skupnih delih, predlagajo, da o poslu odloči sodišče v
nepravdnem postopku. Prav tako pa so imeli etažni lastniki, ki so pridobili etažno lastnino do
uveljavitve SPZ in ki s pogodbo še niso uredili medsebojnih razmerij, dolžnost sklenitve
pogodbe o medsebojnih razmerjih v enem letu od uveljavitve SPZ (t. j. 1. 1. 2004).64 Vendar
pa kljub dolžnosti sklenitve take pogodbe, zakon ne predpisuje posledic, ki bi doletele etažne
lastnike v primeru ne-sklenitve. Posledično je obstajalo veliko število stavb, v katerih etažni
lastniki niso sklenili pogodbe o medsebojnih razmerjih (Vuković, 2005). Z uveljavitvijo SZ-1
pa je predpisana globa od 500 do 1200 evrov za posameznega etažnega lastnika, ki ne sklene
pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerjih in ne predlaga sodišču, da izda odločbo po prvem
odstavku 182. člena SZ-1.65 Če pogodba ni sklenjena, se za razmerja med etažnimi lastniki
uporabljajo zakonska pravila (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:680).
2.5.1.2. Nastanek etažne lastnine in ureditev pogodbe o medsebojnih razmerjih
Etažna lastnina nastane na podlagi pravnega posla ali z odločbo sodišča in z vpisom v
zemljiško knjigo.66 Pravni posel za pridobitev etažne lastnine je lahko sporazum o delitvi
solastnine v etažno lastnino (sporazum o delitvi) ali enostranski pravni posel.67 Če je
zemljišče z zgradbo v izključni lasti enega lastnika, etažna lastnina nastane z enostranskim
pravnim poslom. Če pa je zemljišče v solastnini, pa morajo pogodbo (sporazum o delitvi)
skleniti vsi solastniki (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:653). Sporazum o delitvi je
pravni posel, ki je zložen iz pravnega posla o oblikovanju etažne lastnine (enostranski
razpolagalni pravni posel) in pravnega posla o delitvi solastnine (dvostranski zavezovalni
pravni posel) (Plavšak, 2013:10).
Če je pravni posel za pridobitev etažne lastnine sporazum o delitvi solastnine v etažno
lastnino, mora ta skladno s 108. členom SPZ vsebovati imena etažnih lastnikov,
zemljiškoknjižno označbo nepremičnin, natančen opis posameznega dela zgradbe v razmerju
do ostalih delov, opis skupnih delov in določitev solastniških deležev na skupnih delih ter
pogodbeno ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki v obsegu, določenem s
prvim odstavkom 116. člena SPZ. Glede imen velja opozoriti, da mora sporazum o delitvi
solastnine vsebovati imena lastnikov nepremičnine in etažnih lastnikov, ki niso nujno iste
osebe (možno je denimo, da se solastniki odločijo, da eden izmed njih ne bo postal etažni
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lastnik (ampak bo pridobil kakšno drugo protivrednost) ali pa da bo etažni lastnik postal
nekdo, ki ni solastnik). Solastniki morajo prav tako določiti imetnike lastninske pravice na
posameznih delih in solastnine na skupnih delih. Načeloma se solastnina na skupnih delih
določa, ob upoštevanju uporabne vrednosti posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do
skupne uporabne vrednosti nepremičnine. Vendar pa je določba 106. člena SPZ dispozitivna,
posledično lahko lastniki idealne deleže razdelijo tudi po drugačnem kriteriju, denimo po
površini ali po volumnu posameznega dela. Juhart opozarja, da lahko pogodbo o ureditvi
medsebojnih razmerij etažni lastniki sklenejo kasneje, vendar pa je to malo verjetno zaradi
težje pridobitve soglasja (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:681).
Kot lex specialis pa je v sklepanje pogodbe o medsebojnih razmerjih posegel SZ-1. Za
razliko od SPZ, je v drugem odstavku 32. člena SZ-1 določeno, da se pogodba o medsebojnih
razmerjih šteje za sklenjeno, ko jo podpišejo etažni lastniki, ki imajo več kakor tri četrtine
solastniških deležev. Juhart meni, da se ta določba nanaša zgolj na primere, ko pogodba ni
bila sklenjena že ob ustanovitvi etažne lastnine (Juhart v Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur,
2016:681). Na to naj bi kazalo tudi dejstvo, da 32. člen SZ-1 zahteva soglasje vseh etažnih
lastnikov, če gre za določitev solastninskih deležev na skupnih delih oz. določitev posebnih
skupnih delov.68
Sklenjeno pogodbo o medsebojnih razmerjih pa lahko etažni lastniki kadarkoli spremenijo.
Skladno s SPZ je za spremembo oz. dopolnitev potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov, po
drugem odstavku 32. členu SZ-1 pa zadošča tričetrtinska večina (Juhart v Juhart, Tratnik,
Vrenčur, 2016:682). Za stavbe, ki so podrejene režimu po SZ-1, se zahteva pisna oblika za
sklenitev in spremembo pogodbe o medsebojnih razmerjih,69 prav tako pa se zahteva pisna
oblika za vse sklepe, ki jih etažni lastniki sklepajo s soglasjem. 70 SPZ prav tako predvideva
pisno obliko, vendar pa so možne kasnejše ustne dopolnitve o stranskih točkah (tretji
odstavek 51. člena OZ). Na tem mestu velja poudariti, da lahko skladno s 123. členom SPZ
hujše kršitve pogodbe o medsebojnih razmerjih privedejo tudi do izključitvene tožbe.
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2.5.1.3 Vsebina pogodbe o medsebojnih razmerjih
SPZ in SZ-1 primeroma določata vsebino pogodbe o medsebojnih razmerjih. Obvezne
sestavine po 116. členu SPZ71 so dopolnjene s 33. členom SZ-1.72 Sestavine pogodbe
medsebojnih razmerjih lahko delimo na dve kategoriji. V prvo kategorijo sodijo določbe, ki
konkretizirajo splošne pravice in dolžnosti lastnikov; v drugo kategorijo pa sodijo določbe, ki
ne sledijo predvideni zakonski ureditvi (Janevski, 2004:90). Etažni lastniki pa se lahko še
dodatno odmaknejo od zakonske ureditve, vse do točke, ko bi lastninsko pravico omejili na
način, ki je prepovedan (38. člen SPZ). Sestavine pogodbe o medsebojnih razmerjih, ki
odstopajo od zakonskih pravil odločanja s solastniškimi deleži, so:
- opredelitev stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike,
- način oblikovanja rezervnega sklada.
Zakonska ureditev predvideva delitev stroškov skladno s solastniškimi deleži,73 če pa ta
ureditev etažnim lastnikom ne ustreza (glede določenih ali vseh stroškov), lahko plačujejo po
kakšnem drugem kriteriju, denimo številu stanovalcev, površini posameznega dela ali po
stanovanjski enoti (Janevski, 2004:90). Etažni lastniki se lahko od zakonske ureditve
umaknejo tudi tako, da določijo, da se v sklad plačuje večji prispevek, kot ga določa Pravilnik
o rezervnem skladu74 (predvsem pride takšna ureditev v poštev v večstanovanjskih stavbah,
ki so starejše od 15 let in potrebujejo več vzdrževalnih del) (Šinkovec in Tratar, 2003:104).
Sestavine, ki konkretizirajo zakonske določbe, pa so: morebitne posebne omejitve pri uporabi
posameznih delov v etažni lastnini. Ta omejitev, lahko denimo pride v poštev, pri omejevanju
hrupa ali smradu. Kljub temu, da etažni lastniki proti tretjim nastopajo samostojno, pa lahko
predpišejo posebnosti glede nastopanja v pravnem prometu. Tako lahko etažni lastniki
uredijo pravila opravljanja dejavnosti v posameznem delu, oddaje posameznega dela v najem
ali vzdrževanju posameznega dela. Etažni lastniki lahko predpišejo tudi drugačno uporabo
skupnih delov (možnost komunikacije v stavbi, nemoteno delovanje skupnih naprav ipd.).
71

Etažni lastniki morajo skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih, s katero uredijo zlasti: opredelitev stroškov
in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike, če odstopajo od določila 115. člena tega zakona, način oblikovanja
rezervnega sklada, če presega najnižji znesek iz tretjega odstavka 119. člena tega zakona; morebitne posebne
omejitve pri uporabi posameznih delov v etažni lastnini; način uporabe skupnih delov; namen uporabe
posameznih delov v etažni lastnini; nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu; način upravljanja skupnih
delov; uporabo posameznih delov v etažni lastnini v posebne namene; zavarovanje zgradbe kot celote;
pooblastila upravnika, če odstopajo od 118. člena tega zakona.
72
Pogodba o medsebojnih razmerjih vsebuje poleg sestavin, ki jih mora imeti po stvarnopravnem zakoniku,
zlasti še: način uporabe posebnih skupnih delov; posebne storitve, ki presegajo okvire obratovanja
večstanovanjske stavbe (varovanje, sprejemno službo in podobno); nastopanje etažnih lastnikov v pravnem
prometu; način obveščanja etažnih lastnikov o zadevah upravljanja.
73
Glej 115. člen SPZ.
74
Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka,
Uradni list RS, št. 11/04.

31

Etažni lastniki lahko v pogodbi upravniku naložijo drugačna pooblastila kot tista, ki so
predvidena v 118. členu SPZ. Tako lahko denimo upravnika pooblastijo, da sam izvede nujna
vzdrževalna dela. Prav tako lahko s pogodbo lastniki predpišejo, kaj smatrajo kot redna
vzdrževalna dela (majhne vrednosti) in kako bo potekalo obveščanje glede upravljanja. V
pogodbi o medsebojnih razmerjih etažni lastniki tudi navadno odločijo o zavarovanju zgradbe
kot celote (denimo z izbiro zavarovalnice in vrst tveganja). Načeloma morajo etažni lastniki
upoštevati namen uporabe posameznih delov v etažni lastnini, lahko pa se s pogodbo o
medsebojnih razmerjih dogovorijo o posebni rabi posameznega dela.
Ena izmed posebnosti pogodbe o medsebojnih razmerjih je, da ne učinkuje zgolj med tistimi
etažnimi lastniki, ki so sklenili tako pogodbo, temveč zavezuje tudi vse njihove singularne in
univerzalne pravne naslednike (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:685). Praktično je
torej taka pogodba, pogodba med vsakokratnimi lastniki posameznih delov v večstanovanjski
stavbi. Pogodba o medsebojnih razmerjih začne učinkovati napram pridobitelju v trenutku, ko
ta pridobi lastninsko pravico na posameznem delu. Novega lastnika pa ne obvezujejo
obveznosti iz pogodbe, ki so nastale preden je ta postal lastnik (Juhart v Juhart, Tratnik,
Vrenčur, 2016:686). Kakršnekoli pogodbe, ki so bile podpisane pred nastankom etažne
lastnine in ne predstavljajo pogodbe o medsebojnih razmerjih (kljub temu, da imajo lahko
njeno naravo), ne zavezujejo tretje osebe.75
2.5.2 Hišni red
Hišni red je dokument, ki ga sprejmejo etažni lastniki z namenom določitve temeljnih pravil
sosedskega sožitja. SPZ ne pozna posebnih določil glede hišnega reda, medtem ko je v 27.
členu SZ-1 določeno, da lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev,
sprejmejo hišni red. Glede na to, da je zakonodajalec uporabil besedo »lahko«, je očitno, da
etažni lastniki hišnega reda niso dolžni sprejeti. Prav tako je potrebna večina 50 %
solastniških deležev, kar pomeni, da spada sprejetje hišnega reda pod posle rednega
upravljanja.76 Skladno z 9. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb lahko
etažni lastniki sprejmejo hišni red, s katerim določijo pravice in obveznosti uporabnikov
posameznih delov stavbe z namenom, da se zagotovijo pogoji za nemoteno uporabo teh
delov, zavaruje varnost in red ter zagotovi mir in čistoča v stavbi, tako da se z njim določijo
temeljna pravila sosedskega sožitja. Etažni lastniki s hišnim redom predvsem poskrbijo za
podrobnejšo ureditev glede vzdrževanja čistoče, odvoza smeti, uporabe skupnih prostorov itd.
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(Šinkovec in Tratar, 2003:95). V 9. členu Pravilnika so primeroma naštete določbe hišnega
reda in sicer:
 hišni mir (omejitve uporabe gospodinjskih strojev in naprav po določeni uri),
 uporaba skupnih delov (način dostopnosti in varovanja naprav, ki služijo celotni
stavbi, način uporabe skupnih hodnikov, kleti, ipd.),
 grobe kršitve hišnega reda, ki so lahko podlaga za vložitev izključitvene tožbe,
 način ugotavljanja in odprave kršitev hišnega reda,
 pogoji, pod katerimi se dovoljuje bivanje domačih živali v stanovanju (nošenje
nagobčnikov, vodenje na povodcih, ipd.) in
 druga pravila ravnanja, za katere lastniki menijo, da jih je potrebno urediti v hišnem
redu.
Vidimo, da lahko etažni lastniki v hišnem redu uredijo najrazličnejše situacije. Po mnenju
Juharta hišni red ne more določati posebnih omejitev rabe (posel rednega upravljanja), saj naj
bi bilo take omejitve moč določiti le s pogodbo o medsebojnih razmerjih (posel, ki presega
redno upravljanje). Posledično za Juharta hišni red predstavlja zgolj zapis pravil običajne
rabe posameznih in skupnih delov (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:692). Tako se
lahko s hišnim redom določi denimo, da mora lastnik ob izvajanju del v stanovanju, ki
povzročajo hrup, obvestiti ostale lastnike; uporabljati stanovanje, da ne onemogoča mirne
rabe ostalih stanovalcev; da morajo stanovalci ugašati luči na skupnih delih; zaklepati vhodna
vrata (med določenimi urami) ipd. Po drugi stani pa s hišnim redom ni mogoče omejevati
etažnih lastnikov pri oddaji posameznega stanovanja ali določati omejitve glede opravljanja
dovoljene dejavnosti. Skladno z drugim odstavkom 9. člena Pravilnika morajo določila
hišnega red upoštevati vse osebe, ki bivajo, poslujejo ali se nahajajo v stavbi.
Nespoštovanje hišnega reda ni sankcionirano na način, da bi njegova kršitev sama po sebi
pomenila prekršek, za katerega bi bil kršitelj lahko kaznovan (Papež, 2012:1). Kršitev
hišnega reda pa lahko, skladno s 5. točko prvega odstavka 103. člena SZ-1, predstavlja
krivdni razlog za odpoved najemne pogodbe, če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo,
z načinom uporabe stanovanja pogosto grobo kršijo temeljna pravila sosedskega sožitja
določenega s hišnim redom ali z načinom uporabe huje motijo druge stanovalce pri njihovi
mirni uporabi stanovanja. Kljub temu, da sprejetje hišnega reda po zakonu ni obvezno, pa
njegovo sprejetje prinaša možnost odprodaje stanovanja kršitelja preko instituta izključitvene
tožbe. Skladno z 52. členom SZ-1 se v večstanovanjski stavbi, kjer je bil sprejet hišni red,
groba kršitev hišnega reda šteje za razlog, zaradi katerega je mogoče vložiti izključitveno
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tožbo pod pogoji in po postopku, določenim s stvarnopravnim zakonikom. Pojem bistvene
kršitve mora biti določen v samem hišnem redu.77

2.6 Razmerje med etažnimi lastniki in upravnikom
2.6.1 Pooblastilo upravnika tretji osebi
Razmerja med etažnimi lastniki in upravnikom se uredijo s pogodbo o opravljanju
upravniških storitev, ki lahko poleg zakonsko določenih pooblastil SPZ in SZ-178 ureja še
dodatne pravice in obveznosti.79 V okvir upravniških storitev sodijo številni posli, za
opravljanje katerih je pooblaščen upravnik. Predvsem posle obratovanja in administrativnotehnične posle opravlja sam, lahko pa opravljanje nekaterih omenjenih poslov po 56. členu
SZ-1 prenese na tretjo osebo (Janevski, 2004:97). Tako lahko računovodski posel prenese na
računovodski servis, a vendar v tem primeru za ravnanje tretjega upravnik odgovarja, kot da
bi posel opravil sam. Iz tega izhaja, da upravnik ni odgovoren za ravnanje osebe krivdno, v
njegovem razmerju do subjekta ni nobene nepravilnosti. Lahko je osebo izbral pravilno,
lahko jo je pravilno nadzoroval in ji dajal zadostna navodila, a vendarle nosi riziko za njeno
ravnanje, ker gre za posle, ki bi jih po zakonu/pogodbi moral opraviti sam. Pravimo, da je
njegova odgovornost objektivna odgovornost za tretjo osebo, ki jo je pooblastil (Cigoj,
2003:192).

2.6.2 Odgovornost upravnika za izbiro tretje osebe
Nadalje upravnik v okviru opravljanja upravniških storitev sklepa pravne posle s tretjimi
osebami (dobavitelji, izvajalci) glede obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe. V
teh primerih pa upravnik etažnim lastnikom odgovarja le za izbiro tretje osebe (culpa in
eligendo). Tukaj velja poudariti, da se kljub splošnemu načelu, da vsak subjekt odgovarja za
svoja dejanja, lahko dejanje in odgovornost ločita, kar pomeni, da upravnik, kljub temu da
nekega dejanja ni storil ali opustil, odgovarja etažnim lastnikom, v kolikor pri izbiri tretjega
ni ravnal v skladu z zahtevano profesionalno stopnjo skrbnosti (Cigoj, 2003:192). Za dobavo
blaga ali izvajanje vzdrževalnih del se mora upravnik truditi, da zagotovi najugodnejšega
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ponudnika blaga oz. izvajalca storitev, tako strokovno, kot tudi cenovno. Če je delo slabo
opravljeno, upravnik odškodninsko odgovarja etažnim lastnikom (Janevski, 2004:99).

2.6.3 Posli, za katere bi upravnik lahko pooblastil tretjega, a jih opravi sam
Upravnik lahko določene posle glede obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe
opravi sam, a le če je tako dogovorjeno s pogodbo o opravljanju upravniških storitev,
upravnik pa mora izpolnjevati tudi določene pogoje za opravljanje takšnih poslov:
 dogovor med njim in etažnimi lastniki, da lahko določene posle opravlja sam,
 v primeru dogovora mora upravnik pred sklenitvijo pogodbe o opravljanju
upravniških storitev etažnim lastnikom predložiti cenik za izvajanje storitev (Janevski,
2004:98).
Tako je lahko npr. določeno, da je upravnik dolžan, skladno s pogodbo o opravljanju, skrbeti
tudi za nemoteno uporabo skupnih prostorov, delov, objektov in naprav za vzdrževanje
funkcionalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča in za varstvo bivalnega okolja ter
opravljati vse storitve v zvezi z zagotovitvijo navedenega. Kadar pride do kršitve oz.
neizpolnitve pogodbenih določil, se odgovornost upravnika presoja na temelju pravili o
odgovornosti za kršitev pogodbene obveznosti; po določbi 239. člena OZ je namreč upnik
upravičen od dolžnika (upravnika) zahtevati povrnitev škode, ki jo je utrpel zato, ker ta ni
izpolnil obveznosti ali jo je izpolnil z zamudo.80 Tako se lahko upravnik oprosti odgovornosti
za škodo le če dokaže, da ni mogel izpolniti svojih obveznosti oz. jih je izpolnil z zamudo
zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih ni mogel predvideti, ne odpraviti in se
jim tudi ne izogniti.81

2.7 Pogodba o opravljanju upravniških storitev
Pogodba o opravljanju upravniških storitev je pogodba, ki se sklene med etažnimi lastniki in
upravnikom.82 Določitev upravnika je kot že omenjeno lahko obligatorna ali prostovoljna.
Pogodba o opravljanju upravniških storitev spada med mandatne pogodbe oziroma pogodbe o
naročilu. Obligacijski zakonik (OZ) v XVII. Poglavju ureja pravice in obveznosti iz pogodb
te vrste. Mandatna pogodba je pogodba, s katero se mandatar zaveže opravljati določene
posle za mandanta.83 Glavna obveznost mandatarja je izvršitev posla kot mu je bilo naročeno.
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Mandatar mora ostati v mejah naročila in vedno paziti, da dela v skladu z naročiteljevimi
interesi.84 Poleg obveznosti, ki jih na mandatarja nalaga mandatna pogodba ima pravico do
plačila za svoj trud.85 Specialni predpis SZ-1 v 53., 54. in 68. členu natančneje določa
Pogodbo o opravljanju upravniških storitev.
Določitev upravnika kadar ta ni zakonsko potreben je dobrodošla rešitev, saj morajo v
nasprotnem primeru etažni lastniki sami zagotoviti izvrševanje vseh poslov, ki po
stanovanjskem zakonu sodijo v krog opravljanja upravniških storitev (Janevski, 2004:91).
Kadar se želijo etažni lastniki dogovoriti za določitev upravnika, morajo vsi etažni lastniki
doseči soglasje. Kasnejša izbira upravnika ne zahteva soglasja, temveč večinsko soglasje
etažnih lastnikov. Z določitvijo upravnika, ki po zakonu ni obvezen, postanejo zavezujoče
vse določbe stanovanjskega zakona in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.
Imenovanje upravnika je z izrecnim zakonskim določilom posel rednega upravljanja, zato je
za določitev potrebna večina etažnih lastnikov po solastninskih deležih na skupnih delih
(Juhart v Juhart, Vrenčur, Tratnik, 2016:696). Pogodba med etažnimi lastniki in upravnikom
učinkuje tudi proti etažnim lastnikom, ki so nasprotovali izbiri upravnika. Zakonska
obveznost sklenitve pogodbe o opravljanju upravniških storitev se začne s sprejemom sklepa
o izbiri upravnika na zboru etažnih lastnikov (Janevski, 2004:96). Na podlagi tega sklepa s
sklene pogodba z upravnikom, s katero se določi razmerje med etažnimi lastniki in
upravnikom. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo upravnik in toliko etažnih lastnikov, kot
je potrebno za sprejem sklepa o določitvi upravnika.
Večstanovanjska stavba ima lahko veliko število etažnih lastnikov, zato lahko etažni lastniki
pooblastijo enega ali več etažnih lastnikov za sklenitev pogodbe z upravnikom.
Etažni lastniki in upravnik so v medsebojno zaupnem razmerju. To pomeni, da mora
upravnik ravnati skladno s profesionalno odgovornostjo in se truditi, da etažnim lastnikom
poišče najboljše ponudbe za najnižjo ceno. V kolikor temu ni tako, upravnik odškodninsko
odgovarja za slabo opravljeno delo.86 Etažni lastniki lahko za lažjo vzpostavitev odnosov
med etažnimi lastniki in upravnikom ustanovijo nadzorni odbor. Odnosi služijo predvsem
nadzoru nad opravljanjem upravniških storitev (Juhart, 2003:35). V kolikor ni drugače
določeno, ima nadzorni odbor 3 člane, ki se jih imenuje skladno s pravili poslov rednega
opravljanja, torej večinsko odločanje.87
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2.7.1 Vsebina pogodbe o opravljanju upravniških storitev
Vsebina pogodbe o opravljanju upravniških storitev je določena v 54. členu SZ-1. Pogodba o
opravljanju upravniških storitev mora vsebovati pooblastila in obveznosti upravnika,
mesečno plačilo, čas za katerega je sklenjena pogodba in dan začetka veljavnosti pogodbe.
Upravnikove pravice in dolžnosti je potrebno določiti zlasti, kadar se razlikujejo od zakonsko
določenih.
Zakon izrecno ne predpisuje pogoja pisnosti pogodbe o opravljanju upravniških storitev. V
kolikor sledimo 53. členu SZ-1, ki v drugem odstavku sklenitev pogodbe pogojuje s
podpisom upravnika in večine etažnih lastnikov, lahko sklepamo, da mora biti pogodba o
opravljanju upravniških storitev sklenjena pisno.
Upravniku so najpogosteje določena organizacijsko-administrativna, tehnično-strokovna in
finančno-računovodska opravila. Zakon izrecno ne določa, katera opravila lahko upravnik
opravi sam, katera s sodelovanjem etažnih lastnikov ali nadzornega odbora ter katera lahko
odredi specializiranim podizvajalcem. Prav pri zadnjih velja, da ima upravnik pogosto
vnaprej določene izvajalce opravil, na katere prenese določene obveznosti. 88
Nekaterih obveznosti upravniških storitev upravnik ne more izvesti sam, zato potrebuje
pomoč oziroma sodelovanje etažnih lastnikov. V pogodbo o opravljanju upravniških storitev
se zato vključijo tudi obveznosti etažnih lastnikov (Rijavec, Keresteš, et. al, 2006:228).
Temeljni primer je obvestilo upravnika o podatkih, ki izhajajo iz večstanovanjske stavbe.
Upravnika je potrebno obvestiti o podatkih, ki so potrebni za njegove storitve. Poleg tega je
obveznost etažnih lastnikov plačilo vseh stroškov upravljanja in drugih stroškov, ki izvirajo
iz večstanovanjske stavbe.89 V kolikor plačila določenega etažnega lastnika niso opravljena,
se ga opozori z opominom. Zakon pooblašča upravnika, da lahko stroške opomina
neplačnikom zaračuna, vendar stroški ne smejo biti višji od dejanskih stroškov izdelave in
pošiljanja opomina.90
Tesna vez, ki je potrebna za uspešno sodelovanje med upravnikom in etažnimi lastniki se
izkaže tudi, kadar upravnik zbira naročila za posamezno delo (menjava strehe, gradnja
dvigala, obnova fasade). V teh primerih upravnik, skupaj z etažnimi lastniki sodeluje pri
izbiri najugodnejšega ponudnika (Janevski, 2004:100). V praksi se pogosto zgodi, da ima
upravnik izvajalce, s katerimi sodeluje skozi daljše časovno obdobje. Storitve takega
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izvajalca so lahko dražje, kot storitve drugega izvajalca na trgu. Zaradi tega in drugih
razlogov mora upravnik pred sprejemom ponudbe, slednjo vedno poslati etažnim lastnikom
ali nadzornemu odboru, ki jo morajo potrditi kot zanje najustreznejšo.
Pogodba o opravljanju upravniških storitev se praviloma sklene za nedoločen čas, lahko pa
tudi za določen čas (Šinkovec, Tratar, 2003:129). Pomembno je, da se v pogodbo vključijo
razlogi na podlagi katerih se lahko upravnika predčasno razreši. Zakon določa, da lahko
vsaka od strank pogodbenega razmerja odstopi od pogodbe. Prvi odstavek 60. člena SZ-1
določa, da odpovedni rok ne sme biti krajši od treh mesecev, in začne teči od dne, ko je
nasprotna stranka prejela obvestilo o odstopu.91
Etažni lastniki lahko kadarkoli odstopijo od pogodbe. Večina, ki je potrebna za odstop od
pogodbe z upravnikom je enaka večini, ki je potrebna za določitev upravnika, torej večina
vseh etažnih lastnikov.92 V kolikor je upravnik huje kršil pogodbo o opravljanju upravniških
storitev, zakon dopušča, da etažni lastniki odstopijo od pogodbe brez zakonsko določenega
odpovednega roka. Upravnik, kot stranka, ki na trgu deluje kot profesionalna oseba nima
enake ugodnosti odstopa. Odstop od pogodbe lahko upravnik opravi zgolj na zboru etažnih
lastnikov.93 Ratio takšne zakonske določbe je v tem, da se lahko etažni lastniki ob obvestilu o
odpovedi upravnika, takoj dogovorijo in sklenejo vse potrebno za določitev novega upravnika
(Janevski, 2004:102).
Odpoved oziroma odstop od pogodbe v praksi pogosto pomeni prenehanje vseh obveznosti,
ki so obstajala oziroma nastala skladno s pogodbo. V primeru pogodbe o opravljanju
upravniških storitev upravniku, ki mu je bila odpovedana pogodba, obveznosti še ne
prenehajo. Skladno z 61. členom SZ-1 ima nekaj končnih obveznosti. Izdelati mora končno
poročilo o opravljenem delu in sestaviti končni obračun. Poravnati mora vse obstoječe
obveznosti in sredstva etažnih lastnikov prenesti na transakcijski račun novo izbranega
upravnika. Poleg tega, mora novem upravniku izročiti vso dokumentacijo, pogodbe,
dovoljenja ipd., ki bodo omogočila nemoteno nadaljevanje dela novega upravnika. V praksi
je to pogosto problem, saj upravnik, ki mu je bila odpovedana pogodba ne izroči popolne
dokumentacije.
Pogodba o opravljanju upravniški storitev predstavlja pomembno vez med etažnimi lastniki
in izbranim upravnikom. Pravice in obveznosti, ki jih imata tako ena, kot druga stranka
pogodbe se združujeta v celoto. Tako upravniki ne morejo izvajati svojih opravil brez
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sodelovanja etažnih lastnikov, etažni lastniki pa ne morejo biti zadovoljni z upravljanjem, če
ne posredujejo vseh podatkov, ki so potrebni za opravljanje upravniških storitev.
2.7.2 Delitev stroškov upravljanja
Etažni lastniki so skladno s 30. členom SZ-1 odgovorni za plačilo vseh stroškov upravljanja
ter drugih stroškov, ki izvirajo iz večstanovanjske stavbe, razen če je delitev plačevanja
stroškov s pogodbo o medsebojnih razmerjih urejena drugače. Minister s pravilnikom
predpiše merila, ki se upoštevajo za plačilo stroškov, ki izvirajo iz poslov obratovanja
večstanovanjske stavbe.
Upravljanje zajema več vrst poslov, med drugim, posle obratovanja večstanovanjske stavbe,
posle v zvezi z vzdrževanjem, posle glede razpolaganja z nepremičnino in posle glede
sprememb višine solastniških deležev ali rabe skupnih delov (Dolinšek, 2014:9).
Skladno s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb so obratovalni stroški vsi stroški
v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za bivanje v
posameznem delu in v stavbi kot celoti.94 Med obratovalne stroške tako štejemo stroške
ogrevanja, elektrike, čiščenja skupnih prostorov, hišniških opravil itd. Bistvenega pomena je
ločitev stroškov obratovanja, ki se nanašajo na stavbo kot celoto in stroške, ki se nanašajo na
zagotovitev dobav in storitev za bivanje v posameznem delu. Vse te stroške krije lastnik (ali
najemnik) posameznega dela večstanovanjske stavbe, skupne stroške pa je potrebno razdeliti
med vse etažne lastnike (Dolinšek, 2014:18).
Delitev stroškov celovito ureja Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. V
modernejših stavbah so pogosteje vgrajene merilne naprave, ki omogočajo individualni
odjem in obračun dobav ter storitev. Tako se obratovalni stroški delijo po dejanski porabi.
Poseben problem je nastal pri načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjih.
Posamezni stanovalci so neracionalno porabljali energijo (odhod v službo ob odprtem oknu in
vročem radiatorju,…), stroški pa so se kasneje razdelili med vse stanovalce večstanovanjske
zgradbe (praviloma glede na kvadraturo posameznega dela stavbe). Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in
drugih stavbah z več posameznimi deli95 je celovito uredil nastali problem. Z letom 2011 so
bili uvedeni obvezni delilniki toplote, ki služijo lažjemu izračunu dejanske porabe. Praksa
ločuje med merilniki in delilniki. Merilniki se vgradijo kadar so ogrevalne cevi ločene za
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posamezne enote in je omogočena vgradnja merilnika na cev. Tak merilnik je potrebno
»poravnati« vsakih 5 let. Delilniki se uporabljajo, kadar cevi ne ločujejo posameznih enot, ti
se vgrajujejo na posamezna grelna telesa (radiatorje). Delilniki oziroma njihova baterija
delujejo približno 10 let. Delilniki omogočajo natančen izračun porabljene toplote med
posameznimi deli, tako vsak plača toliko, kot je porabil. Praktično to pomeni, da lastniki
oziroma stanovalci vidijo kolikor porabijo. Statistični podatki dokazujejo, da so stanovalci v
stanovanjih, kjer so delilniki do 20% varčnejši pri porabi.
Težje postane, ko teh merilnih naprav ni. V tem primeru, 22. člen Pravilnika določa, da se
obratovalni stroški, ki nastajajo na skupnih delih večstanovanjskih stavb in posameznih
stanovanjih, delijo glede na površino posameznega stanovanja ali glede na število
uporabnikov posameznega stanovanja. Stanovalci pogosto ne javljajo pravilnega števila oseb,
ki živijo v stanovanju in s tem druge stanovalce obremenjujejo z višjimi položnicami.
Slovenska zakonodaja upravniku ne omogoča vpogleda v stanovanje, da bi lahko preveril
dejansko število prijavljenih oseb. Stanovalci, ki menijo, da pri sosedu živi več oseb kot je
prijavljenih, lahko obvestijo upravnika, ki ga pozove na izjasnitev glede števila stanujočih
oseb. Pogosto je to dovolj, da se prijavijo vse osebe. Skladno z 29. členom Pravilnika o
upravljanju večstanovanjskih stavb, morajo stanovalci upravniku sporočiti točno število
uporabnikov posamezne enote. V kolikor tega ne storijo, mora upravnik pri obračunu
stroškov upoštevati, kot da to posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kot se šteje za
primerno skladno s 14. členom pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 96 pri
čemer se upošteva površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine.
Stvarnopravni zakonik, kot splošni predpis določa, da se lahko etažni lastniki med seboj
dogovorijo o drugačni ureditvi obveznosti plačila obratovalnih stroškov. Slednje se lahko
dogovorijo v pogodbi o medsebojnih razmerjih.97 Delitev stroškov upravljanja iz 30. člena
SZ-1 je dispozitivne narave. Tako se lahko etažni lastniki med seboj dogovorijo o drugačni
delitvi teh stroškov. Isti stroški se lahko v večstanovanjskih stavbah delijo tudi po različnih
kriterijih. Delitev glede na solastniške deleže je pogosto najlažji način, ni pa vedno tudi
najprimernejši (Janevski, 2004:68). Dogovor o drugačni delitvi bremen in koristi iz poslov
upravljanja je potrebno doseči s soglasjem vseh etažnih lastnikov (Juhart, 2003:32).
Odločitve, ki ne zahtevajo soglasja vseh etažnih lastnikov, ne razbremenjujejo plačila
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sorazmernega deleža posla, kadar določen etažni lastnik nasprotuje izvedbi nekega posla. 98
Kot posebnost je potrebno navesti, da obveznost plačila prispevka pri upravljanju ne preneha
s prehodom lastninske pravice, temveč z obvestilom o spremembi lastninske pravice.99
Poleg skupnih delov, ki pripadajo vsem etažnim lastnikom, SZ-1 pozna tudi posebne skupne
dele. 31. člen SZ-1 ureja delitev stroškov na posebnih skupnih delih. Posebni skupni deli, so
deli, ki pripadajo določenemu krogu etažnih lastnikov (Šinkovec, Tratar, 2003:102).
Obveznosti plačila stroškov so enaka kot veljajo glede ostalih delov, z izjemo, da zavezujejo
zgolj etažne lastnike, ki imajo deleže na teh posebnih delih.

2.8 Izključitvena tožba
Skupnost etažnih lastnikov je naključna skupnost fizičnih ali pravnih oseb, praviloma brez
medsebojnih povezav, ki traja dalj časa. Da bi večstanovanjska stavba dosegla svoj namen,
morajo, ne glede na razlike, etažni lastniki zaradi narave bivanja v takšni skupnosti,
spoštovati temeljna pravila sosedskega sožitja, določena z zakonom, pogodbo o medsebojnih
razmerjih ter prispevati sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja. V primeru, da etažni
lastnik grobo krši pravila sosedskega sožitja ali obveznosti po pogodbi, ki jo sklenejo etažni
lastniki med seboj, tako da skupnost postane nevzdržna, lahko etažni lastniki, ki imajo več
kot 50% solastniških deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep o opominu kršilca (Janevski,
2004:95). Sklep, s katerim se kršilca opomni, lahko sklenejo na zboru sestankov ali pa s
podpisovanjem listine, na kateri je zapisan predlog (Janevski, 2004:44).
»V večini primerov, naj dlje kot do opomina ne bi prišlo« (Tratnik, Vrenčur, 2004:183). A
vendar, če opomin ne učinkuje, SPZ določa strožjo sankcijo. Če kršilec kljub prvotnemu
opominu nadaljuje s svojim ravnanjem, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico
solastniških deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep, da se vloži tožba za njegovo
izključitev (izključitvena tožba) in prodajo njegovega posameznega dela.100 Izključitvena
tožba je urejena tudi v 52. členu SZ-1, kjer je kot že omenjeno določeno, da se groba kršitev
hišnega reda šteje za razlog, zaradi katerega je mogoče vložiti izključitveno tožbo pod pogoji
in postopku določenimi v SPZ. Groba kršitev se določi v hišnemu redu. Tukaj velja poudariti,
da je SZ-1 v razmerju s SPZ lex specialis, zato se na področjih, ki jih ureja, uporabijo njegove
določbe.
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2.8.1 Tožbeni zahtevek in izvršba
Tožbeni zahtevek je oblikovan tako, da je etažni lastnik dolžan prodati etažno lastnino. Po
poteku paricijskega roka (roka za prostovoljno izpolnitev) se sodba izvrši s prodajo
posameznega dela po pravilih, ki urejajo izvršbo nepremičnine. S tem etažnega lastnika
izključimo iz skupnosti. ZIZ-A je v primeru izključitvene tožbe izključil lastnika prodanega
stanovanja do nadaljnjega najema in kupcu omogočil, da doseže takojšnjo izpraznitev
stanovanja. Tudi pri izključitveni tožbi so varovane pravice hipotekarnih upnikov in
imetnikov zemljiškega pisma – ti upniki se po vrstnem redu poplačajo iz kupnine, četudi niso
priglasili terjatve (Tratnik v Juhart et. al, 2004:598).
Pasivno legitimiran za tožbo je etažni lastnik ali drug uporabnik posameznega dela. Pasivno
legitimirana stranka je tista, proti kateri upnik zahteva varstvo. Pojem etažnega lastnika se
nanaša na osebo, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot lastnik, solastnik, ali skupni lastnik
posameznega dela in solastnik skupnih delov večstanovanjske stavbe. Ostali uporabniki,
zoper katere se lahko vloži izključitvena tožba, so tiste osebe, ki so nepretrgoma uporabljale
stanovanjsko enoto. Gre zlasti za osebe, kot so lastnikovi ožji družinski člani (zakonec,
zunajzakonski partner, otrok, posvojenec, starši, posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu
dolžan preživljati).101 Etažni lastnik je seveda odgovoren tudi za osebe, ki v njegovi
stanovanjski enoti bivajo na podlagi najemnega ali drugega podobnega razmerja, pri čemer se
tudi za določitev ožjih družinskih članov najemnika uporabi zgoraj navedeno pravilo.
Aktivno legitimirani pa so etažni lastniki, katerih solastniški delež na skupnih delih dosega
več kot polovico. Tako je v tožbi na strani tožeče stranke nujno potrebno navesti zgoraj
omenjene etažne lastnike poimensko ter z naslovi, priložiti pa je potrebno tudi dokaze o
njihovi lastninski pravici in njenem obsegu (Napotnik, 2011:649). Stvarno pristojno sodišče
za odločanje o tožbi je okrajno sodišče, tožba pa se vloži v kraju, kjer leži nepremičnina.102
2.8.2 Izključitvena tožba in načelo sorazmernosti
Eno izmed težjih vprašanj z vidika sodnega odločanja je, kako daleč je dopustno varovati
pravico enega, ne da bi se s tem poseglo ali omejilo pravico drugega. 103 Odgovor na to
vprašanje se skuša rešiti s tristopenjskim testom sorazmernosti: 1) ali je poseg nujen
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(potreben); 2) ali je ocenjevani poseg primeren za dosego zasledovanega cilja; 3) ali je teža
posledic ocenjevanega posega v prizadeto človekovo pravico proporcionalna vrednosti
zasledovanega cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi posega nastale. 104 Pri izključitveni tožbi
je zlasti pomembna nujnost, torej, ali ni mogoče doseči cilja z drugim ukrepom, ki je blažji.
Pred ravnanjem etažnega lastnika, ki povzroča nevzdržnost v skupnosti, se je mogoče braniti
z milejšimi sredstvi. Temu načelu sledi tudi slovenska sodna praksa iz katere recimo izhaja,
da je neplačevanje skupnih stroškov sicer moteč faktor, ne dosega pa stopnje nevzdržnosti,
zatorej ni razlog za izključitev etažnega lastnika. Pritožbeno sodišče je svojo odločitev
utemeljilo s tem, da so imele tožeče stranke možnost stroške izterjati z milejšimi sredstvi kot
pa s prisilno prodajo stanovanja.105
Sodišče je v enem izmed svojih primerov označilo za konkretne kršitve sosedskega sožitja
tudi dejanja toženkinega sina, ko je razbijal, zmerjal ali obležal sredi stopnišča. A vendar jih
ni upoštevalo, ker opomin ni bil podan s strani večine etažnih lastnikov, oz. toženka ni bila v
mentalnem stanju, da bi ga razumela.106
Izključitvena tožba zaradi samega posega v lastninsko pravico drugega predstavlja ultima
ratio ukrep, torej pride v poštev, samo v primeru, kadar nevzdržnega stanja ni mogoče rešiti z
nobenim izmed milejših ukrepov.107 V večini primerov naj bi delovala zgolj kot grožnja, saj
etažni lastniki navadno nevzdržno stanje rešijo že z opominom, na kar nakazuje tudi manjši
obseg sodne prakse na tem področju.
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3 OBSEG POOBLASTIL
3.1 Zakonska in pogodbena pooblastila upravnika
Večstanovanjske stavbe so posebne v smislu lastništva in uporabe, saj vsi etažni lastniki
nimajo enakih interesov. Posledično je pri odločanju glede upravljanja stavbe potrebno
gledati interes stavbe kot celote, in ne zgolj voljo in interes posameznih etažnih lastnikov.
Res je, da ima lastnik posameznega dela stavbe določena upravičenja, ki izhajajo iz
lastninske pravice, vendar svoboda odločitve enega lastnika ne sme prizadeti izvajanja pravic
drugih lastnikov. Ravno iz tega razloga se za zakonsko obvezno določitev upravnika ne
zahteva popolno soglasje vseh etažnih lastnikov, saj bi ga bilo zelo težko doseči. Ker je
obvezna določitev upravnika predpisana z zakonom, zakon določa tudi minimalni obseg
upravičenj in dolžnosti upravnika, ki se upošteva v primerih, kadar pristojnosti upravnika
niso podrobneje določene s pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Etažni lastniki lahko
skupaj z upravnikom v pogodbi o opravljanju upravniških storitev določijo več pravic in
obveznosti, kot to določa sam zakon. S pogodbo pa ne morejo določiti manj pravic in
obveznosti ali na kakšen drugačen način omejiti zakonsko določenih pooblastil. Upravnik, ki
ne zatrjuje, da bi mu etažni lastniki s pogodbo o upravljanju podelili več pooblastil, kot jih
določa 118. člen SPZ, je svoje obveznosti dolžan opravljati v mejah pooblastil, ki mu jih daje
zakon.108
Primer pogodbenega pooblastila: V pogodbi o opravljanju upravniških storitev je lahko
določeno, da ima upravnik pravico do dvigovanja denarja iz rezervnega sklada, le ob
prisotnosti vsaj enega etažnega lastnika.
Primer pogodbenega pooblastila: V zgoraj omenjeni pogodbi se prav tako lahko določi, da
mora upravnik, če v rezervnem skladu ni dovolj denarja za ukrepe, ki so potrebni, denar za
popravilo založiti.
Primer, kadar pogodba upravniku ne daje pooblastil, ki mu jih daje zakon: Pogodba je bila
sklenjena med etažnimi lastniki in upravnikom leta 2000. Upravnik s pogodbo o upravljanju
ni bil pooblaščen za upravljanje z rezervnim skladom in izterjavo vplačil v rezervni sklad.
Sklenitev aneksa (dodatka k pogodbi) ali nove pogodbe, zato da bi upravnik lahko vodil
rezervni sklad pa vseeno ni potrebna, saj pooblastilo, da je upravnik dolžan upravljati z
rezervnim skladom, izhaja že iz zakona.109
108
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3.1.1 Podrobnejša opredelitev zakonskih pooblastil po SPZ in SZ-1
Zakonska pooblastila upravnika določata 118. člen SPZ in 50. člen SZ-1, ki pooblastila
podrobneje razčlenjuje. Po 118. členu SPZ mora upravnik med drugim izvajati sklepe etažnih
lastnikov, skrbeti za redno vzdrževanje in obratovanje, poskrbeti mora tudi za porazdelitev in
izterjavo obveznosti, upravljati rezervni sklad in zastopati etažne lastnike v poslih upravljanja
(Koprivnik, 2015). V nadaljevanju so podrobneje obravnavana posamezna zakonska
pooblastila in njihova uporaba v praksi.
3.1.1.1 Skrb za redno vzdrževanje in obratovanje
Vzdrževanje predstavlja ukrepe, s katerimi se zagotavlja ohranitev substance stvari in njene
zmožnosti služiti svojemu namenu. Z obratovanjem pa pojmujemo spremljevalne dejavnosti,
ki so potrebne za normalno uporabo stvari v skladu z njenim namenom (npr. komunalne
storitve, oskrbovanje naprav, npr. dvigala itd.). Upravnik je zadolžen za sprejemanje
ustreznih ukrepov, hkrati pa mora zagotavljati redno obratovanje stavbe. Pri izvajanju
ukrepov mora upoštevati navodila etažnih lastnikov. Določeni ukrepi pa so tako nujni, da jih
mora opraviti, še preden pridobi ustrezna navodila. Za takšne ukrepe ima na razpolago
sredstva rezervnega sklada. Kot že omenjeno, upravnik ni dolžan založiti svojega denarja za
nujna popravila, razen če ni tako pogodbeno dogovorjeno. Vsekakor pa mora etažnim
lastnikom predlagati primeren način izvedbe ukrepov in jim s skrbnostjo dobrega
gospodarstvenika svetovati pri iskanju najboljših možnosti (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur,
2016:575).
Prav tako tudi SZ-1 upravnika pooblašča,110 da lahko izvaja redna vzdrževalna dela manjše
vrednosti, brez sklepa etažnih lastnikov. Pod takšna dela sodijo npr. popravila dimniških kap
in zamenjava dimniških vratc, popravilo strešne kritine (zamenjava manjših posameznih
delov), pleskanje in slikanje manjših površin ter druga manjša vzdrževalna dela v skupnih
prostorih v stavbi, popravila svetlobnih jaškov in zaščitnih mrež itd. Sodišče pri ugotavljanju
ali gre za redno vzdrževalno delo manjše vrednosti presoja vsak primer posamično,
upoštevajoč vse okoliščine primera, zlasti tudi merilo običajnega ravnanja upravnika.111
Namen te določbe je ohranjanje vrednosti stanovanjskih enot in njene uporabnosti.112
Primer nujnega popravila, brez sklepa etažnih lastnikov: Ne glede na dejstvo, da ni obstajal
sklep etažnih lastnikov glede popravila strehe (v skladu z 28. členom SZ-1), je imel upravnik
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osnovo v izvršljivi odločbi stanovanjske inšpekcije. Upravnik je v tem primeru iz svojih
sredstev plačal znesek, ki so ga dolgovali etažni lastniki in je zato upravičen zahtevati
povračilo. Sodišče je tožbo utemeljilo na podlagi poslovodstva brez naročila,113 saj je bilo
popravilo nujno in koristno v prid etažnih lastnikov (Ilc, 2013:37).
Primer opustitve izvedbe rednega vzdrževalnega dela upravnika: tožnik, ki je imel poslovne
prostore je utrpel škodo, saj je v njegovih prostorih prišlo do počenja instalacijske cevi in
izliva fekalij iz kanalizacijskih instalacij. Od upravnika je uveljavljal povrnitev škode.
Upravnik se je zagovarjal z dejstvom, da mu etažni lastniki niso naročili, oz. niso sprejeli
nobenega sklepa, da bi moral periodično čistiti cevi. Ker gre pri odločanju sodišča ali čiščenje
kanalizacijskih cevi sodi med redna vzdrževalna dela manjše vrednosti, pri katerih mora
upravnik ukrepati brez sklepa etažnih lastnikov. Sodišče je odločilo, da je kanalizacijsko
omrežje skupni del, za njegovo vzdrževanje pa je odgovoren upravnik. Po presoji Vrhovnega
sodišča potrebnost izvedbe takšnega dela ne more biti prepuščena presoji posameznika.114
Primer odgovornosti upravnika za opustitev obveznosti v zvezi z vzdrževanjem in
obratovanjem skupnih delov: Tožencu je zaradi zdrsa snega s strehe stavbe nastala škoda na
parkiranem avtomobilu. Sodišče je odločilo, da nastala škoda izvira iz opustitve zakonsko
določenih dolžnosti upravnika v zvezi z vzdrževanjem in obratovanjem skupnih delov
upravljane stanovanjske stavbe.115

3.1.1.2 Porazdelitev in izterjava obveznosti
Kadar vprašanje porazdelitve in izterjave obveznosti ni pogodbeno urejeno, mora upravnik
poskrbeti za porazdelitev med etažnimi lastniki na podlagi zakona tako, da upošteva
zakonsko ureditev deležev lastnikov v skupnih obveznostih, glede na vpis v zemljiški knjigi
(Rijavec v Juhart et. al, 2004:575).
Pomembno

upravnikovo

opravilo

je

sestavljanje

obračuna

stroškov

upravljanja

večstanovanjske stavbe in njihova razdelitev med etažne lastnike. Po zakonu jim je dolžan
poročati o svojem delu in izdati mesečne in letne obračune stroškov ter hkrati tudi sprejemati
plačila etažnih lastnikov stavbe.116
Upravnik ima po zakonu tudi pooblastilo za izterjavo obveznosti. Pri tem je treba ločiti
stroške upravljanja v ožjem smislu tj. stroške upravnika, in pa obratovalne oz. skupne stroške
(Murgel, 2015:21). Gre zlasti za stroške, ki nastanejo pri poslih dobave vode, plina, električne
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energije, odvoza smeti, ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja dvigal in gasilnih aparatov in
podobno (Janevski, 2004:109).
Upravnik je aktivno legitimiran za izterjavo lastnih stroškov, torej stroškov ki nastanejo iz
poslov, ki jih upravnik izvede sam, saj gre za lastne terjatve upravnika proti etažnim
lastnikom.
Aktivna legitimacija upravnika za izterjavo obratovalnih stroškov načeloma ni podana. Sodna
praksa pa je določila izjeme, na podlagi katerih je upravnik aktivno legitimiran za izterjavo
neplačanih obratovalnih stroškov, in sicer v naslednjih primerih:


če je upravnik stroške založil iz lastnih sredstev,



če so etažni lastniki prenesli svoja materialnopravna upravičenja za izterjavo na
upravnika s pogodbo o opravljanju upravniških storitev ali



kadar so etažni lastniki tako določili v posebnem naročilu, če so bili stroški plačani iz
namensko zbranih sredstev.117

Ravno zaradi dejstva, da upravnik sam ni zakonsko pooblaščen za izterjavo obratovalnih
stroškov, mora na zahtevo dobavitelja storitve, v roku osmih delovnih dni od prejema zahteve
posredovati podatke o etažnem lastniku, ki ni plačal svojega dela obveznosti, potrebne za
vložitev tožbe. Smiselno je navedeno določbo treba uporabljati tudi za posredovanje
podatkov o najemnikih, kadar so ti zavezani k plačilu obratovalnih stroškov.118 Za vložitev
tožbe v pravdnem postopku zadostuje ime, priimek in stalno ali začasno prebivališče tožene
stranke.119 Upravnik lahko upniku (npr. dobavitelju) posreduje osebne podatke posameznega
etažnega lastnika, saj je na podlagi 50. člena SZ-1 pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov,
ki jih je dolžan zbirati, voditi in posredovati pristojnim organom v skladu s tem zakonom. A
vendar njegovo zakonsko pooblastilo ni neomejeno, saj osebne podatke lahko obdeluje, če je
»obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe
ali za izpolnjevanje pogodbe.« V konkretnem primeru je torej treba presojati potrebnost in
primernost obdelovanja osebnih podatkov za potrebe izpolnjevanja pogodbe o upravljanju
stavbe in s tem tudi izpolnjevanje zakonskih obveznosti upravnika, ki mu jih nalaga SZ-1.
Druga možnost v primeru neplačila obratovalnih stroškov s strani etažnega lastnika je, da
terjatev namesto lastnika plača upravnik. Že na podlagi splošnih pravil upravnik lahko
obveznost izpolni namesto etažnega lastnika.120 V takšnem primeru je etažni lastnik dolžnik,
upravnik pa ima na podlagi pravnega interesa položaj izpolnitvenega upravičenca. Iz
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zakonskega obsega nalog upravnika je razvidno, da ima upravnik pravni interes za
(pravočasno) izpolnitev obveznosti v zvezi z dobavo storitev, potrebnih za funkcioniranje
stavbe kot celote. Skrb za obratovanje skupnih delov je izrecno navedena med z zakonom
določenimi nalogami upravnika.121 Sodna praksa je upravnikom, tudi v primeru izvenknjižne
etažne lastnine, priznala pravni interes, da dobaviteljem poravnajo dolg posameznih etažnih
lastnikov, saj ta interes izvira iz težnje, da stavba funkcionira kot celota.122 Če želi upravnik
izpolniti obveznosti, kot oseba s pravnim interesom, lahko to stori brez soglasja dolžnika
(etažnega lastnika) ali celo v primeru njegovega nasprotovanja. Upnik je takšno izpolnitev
dolžan sprejeti, drugače ga doletijo posledice upniške zamude (Juhart, Plavšak (ur.),
2003:299). Kadar upravnik plača terjatev namesto etažnega lastnika pride do nastanka
subrogacije, kar pomeni, da upnikove terjatve preidejo na tistega, ki je terjatev izpolnil
namesto dolžnika (v našem primeru na upravnika). Velikokrat se v praksi upravnik in
dobavitelji za takšno ravnanje vnaprej pogodbeno dogovorijo. Dobavitelj s tem pridobi korist,
saj mu ni treba izvajati dejanj za izterjavo terjatve. Upravnik si lahko za svoje tveganje in
storitev izgovori plačilo, zato je pogodba med njim in dobaviteljem, lahko odplačna (Udovič,
2018).
Do zdaj smo obravnavali primere, kadar etažni lastniki ne posredujejo plačila upravniku,
kako pa ravnati, kadar etažni lastniki upravniku plačajo, pa le-ta plačila ne posreduje upniku
(npr. dobavitelju storitve). Etažni lastniki morajo v takšnem primeru tretji osebi na zahtevo
takoj poravnati svoje obveznosti, proti upravniku pa vložiti odškodninski zahtevek. Če je leta v stečajnem postopku, morajo svoje terjatve prijaviti (Janevski, 2004:112). Upravnikova
naloga, da tretji osebi izpolni denarno obveznost, ki izvira iz posla, sklenjenega v imenu in za
račun etažnih lastnikov, nastopi šele, ko prejme plačilo od posameznega etažnega lastnika in
ne prej.123
Primer, kako pomemben je ključ delitve za porazdelitev stroškov: Temeljna predpostavka za
naložitev obveznosti etažnemu lastniku s strani upravnika po katerikoli zakonski podlagi je
pravilna uporaba ključa delitve za porazdelitev stroškov, ki odpadejo na etažnega lastnika v
razmerju do celote. Ker tožeča stranka (upravnik) ni podala zadostnih trditev o vtoževanih
zneskih, ki odpadejo na toženo stranko (etažnega lastnika) ob upoštevanju predpisanega
merila iz 115. člena SPZ, je zavrnitev tožbenega zahtevka po ostalih zakonskih podlagah
(kondikcija, verzija, gestija in druge) pravilna. V 115. členu SPZ je namreč določeno, da so
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pravice in obveznosti etažnih lastnikov na skupnih delih sorazmerne z njihovim solastniškim
deležem, če zakon ali pogodba ne določata drugače.124
Primer aktivne legitimacije upravnika pri izterjavi obratovalnih stroškov: Sodišče je v sodbi
pojasnilo, da je upravnik legitimiran za izterjavo neporavnanih stroškov od lastnikov objekta,
če mu to pooblastilo podelijo etažni lastniki v pogodbi o opravljanju. Ta pogodba je po
vsebini pogodba o naročilu, po kateri se upravnik zaveže, da bo zagotavljal naročnikom
(etažnim lastnikom) opravljanje storitev navedenih v pogodbi, v tem primeru torej tudi
izterjavo obratovalnih stroškov. Iz navedene sodbe je razvidno, da upravnik brez dodatnega
pogodbenega pooblastila (ali druge ustrezne podlage), zakonsko ni legitimiran za izterjavo
obratovalnih stroškov.125
Primer, kjer mora etažni lastnik plačati stroške iz naslova upravljanja, kljub temu da
upravnik ni registriran: Tožeča stranka kot upravnik stavbe ni bila registrirana, a je vseeno
od etažne lastnice zahtevala plačilo stroškov zamenjave gasilnih aparatov, čiščenja zračnikov,
deratizacije in urejanja okolice. Dejstvo, da upravnik ni bil registriran ne vpliva na njegovo
upravljavsko funkcijo do toženke in toženkino obveznost plačila vtoževanih terjatev, ki iz nje
izvirajo, saj so omenjeni nastali stroški, bremena skupne stvari.126
3.1.1.3 Rezervni sklad in izterjava vplačil v rezervni sklad
Upravnik kot zastopnik upravlja sredstva rezervnega sklada v skupnem interesu vseh etažnih
lastnikov. Sredstva se hranijo na posebnem računu, ločenem od drugega upravnikovega
premoženja. Z denarjem mora upravnik ravnati kot dober gospodar, prav tako ne sme
sprejemati tveganih naložb, denarja pa ne sme uporabiti za druge namene od zakonsko
določenih (Rijavec v Juhart et. al., 2004:575). Uporaba sredstev rezervnega sklada je
določena v 44. členu SZ-1, kjer je mogoče sredstva rezervnega sklada uporabiti samo za
poravnavo stroškov vzdrževanja, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja, kakor tudi
za dela, vezana na učinkovitejšo rabo energije, za plačilo izboljšav, nujnih vzdrževalnih del,
za odplačevanje v te namene najetih posojil in za zalaganje stroškov izterjave plačil v
rezervni sklad. Nujna vzdrževalna dela so vzdrževalna dela, ki niso predvidena v načrtu
vzdrževanja in s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi njihova neizvedba pomenila
znatno poslabšanje pogojev bivanja.
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Rezervni sklad predstavlja skupno lastnino, zato deleži posameznih etažnih lastnikov niso
določeni. Etažni lastnik ne more zahtevati poročila o stanju njegovega dela sredstev v
rezervnem skladu, temveč le o stanju sredstev kot celote (Rijavec, Keresteš et. al, 2006:226).
Določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad določa pravilnik o merilih za določitev
prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka. Merila za
določitev so površina posameznega dela v etažni lastnini, starost ter rekonstrukcija
nepremičnine.127 Etažni lastniki lahko v načrtu vzdrževanja določijo tudi višji znesek
mesečnega vplačila v rezervni sklad, kot je določen s pravilnikom, kadar je to potrebno glede
na ocenjeno vrednost vzdrževalnih del določenih v načrtu. Etažni lastniki se lahko skupaj z
upravnikom odločijo, da večje investicije (kot je npr. obnova fasade) financirajo s pomočjo
posojila. Plačevanje posojila se vrši iz sredstev rezervnega sklada, a vendar za etažne lastnike
predstavlja večje stroške (pogodbene obresti, stroški odobritve, ipd.).
Primer menjave lastnikov v večstanovanjski stavbi, ki ima kredit za fasado: Kljub temu, da
nova lastnika nista glasovala za sklenitev kreditne pogodbe, saj takrat še nista bila lastnika
posameznega dela stavbe, morata odplačevati kredit preko povišanih vplačil v rezervni sklad.
Z nakupom etažni lastnik nepremičnino prevzame z vsemi bremeni in pravicami, ki odpadejo
na nepremičnino. Stanje rezervnega sklada se ob zamenjavi etažnega lastnika ne spreminja,
novi etažni lastnik namreč vstopi v pravni položaj prejšnjega.
3.1.1.4 Aktivna procesna legitimacija za izterjavo neplačanih sredstev v rezervni sklad
V praksi se pogosto zgodi, da vsi etažni lastniki ne plačajo vseh prispevkov v rezervni sklad.
Še zlasti se lahko pojavi težava, kadar etažni lastniki za obnovo vzamejo posojilo in eden ali
nekaj etažnih lastnikov ne plačujejo mesečnih prispevkov. V 6. točki 119. člena SPZ je
določeno, da je upravnik dolžan etažnega lastnika pisno pozvati k plačilu prispevka v
rezervni sklad in da ima poziv lastnost verodostojne listine po Zakonu o izvršbi in
zavarovanju128, zato lahko na podlagi poziva etažni lastniki (vsi, razen dolžnika) sprožijo
izvršilni postopek.
Zakon pa ne določa, da mora upravnik etažnega lastnika pisno pozvati v svojem imenu.
Glede na naravo rezervnega sklada, ki predstavlja skupno lastnino etažnih lastnikov, ima vsak
skupni lastnik pravico do tožbe za varstvo lastninske pravice na celi stvari, pri čemer lahko
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takšno pravico izvaja sam, neodvisno od drugih lastnikov. Posledično je vsak etažni lastnik
aktivno legitimiran za vložitev tožbe v zvezi s sredstvi rezervnega sklada. Upravnik, kot
zakoniti zastopnik, pa lahko to naredi v njihovem imenu in za njihov račun na podlagi
zakonskega pooblastila.129 Za takšno zastopanje upravnik ne potrebuje dodatnega, posebnega
pooblastila.
Vprašanje pa se postavi, kako ravnati v primeru, kadar želi posamezni etažni lastnik,
umakniti tožbo za izterjavo neplačanih sredstev v rezervni sklad. Sredstva rezervnega sklada
pripadajo skupnosti vsakokratnih etažnih lastnikov in ne posameznemu lastniku. Skrb za
zbiranje sredstev (in izterjavo) je naložena upravniku, ki mora skrbeti za interese skupnosti
etažnih lastnikov. Ti interesi pa prevladajo nad interesi posameznika. Posamezni etažni
lastnik tako ne more umakniti tožbe, niti ne more upravniku naročiti naj ne terja sredstev, saj
terjatev ne pripada njemu osebno, temveč skupnosti etažnih lastnikov (Dolinšek, 2014).
Aktivna legitimacija upravnika za vložitev tožbe za izterjavo neplačanih sredstev v rezervni
sklad se je čez leta in sodno prakso močno spreminjala. Vrhovno sodišče je v sklepu št. II Ips
263/2015 dokončno pojasnilo upravnikovo vlogo pri izterjavi neplačanih sredstev rezervnega
sklada. Upravnik je aktivno legitimiran za izterjavo neplačanih sredstev v rezervni sklad,
kadar s tožbenim zahtevkom zahteva plačilo na poseben račun, na katerem se vodijo sredstva
rezervnega sklada. Mandatno razmerje se torej vzpostavi tako, da upravnik vselej izterjuje
neposredno za račun etažnih lastnikov.130
Takšna ureditev je zlasti pomembna zaradi zaščite sredstev rezervnega sklada, saj so v
Sloveniji že znani primeri, ko so upravniki zlorabili sredstva rezervnega sklada. V primeru
upravnika Atrij Celje je bilo na ta način oškodovanih kar 300 stavb. Kasnejša sodna praksa
sledi omenjenemu sklepu Vrhovnega sodišča, saj upravniku, ki plačila dolga v rezervni sklad
ne zahteva na poseben fiduciarni račun, ne priznava aktivne legitimacije za izterjavo
neplačanih sredstev rezervnega sklada.131

3.1.1.5 Pasivna procesna legitimacija za izterjavo sredstev rezervnega sklada
Pasivno procesno legitimiran je etažni lastnik, ki ne vplačuje rednega prispevka v rezervni
sklad. Problem se pojavi, kadar oseba, ki ni redno plačevala prispevka v rezervni sklad
stanovanje proda. Ali lahko upravnik v takšnem primeru terja neplačane stroške od novega
lastnika?
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Upravnik lahko na podlagi upravičenj iz stvarnega bremena tudi od novega etažnega lastnika
(sodno) terja neplačane stroške upravljanja in vplačila v obvezni rezervni sklad, kamor pa ne
spadajo t.i. neplačani obratovalni stroški, saj slednji niso zavarovani s stvarnim bremenom.
Izpostaviti velja, da prejšnji etažni lastnik ne odgovarja za stroške upravljanja ter druge
stroške, ki izvirajo iz večstanovanjske stavbe, ki nastanejo po tem, ko je ta obvestil upravnika
o spremembi lastninske pravice, katerega mora obvestiti takoj oziroma v tridesetih dneh od
dneva, ko ima novi lastnik pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo
(Šonca, 2016).

3.1.2 Zastopanje
Pri zastopanju je sprva pomembno razlikovati posredno in neposredno zastopanje. Pri
posrednem oz. indirektnem zastopanju, zastopnik nastopa v svojem imenu in za tuj račun. To
pomeni, da bi moral upravnik kot posredni zastopnik vse nastale pravne učinke med njim in
tretjo osebo (npr. izvajalcem) naknadno prenesti na etažne lastnike. Glavni problem se kaže v
tem, da pravni učinki nastanejo v sferi upravnika in šele s prenosom preidejo v sfero etažnih
lastnikov. Ravno iz tega razloga je upravnik praviloma neposredni zastopnik ter zastopa
etažne lastnike v njihovem imenu in za njihov račun, kjer učinki nastanejo neposredno med
zastopanim, torej etažnimi lastniki in drugo pogodbeno stranko.
Poleg dejstva, da je upravnik neposredni zastopnik, je praviloma tudi zakoniti zastopnik, saj
pridobi upravičenje za zastopanje z nastankom pravnega dejstva, in sicer z imenovanjem v
funkcijo upravnika na podlagi pogodbe o opravljanju upravniških storitev, pooblastila pa so
določena z zakonom (Juhart, Plavšak (ur.), 2003:428). Upravičenje do zastopanja upravnik
torej črpa že na podlagi SPZ-ja in na ta način predstavlja zakonitega zastopnika etažnih
lastnikov. Medtem pa SZ-1 določa, da je upravnik pooblaščenec etažnih lastnikov. Pri tem se
seveda vprašamo, ali upravnik potrebuje pooblastilo, na podlagi pogodbe, ali pa lahko tudi
brez pooblastila izvaja naloge, ki jih navaja zakon. Končni sklep je, da gre tudi na tem
področju za zakonito zastopanje, saj se 50. člen SZ-1 sklicuje na ureditev SPZ. Tako
upravnik ne potrebuje dodatnega pogodbenega pooblastila za pridobitev pristojnosti, ki so
navedene v SPZ in SZ-1 (Rijavec v Juhart et. al, 2004:576).
Primer, ko dobavitelj od upravnika zahteva plačilo računa: Dobavitelj zemeljskega plina od
upravnika na podlagi pogodbe, ki jo je ta sklenil z družbo zahteva plačilo računa za dobavo
zemeljskega plina. Iz ureditve izhaja, da upravnik sklepa pogodbe s tretjimi v imenu in za
račun etažnih lastnikov, kar pomeni, da pogodba zavezuje neposredno zastopane (etažne
lastnike) in pogodbeno stranko, ne pa zastopnika. Zaključimo lahko, da upravnik ni dolžan
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plačevati obveznosti, ki se nanašajo na etažne lastnike iz lastnih sredstev.132 Upravnik namreč
s tem, ko je bil naslovnik spornih računov, ni prevzel obveznosti, ki bremenijo etažne
lastnike.133
Upravnik kot zastopnik mora upoštevati vse sklepe, ki so sprejeti z ustreznim soglasjem
etažnih lastnikov. Če kakšen sklep ni sprejet, četudi iz razlogov nesklepčnosti zbora
lastnikov, mora upravnik v okviru s pogodbo in zakonom določenih pravic in dolžnosti
samostojno izvajati upravljanje. Ukrepi, ki morajo biti seveda v mejah njegovih pooblastil,
zavezujejo vse etažne lastnike. Upravnik mora ravnati s posebno skrbnostjo strokovnjaka, ki
se na podlagi njegovega poklica pričakuje. Upravnik mora upoštevati bodisi navodila vseh,
bodisi večine etažnih lastnikov. Vse je torej odvisno od narave posla in kakšna večina se
zahteva za sprejetje posameznega sklepa (Rijavec, Keresteš, et. al: 2006:224).

3.1.2.1 Zastopanje upravnika pri poslih upravljanja
Kot že omenjeno 118. člen SPZ določa, da je upravnik upravičen zastopati etažne lastnike pri
vseh poslih upravljanja, tako rednega kot izrednega, pri nastopanju v pravnoposlovnih
razmerjih do tretjih oseb in za zastopanje pred sodišči. Upravnik sprejema izjave volje in
dokumente, ki so namenjeni vsem etažnim lastnikom, učinki pa nastopijo z upravnikovim
sprejemom. Pomembno je, da se upravljanje nanaša na skupne dele in ne na pravice in
obveznosti, ki se nanašajo na posameznega etažnega lastnika. V okviru zastopanja je
upravnik upravičen v imenu etažnih lastnikov pobirati plodove, terjati in sprejemati plačilo
najemnin, obresti in druge dajatve iz naslova skupnih delov (Rijavec, Keresteš, et. al,
2006:226).
Zakonska pooblastila dajejo upravniku tudi možnost vlagati tožbe zoper dobavitelje,
poslovne partnerje, izvajalce, bodisi zaradi delne ali nepopolne izpolnitve pogodbe ter škode,
ki je nastala na skupnih delih. Izključitev ali omejitev te obveznosti ni dopustna, saj se na
takšen način varujejo interesi etažnih lastnikov (Šinkovec, Tratar, 2003:127).
Za zastopstvo upravnikov veljajo določila obligacijskega zakonika. Po 70. členu OZ je
pogodba, ki jo sklene zastopnik v imenu zastopanega v mejah svojih pooblastil, zavezujoča
za zastopanega in drugo pogodbeno stranko (za etažne lastnike in tretjo osebo). Pri
zastopanju pa lahko upravnik tudi prekorači meje svojih pooblastil, oz. ravna brez
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pooblastila, kar zlasti velja za posle upravljanja, kot je recimo sklepanje pogodb ali izbira
dobaviteljev ali poslovnih partnerjev.134
Kadar upravnik kot zastopnik prekorači pooblastilo, so etažni lastniki v zavezi samo, če
takšno prekoračitev odobrijo. Kadar te odobritve ni, upravnik in etažni lastniki solidarno
odgovarjajo za škodo drugi pogodbeni stranki. Tudi v primeru kadar upravnik pogodbo
sklene kot pooblaščenec brez pooblastila, pogodba etažne lastnike zavezuje samo v primeru
naknadne odobritve. V nasprotnem primeru se šteje, da pogodba sploh ni bila sklenjena. V
takšnih primerih pa lahko druga pogodbena stranka zahteva odškodnino samo od upravnika,
in ne tudi od etažnih lastnikov (Koprivnik, 2015).
Primer prekoračitve pooblastil upravnika: Upravnik je protipravno ravnal, ker je kot
zastopnik etažnih lastnikov sklenil najemno pogodbo za obdobje, ki je presegalo obdobje
najema, s katerim so etažni lastniki še soglašali. Ker odobritve za daljši čas od lastnikov ni
pridobil, je s tem prekoračil pooblastila za sklenitev najemne pogodbe.135
3.1.2.2 Upravnik in državni organi
V okviru zakonskih pooblastil mora upravnik v imenu etažnih lastnikov vložiti izključitveno
tožbo, predlog v nepravdnem postopku glede odločitve o poslu rednega vzdrževanja, ki je
nujen, v imenu preostalih etažnih lastnikov vložiti tožbo za plačilo stroškov in obveznosti, ki
bremenijo etažne lastnike ter zastopati etažne lastnike pred upravnimi organi v zadevah izdaje
dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih v zvezi s stavbo in zemljiščem. Za vse druge
morebitne postopke mora biti upravnik posebej pooblaščen s sklepom, s pogodbo o
opravljanju upravniških storitev ali pogodbo o medsebojnih razmerjih (Koprivnik, 2015).
Zastopanje etažnih lastnikov pred upravnimi organi v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v
geodetskih postopkih v zvezi s stavbo in zemljiščem določa SZ-1. Etažni lastniki morajo
upravniku sporočiti podatke glede spremembe lastništva ali oddaje stanovanja v najem. Kadar
se spremeni lastništvo, upravnik obvesti geodetsko upravo o tem dejstvu. Upravnik ima v
sklopu pooblastil po 50. členu SZ-1 še veliko drugih upravičenj, med drugim mora pripraviti
načrt vzdrževanja, zbira podatke potrebne za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster
stavb, poroča etažnim lastnikom o svojem delu, sestavi obračun itd. (Rijavec, Keresteš, et. al,
2006:227).
Primer, kadar mora upravnik predlagati odločitev sodišča v nepravdnem postopku: Če etažni
lastniki, zaradi nezadostne večine ne morejo sprejeti sklepa glede rednega upravljanja, posel
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pa je nujen za vzdrževanje stvari, lahko vsak etažni lastnik predlaga, da o izvedbi posla
odloči sodišče v nepravdnem postopku. Če noben izmed etažnih lastnikov v roku 30-ih dni od
nesprejetja sklepa ne predlaga, da o izvedbi posla odloči sodišče, mora to upravnik storiti v
nadaljnjih 15-ih dneh.136
Posebej velja izpostaviti tudi pravico upravnika do vlaganja izključitvene tožbe in tožbe za
plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažnega lastnika (kamor sodi tudi tožba za
plačilo prispevkov v rezervni sklad). Gre za posebni obliki zastopanja, saj pomenita izjemo
od zastopanja vseh etažnih lastnikov. Tožbi se namreč uporabljata v primerih, kjer upravnik
zastopa preostale etažne lastnike proti enemu izmed njih (Rijavec v Juhart et. al, 2004:577).
3.1.3 Skupnost etažnih lastnikov
Prednost upravnika kot zastopnika se vsekakor kaže v dejstvu, da pri sklepanju pravnih
poslov s tretjimi osebami v imenu in za račun etažnih lastnikov ni treba navajati vseh
lastnikov, temveč zadošča že, če navedba vsebuje besedno zvezo »etažni lastniki» z označbo
večstanovanjske stavbe (Janevski, 2004:109).
A vendar slovenski pravni red priznava skupnost etažnih lastnikov, ki nastane na povsem
formaliziran, zakonsko določen način. SZ-1 izrecno določa, da lahko etažni lastniki
ustanovijo skupnost lastnikov, ki ima status pravne osebe. Kot pogoj za ustanovitev zakon
navaja soglasje vseh etažnih lastnikov.137 Skupaj s sklepom o ustanovitvi morajo etažni
lastniki sprejeti tudi statut skupnosti, katerega minimalne sestavine so zakonsko določene.
Ime tako ustanovljene pravne osebe je standardizirano in vsebuje besedno zvezo »skupnost
lastnikov« in označbo večstanovanjske skupnosti. Skupnost lastnikov ima tudi organ
upravljanja (zbor članov, ki ga sestavljajo vsakokratni etažni lastniki) ter organ zastopanja in
predstavljanja (predsednik).
Zakonodajalec s takšno ureditvijo etažnim lastnikom omogoča, da se izognejo obveznemu
pooblaščencu v obliki upravnika, bolj aktivno sodelujejo pri upravljanju in odločitvah,
izboljšala pa bi se tudi ekonomičnost in smotrnost samih postopkov, saj bi bilo etažnim
lastnikom omogočeno, da nastopajo zase in za svoj račun, brez navajanja vseh etažnih
lastnikov kot strank postopka. Na takšen način lahko vsi etažni lastniki kot skupnost tožijo in
so toženi.
A vendar organizacija skupnosti etažnih lastnikov v praksi ni zaživela v polni meri. Prva
ovira se kaže v dejstvu, da se za njeno ustanovitev zahteva 100% soglasje vseh etažnih
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lastnikov. Drugi problem pa je v 81. členu SZ-1, ki določa, da so za obveznosti skupnosti
lastnikov do tretjih oseb vsi člani solidarno odgovorni. V praksi določba pomeni, da bi morali
etažni lastniki sami poravnati dolgove tistih etažnih lastnikov v stavbi, ki svojih obveznosti
ne plačujejo, orodij za zaščito interesov etažnih lastnikov pa zakon ne predvideva.
Sodišče je skozi sodno prakso sprejelo pravilo, da skupnosti lastnikov kot združenju
posameznikov priznava kakovost pravne osebnosti, če je takšna skupnost kot pravna oseba
vpisana v register. Pravna sposobnost skupnosti lastnikov je specialna, omejena na tisto
dejavnost, zaradi katere je bila ustanovljena, to je sklepanje poslov upravljanja
večstanovanjske stavbe. Tako kot za gospodarske družbe tudi za skupnost velja, da sme
opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo
pa neposrednega opravljanja dejavnosti. V tem obsegu je skupnost kot enovita celota in ne
kot skupek posameznikov, od katerih se kakovostno razlikuje, lahko nosilka pravic in
obveznosti materialnega prava. Zunaj teh okvirjev skupnost kot pravna oseba nima pravne
sposobnosti. Takšna omejena pravna sposobnost nujno pomeni, da ostanejo nosilci vseh
ostalih pravic in obveznosti posamezni etažni lastniki sami. Če terjatev izhaja iz poslov
upravljanja večstanovanjske stavbe, je nosilka pravice materialnega prava skupnost etažnih
lastnikov. In nasprotno, če gre za posel, ki presega omejeno sposobnost skupnosti, so nosilci
pravice materialnega prava, etažni lastniki sami.138
Primer, ko posel presega omejeno pravno sposobnost skupnosti etažnih lastnikov: Tožeča
stranka je vložila tožbo zaradi plačila odškodnine za škodo, ki ji je nastala zaradi padca v
poslovno trgovinskem centru. Do zdrsa in padca je prišlo zaradi mokrih in spolzkih tal, za kar
naj bi bili odgovorni etažni lastniki poslovno trgovinskega centra kot solastniki skupnih delov
objekta, saj naj ne bi zagotovili, da bi bile stopnice pobrisane oziroma naj ne bi pred
stopnicami ustrezno označili nevarnost zdrsa zaradi mokrih tal. Tožeča stranka je kot tožene
stranke navedla vse posamične etažne lastnike in hkrati sodišču predlagala, da skupnosti
etažnih lastnikov za to pravdo podeli lastnost pravne osebe, predvsem upoštevaje načelo
smotrnosti in ekonomičnosti. Sodišče je ugotovilo, da predmetni spor ni spor v zvezi z
upravljanjem večstanovanjske stavbe (kar pomeni, da skupnost etažnih lastnikov kot pravna
oseba, za tak spor ni pasivno legitimirana), zato je sodišče ocenilo, da v tem primeru ni
pogojev za podelitev skupnosti etažnih lastnikov sposobnost biti stranka (Cek, 2016).
Poleg skupnosti, ki pridobi omejeno pravno sposobnost z vpisom v register, se čedalje več
vprašanj postavlja glede dejanske skupnosti etažnih lastnikov. Dejanska skupnost etažnih
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lastnikov temelji tako na stvarnopravnih kot na obligacijskopravnih temeljih. Stvarnopravni
temelji, zaradi katerih ta združba sploh nastane, so lastnina, solastnina ter rezervni sklad.
Torej vidimo, da ima tudi dejanska skupnost določene značilnosti, ki so podobne
združbam/formacijam. Kljub temu naša pravna teorija zagovarja stališče, po katerem
skupnost, ki ni vpisana v register nima pravne sposobnosti, ki bi omogočala samostojno
nastopanje v pravnem prometu (Rijavec v Juhart, Plavšak (ur.), 2003:544).
Primer sodne prakse, kjer sodišče dejanski skupnosti etažnih lastnikov ne podeli sposobnosti
biti stranka: Ne glede na določbo prvega odstavka 48. člena ZVEtL-1, da je skupnost
vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe zakonita udeleženka postopka, je treba ugotoviti, da
skupnosti etažnih lastnikov kot pravne osebe po 72. členu SZ-1 predlagatelji niso ustanovili
in zato ne morejo biti stranka postopka po 76. členu ZPP. 139

3.1.4 Najemnik in upravnik
Vplačevanje v rezervni sklad je skladno s SPZ in SZ-1 izključna obveznost etažnih lastnikov.
Etažni lastnik najemnika ne more prisiliti, da namesto njega vplačuje prispevek v rezervni
sklad, lahko pa se najemnik in etažni lastnik o tem sporazumeta. Tako ne prihaja do dileme,
zoper koga mora upravnik vložiti tožbo za izterjavo neplačanih sredstev v rezervni sklad.
Etažni lastnik je torej zavezanec za plačilo vseh stroškov upravljanja (stroški upravnika,
stroški vzdrževanja večstanovanjske hiše, vplačila v rezervni sklad), razen za obratovalne
stroške. Stroške elektrike, vode, odvoza odpadkov, stroške obratovanja skupnih prostorov itd.
je dolžan plačevati najemnik, razen, če ni z najemno pogodbo določeno drugače. Če najemna
pogodba predvideva drugače, pa je najemnik lahko dolžan plačevati tudi druge stroške.
V primeru, da najemnik ne plačuje obratovalnih stroškov, upravnik pa je aktivno legitimiran
za njihovo izterjavo, se pojavi dilema, ali naj upravnik neporavnane stroške terja od
najemnika ali etažnega lastnika.
Razmerja med upravnikom in najemnikom SPZ ne ureja, zato se za najemnika ne uporabljajo
določbe, ki zadevajo odnos med upravnikom in etažnim lastnikom. Na podlagi določb
upravnik ni aktivno legitimiran za izterjavo obratovalnih stroškov (v ožjem in širšem smislu)
od najemnika. V primeru, da najemnik ne poravna obratovalnih stroškov, mora upravnik le-te
izterjati neposredno od etažnega lastnika (Murgel, 2010:21).
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3.2 Pristojnost upravnika glede obdelave osebnih podatkov
Med zakonskimi pooblastili upravnika, ki so opredeljena v 50. členu SZ-1, je določena tudi
upravnikova pristojnost za obdelavo osebnih podatkov etažnih lastnikov in drugih
uporabnikov večstanovanjske stavbe. Upravnik je osebne podatke etažnih lastnikov in drugih
uporabnikov dolžan zbirati, voditi in posredovati pristojnim organom v skladu z zakonom.140
Pravno podlago za to pooblastilo najdemo v Zakonu o varstvu osebnih podatkov141 (ZVPO-1)
kot tudi Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v
nadaljevanju GDPR)142. Uredba se uporablja neposredno od 25. 5. 2018, kmalu ji bo sledila
tudi novela Zakona o varstvu podatkov (ZVOP-2), ki bo dosedanji ZVOP-1 uskladila z
GDPR. ZVOP-1 in GDRP kot upravljavca osebnih podatkov opredeljujeta fizično ali pravno
osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in
sredstva obdelave osebnih podatkov.143 Med upravljavce osebnih podatkov tako lahko
uvrstimo tudi upravnika večstanovanjske stavbe. Obdelava osebnih podatkov je namreč
mogoča le iz taksativno naštetih razlogov, in sicer na podlagi soglasja osebe, katere podatki
se obdelujejo; kadar je potrebno in primerno za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za
izpolnjevanje pogodbe; kadar je nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega
sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki, in kadar podatke, ki so predmet obdelave in obdelavo določa zakon. SZ-1 ne
določa s katerimi osebnimi podatki upravnik lahko upravlja, zato je potrebno zakonsko
podlago na kateri upravnik deluje presojati od primera do primera (Vovk, 2015:23).

3.2.1 Pridobitev podatkov
Upravnik je pooblaščenec etažnih lastnikov in jih zastopa v poslih, ki se nanašajo na
upravljanje večstanovanjske stavbe, in hkrati skrbi, da se izvršujejo pravice ter obveznosti iz
poslov s tretjimi osebami. Upravnik torej lahko zbira tiste osebne podatke lastnikov ali
najemnikov stanovanj, ki jih potrebuje za izvajanje nalog, ki so mu zaupane z zakonom ali
veljavno pogodbo o upravljanju večstanovanjske stavbe. Na tem mestu se nam postavi
vprašanje katere podatke je upravnik upravičen pridobiti. Odgovor lahko izpeljemo iz
določbe SZ-1, ki določa, katere podatke upravnik kot pooblaščenec etažnih lastnikov lahko
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posreduje tretji osebi s katero je sklenil pravni posel v imenu etažnih lastnikov. Ker upravnik
sklepa posle, s katerimi skrbi za obratovanje in vzdrževanje stavbe, s tretjimi osebami v
imenu etažnih lastnikov, je upravnikova dolžnost, da določene podatke, ki jih poseduje, tudi
posreduje izvajalcem določene storitve. Upravnik je tako upravičen pridobiti in posredovati
seznam etažnih lastnikov, ki vsebuje ime in priimek oziroma naziv etažnega lastnika, naslov,
številko stanovanja, delilnik stroškov med etažnimi lastniki in druge podatke, ki so potrebni
za opravljanje storitve dobavitelja.144
Upravnik pa pri izvrševanju svojih dolžnosti potrebuje tudi podatke, ki jih zakon ne našteva.
Mednje sodijo EMŠO, davčna številka, elektronska pošta in telefonska številka etažnih
lastnikov. Gre za podatke, ki nam podrobneje razkrijejo identiteto posameznika, prav tako pa
omogočajo lažjo komunikacijo z upravnikom. V nadaljevanju se podrobneje opredelimo do
pridobitve davčne številke in EMŠO, pa tudi na elektronsko pošto in telefonsko številko, kot
najpogosteje uporabljeni komunikacijski obliki v razmerju etažni lastnik – upravnik.
Podatke, ki niso potrebni za veljavno sklenitev pogodbe o izvajanju storitev, upravnik pridobi
na podlagi soglasja. Soglasje izhaja iz pogodbe o medsebojnih razmerjih v kateri etažni
lastniki lahko opredelijo, da bodo zaradi konkretnega namena upravniku posredovali tudi
druge osebne podatke (npr. davčno številko) (Vovk, 2015:23). V primeru, da takšnega
dogovora ni, moramo upoštevati določbe Zakona o centralnem registru prebivalstva145
(ZCRP), ki določa, da upravljavec iz centralnega registra prebivalstva (v nadaljevanju CRP)
lahko pridobi naslednje podatke: ime in priimek, kraj rojstva, leto rojstva, spol, državljanstvo,
prebivališče in vrsto prebivališča.
Upravnik lahko podatek o davčni številki iz CRP pridobi, če tako določa področna
zakonodaja oziroma če bi imel za to izrecno privolitev etažnega lastnika, za katerega ta
podatek zahteva. SZ-1 namreč upravniku ne daje zakonske podlage, da bi zbiral davčne
številke etažnih lastnikov od drugih upravljavcev osebnih podatkov. Daje pa to podlago
Zakon o davčnem postopku146 (ZDavP-2), ki določa, da mora davčni organ upravičeni osebi
razkriti podatke brez kakršnega koli soglasja oziroma brez predhodnega obvestila zavezancu
za davek, na katerega se podatki nanašajo.147 Ker je v primeru, ko etažni lastniki oddajajo
skupne prostore v najem, kar je posel rednega upravljanja148, upravnikova dolžnost, da za
etažne lastnike kot davčne zavezance izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj kot
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akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, mora upravnik
razpolagati s podatki, ki jih za plačilo akontacije dohodnine potrebuje, kamor sodi tudi
davčna številka posameznega etažnega lastnika. Glede na 3. člen ZVOP-1 je treba poudariti,
da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni. Upravnik bo
tako na podlagi zahteve od davčnega organa lahko pridobil potrebne podatke (Vovk,
2015:23).
EMŠO je v primerjavi z davčno številko podatek, ki razkrije več informacij o osebi na katero
se nanaša, saj je iz njega možno razbrati spol in starost. Ker za večino postopkov (npr.
vložitev sklepa za izvršbo na podlagi verodostojne listine), ki jih bo upravnik sprožil proti
etažnim lastnikom zadošča en identifikacijski znak - davčna številka ali EMŠO, informacijski
pooblaščenec v skladu z načelom sorazmernosti priporoča pridobitev in uporabo davčne
številke zaradi občutljivosti informacij, ki nam jih EMŠO razkrije. Etažni lastnik bo
upravniku na zahtevo moral posredovati tudi relevantne podatke o najemniku, kadar bo to
potrebno, da bo upravnik lahko predlog o izvršbi naperil proti njemu, saj to izhaja že iz
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)149, ki določa obveznost posredovanja podatkov
upniku. Bo pa tudi tukaj potrebno upoštevati načelo sorazmernosti.
Čeprav je upravnik upravičen do pridobitve davčne številke etažnega lastnika, pa ni
upravičen do uradnih evidenc stalnih in začasnih prebivališč, ki so registrirana v določeni
stanovanjski enoti večstanovanjske stavbe. Upravne enote namreč te podatke zbirajo za
statistične namene beleženja prebivalstva in jih ne posredujejo upravniku, ki bi to informacijo
potreboval zlasti v primeru kadar so se stanovalci dogovorili o delitvi obratovalnih stroškov
na podlagi števila uporabnikov v stanovanjski enoti. V skladu s Pravilnikom o upravljanju
večstanovanjskih stavb se za uporabnika posamezne enote šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj
15 dni v mesecu, v primeru, če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot
15 dni v mesecu, se šteje, da jo uporablja en uporabnik.150 Če lastniki ali najemniki upravniku
pravočasno ne sporočijo števila povečanja števila uporabnikov posamezne enote ali mu
števila uporabnikov sploh ne sporočijo, upravnik upošteva, kot da to posamezno enoto
uporablja dvakrat toliko oseb, kot se šteje za primerno skladno s 14. členom Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, pri čemer se upošteva površina stanovanja brez
plačila lastne udeležbe in varščine. S tem se skuša dejanske uporabnike stanovanja motivirati,
da bodo upravniku sporočili število oseb v stanovanju. Ni pa to razlog, ki bi omogočal
obdelavo podatkov preko meja osebne privolitve.
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Način obveščanja med upravnikom in etažnimi lastniki mora biti dogovorjen v pogodbi o
medsebojnih razmerjih.151 V dobi digitalizacije se v vsakodnevni komunikacije le redko
poslužujemo komuniciranju preko navadne pošte. Čas potovanja informacij, kot tudi
odzivnost sta se z uporabo elektronske pošte in mobilnih telefonov zmanjšala. Upravnik bo
tako na podlagi dogovora z etažnimi lastniki lahko pridobil naslov elektronske pošte, kot tudi
telefonsko številko. Zlasti sta ta podatka zaželena v primerih, ko je potrebno hitro urgiranje
zaradi nevarnosti, ki grozi premoženju etažnih lastnikov, prav tako pa omogočata lažje
posredovanje odločitev, ki jih etažni lastniki dosežejo na zborih, tistim etažnim lastnikom, ki
se zbora niso mogli udeležiti. V praksi je predvsem sporno posredovanje teh dveh podatkov
ostalim etažnim lastnikom in tretjim osebam, kot pa njihova pridobitev.

3.2.2 Posredovanje podatkov
Pri razčlenitvi podatkov, ki jih je upravnik upravičen pridobiti od etažnih lastnikov ali od
pristojnih organov pa je zelo pomembno tudi vprašanje, v kolikšni meri je upravnik s temi
podatki upravičen razpolagati izven uporabe v lastnih evidencah, torej komu lahko
pridobljene podatke posreduje. Upravnik mora posredovati določene osebne podatke
izvajalcem storitev s katerimi je sklenil pogodbo v imenu etažnih lastnikov. V nadaljevanju
sta opredeljena dva vidika posredovanja podatkov in sicer tisti, ki se nanaša na posredovanje
podatkov tretjim osebam, in posredovanje podatkov ostalim etažnim lastnikom, ki želijo
pridobiti določene informacije o ostalih etažnih lastnikih večstanovanjske stavbe.

3.2.2.1 Posredovanje podatkov zunanjim osebam
Upravnik lahko v skladu s 56. členom SZ-1 za izvajanje upravniških storitev pooblasti tudi
tretjo osebo (npr. za dobavo električne energije, ogrevanja, vode, dimnikarske storitve, … ).
Kot že omenjeno, je upravnik dobavitelju določene storitve ob sklenitvi pogodbe dolžan
posredovati podatke o etažnih lastnikih.152 Podatke bo tretja oseba potrebovala za izstavitev
računov za opravljeno storitev, zlasti pa bo pridobitev podatkov za dobavitelja (kot tretjo
osebo) pomembna, kadar bo opravljena storitev ostala neplačana. Na podlagi že pridobljenih
podatkov bo tako možno vložiti izvršbo na podlagi verodostojne listine, ali tožbo za poplačilo
obveznosti. Problem se pojavi, kadar so v stanovanjski enoti uporabniki storitev najemniki,
saj tretja oseba teh podatkov ne poseduje. Dobavitelj (kot tretja oseba) tako poda zahtevo o
posredovanju podatkov najemnika. Upravnik preko etažnega lastnika pridobi podatke o
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najemniku, ki jih je dolžan v roku osmih dni posredovati dobavitelju storitve. Ta bo na
njihovi podlagi proti uporabniku lahko vložil tožbo. V skladu z Zakonom o pravdnem
postopku153 (ZPP) so to ime in priimek ter naslov začasnega ali stalnega prebivališča.154
Upravnik torej tretjim osebam ne sme posredovati EMŠO ali davčne številke najemnika, kar
je bistvena razlika glede na podatke etažnih lastnikov.
Upravnik bo dolžan podatke o etažnih lastnikih posredovati tudi občini, saj njen upravni
organ določi znesek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, katerega zavezanci so med
drugimi tudi etažni lastniki, najemniki ali imetniki stanovanjske pravice. Obdelavo osebnih
podatkov v občini ureja Zakon o lokalni samoupravi155 (v nadaljevanju ZLS), ki določa, da
občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih
obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe.156 Občina
pridobiva in obdeluje EMŠO, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum
in kraj rojstva oziroma smrti, podatke o osebnih vozilih, podatke o nepremičninah ter druge
osebne podatke v skladu z zakonom. Podatke pridobiva od posameznika, na katerega se
nanašajo ali od upravljavca. Ker je upravnik upravljavec osebnih podatkov etažnih lastnikov
in najemnikov, bo zahtevane osebne podatke moral posredovati občini na podlagi njene pisne
zahteve. Pri pridobivanju osebnih podatkov pa je vedno potrebno upoštevati načelo
sorazmernosti, občina pa mora zahtevati le tiste podatke, ki so nujni za dosego njenega
namena.157 Kadar upravnik osebne podatke iz zbirke posreduje upravičenemu uporabniku (v
tem primeru občini), ki ima pravno podlago za njihovo pridobitev v zakonu (ZLS), za takšno
posredovanje ni potrebna osebna privolitev posameznikov, na katere se osebni podatki
nanašajo.
Prav tako pa lahko tudi sodišče ali upravni organ od upravnika zahteva posredovanje
določenih osebnih podatkov, ki jih je upravnik dolžan posredovati. Pravne podlage za
pridobitev podatkov organa so različne (npr. Zakon o splošnem upravnem postopku158 (ZUP),
Zakon o sodiščih159 (ZS), ZPP, Zakon o kazenskem postopku160 (ZKP)). Če o podlagi obstaja
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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, 10/17 in 16/19 – ZNP-1.
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Glej 180. člen v povezavi s 105. členom ZPP.
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Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18.
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Glej 3. člen ZVOP-1.
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Uradni list RS, št. 94/07 - 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 –
ZSSve, 22/18– ZSICT in 16/19 – ZNP-1.
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dvom, lahko upravnik od organa zahteva dodatna pojasnila. Kadar upravnik organu posreduje
tudi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, v teh primerih ne sme prekrivati posameznih
delov, saj bi se zaradi prekritja dela dokumenta lahko pojavilo vprašanje o njegovi
verodostojnosti oziroma dokazni vrednosti. Mora pa upravnik v zvezi s posredovanjem
podatkov uporabnikom v skladu z ZVOP-1 zagotoviti sledljivost, da je za vsako
posredovanje osebnih podatkov mogoče ugotoviti kateri podatki so bili posredovani in komu,
kdaj ter na kakšni podlagi.161
Za upravljavca osebnih podatkov se štejejo tudi zavarovalnice, ki na podlagi Zakona o
zavarovalništvu162 (ZZavar-1) zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo
osebne podatke za namen sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju.163 Vrste osebnih
podatkov, ki jih lahko zavarovalnice o zavarovalcu in zavarovancu vodijo v posamezni zbirki
so med drugim osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, davčna
številka. Med njimi pa ni telefonske številke. Vprašati se moramo ali ima zavarovalnica
podlago na kateri bi lahko od upravnika pridobila telefonsko številko oškodovanca, ki je
utrpel škodo na skupnih delih stavbe. Podatke zavarovalnice pridobivajo praviloma
neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo, od drugih oseb, ki o zavarovalnem
primeru kaj vedo in drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki hranijo podatke, ki jih lahko
zavarovalnice pridobivajo in zbirajo v skladu z ZZavar-1. Izhajajoč iz navedenega
informacijski pooblaščenec meni, da upravnik nima pravne podlage za posredovanje številke
oškodovanca zavarovalnemu agentu, saj bi za to potreboval njegovo osebno privolitev.
Glede na navedeno lahko povzamemo, da ima upravnik pravico posredovati osebne podatke
etažnih lastnikov/najemnikov tretjim osebam v kolikor za to obstaja zakonska podlaga. Pri
tem predhodna privolitev etažnega lastnika čigar podatki se posredujejo ni potrebna.
3.2.2.2 Posredovanje podatkov drugim etažnim lastnikom
Upravnik lahko posreduje osebne podatke etažnih lastnikov le takrat, kadar je to potrebno za
namen izpolnjevanja pogodbe o upravljanju večstanovanjske stavbe, ki so jo etažni lastniki
sklenili z upravnikom oziroma za izvrševanje pooblastil, ki jih ima upravnik po 50. členu SZ1. Kot omenjeno upravnik v imenu etažnih lastnikov sklepa različne pogodbe s tretjimi
osebami. Upoštevajoč določbe SZ-1 in SPZ, so etažni lastniki večstanovanjske stavbe
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upravičeni do pridobitve le-teh kot tudi do knjigovodskih izkazov, ki jih je v imenu in za
račun etažnih lastnikov sklenil upravnik in se posledično nanašajo na vsakega posameznega
etažnega lastnika (Vovk, 2015:28). Upravnik je dolžan posredovati zahtevane pogodbe
etažnim lastnikom, tudi kadar ti z njim niso sklenili pogodbe o upravljanju. Čeprav SZ-1
določa, da razmerja med etažnimi lastniki in upravnikom uredijo z medsebojno pogodbo,164
SPZ te zahteve ne pozna. Po mnenju informacijskega pooblaščenca zadostuje, da upravnika
etažni lastniki zakonito določijo, pogodba pa služi zgolj natančnejšemu urejanju medsebojnih
razmerij (Vošner, 2017:32).
V kolikor posamezni etažni lastnik posreduje zahtevo za posredovanje osebnih podatkov
ostalih etažnih lastnikov (npr. telefonskih številk), kadar jih želi kontaktirati (npr. za
oblikovanje nadzornega odbora) mu upravnik teh podatkov praviloma ne sme posredovati. V
skladu z 10. členom ZVOP-1 bi lahko to storil le, če bi pridobil njihovo predhodno privolitev.
V primeru kadar pa posamezni etažni lastnik želi izvedeti npr. le kdo je lastnik sosednjega
stanovanja, upravnik ne bo kršil varstva osebnih podatkov, če bo posredoval informacije, ki
so dostopne vsem in javno dostopne preko portala elektronske zemljiške knjige (e-ZK). Iz
zemljiške knjige izhajajo naslednji podatki: v kolikor je lastnik fizična oseba, so dostopni
podatki o imenu in priimku, naslovu prebivališča in del EMŠO številke (zadnjih šest številk
je prikritih), če gre za pravno osebo, pa so vsi podatki javni in se ne štejejo kot osebni
podatki. Novi pridobitelj etažne lastnine, ki vstopa na mesto svojega pravnega prednika, bo
od upravnika lahko zahteval podatke o morebitnih dolgovih in stroških pri upravniku. Ta mu
bo na podlagi SZ-1 moral posredovati zahtevane informacije, še prej pa bo preko
kupoprodajne pogodbe ali vpogleda v zemljiško knjigo preveril, ali gre res za novega lastnika
in ne neodvisno tretjo osebo.165
Etažni lastniki glasujejo o poslih upravljanja večstanovanjske stavbe s podpisovanjem listine,
ki vsebuje predlog sklepov, ali pa na zboru lastnikov. Na listini so navedeni predlogi sklepov,
obrazložitev sklepov, ime lastnika in datum podpisa listine ter navedena večina, potrebna za
njihov sprejem. Če je bilo pisno glasovanje neuspešno, lahko upravnik skliče zbor lastnikov.
Upravnik lahko vsem lastnikom posreduje rezultate glasovanja, saj prevlada legitimni interes
etažnih lastnikov, da preverijo, kakšna je bila odločitev zbora lastnikov. Enako bo veljalo v
primeru podatkov o tem, kateri izmed etažnih lastnikov so umaknili svoje podpise iz
seznama. Mora pa upravnik zagotoviti, da se s tem ne bodo seznanile tretje osebe in zato
izbere sporočanje v hišne predalčnike etažnih lastnikov, nikakor pa ni primeren način
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obveščanja obvestilo na oglasni deski s katerim se lahko seznanijo vsi obiskovalci in druge
tretje osebe. Na enak način mora upravnik etažnim lastnikom posredovati zapisnik o zboru
etažnih lastnikov, ki vključuje njihove osebne podatke. Zapisnik s podatki o lastnikih (ime in
priimek), ki so se udeležili zbora lastnikov, ter izglasovanimi sklepi, mora upravnik
posredovati ostalim lastnikom, saj prevlada legitimni interes etažnih lastnikov, da vedo,
kakšne so odločitve zbora lastnikov, ker le-te zavezujejo vse stanovalce, tudi tiste, ki se zbora
niso udeležili. V primeru, da bo upravnik vsebino zapisnika posredoval preko elektronske
pošte, pa je potrebno zagotoviti, da bodo elektronski naslovi ostalih etažnih lastnikov skriti. V
primeru, da bi takšen dokument upravnik objavil na oglasni deski, kjer bi bil le-ta dostopen
tudi tretjim osebam, bi v skladu z ZVOP-1 upravnik moral pridobiti predhodno soglasje
etažnih lastnikov. V kolikor ga nima, pa je v primeru takšne objave dolžan osebne podatke
prekriti. V kolikor bo komunikacija potekala preko elektronske pošte, je upravnik dolžan
elektronske naslove vnesti v skrito kopijo, razen če je predhodno pridobil soglasje o razkritju.
Etažni lastniki lahko oblikujejo tudi nadzorni odbor, ki je namenjen nadzoru nad upravnikom
pri izvajanju pogodbe o upravniških storitvah, predlaganju sklepov in dajanju pobude
upravniku, ki pa njegovim članom, čeprav gre za predstavnike etažnih lastnikov, ne nudi
dodatnih pravic glede vpogleda v osebne podatke ostalih etažnih lastnikov.
Tudi v primeru, ko so etažni lastniki vložili vlogo za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo
preko upravnika, imajo pravico do informacije kdo od etažnih lastnikov še ni podpisal listine,
kar posledično vpliva na začetek postopka, saj zaradi ne podpisa listine s strani določenega
etažnega lastnika vpis ni mogoč. Oškodovani so ostali vsi etažni lastniki, ki so za vpis etažne
lastnine podali soglasje. Posledično so upravičeni do osebnega imena etažnega lastnika, ki
soglasja za vpis še ni podal. Niso pa do tega podatka upravičeni tudi vsi ostali obiskovalci
večstanovanjske stavbe, kar pomeni, da je ta podatek potrebno posredovati na način, ki bo
tretjim osebam onemogočil seznanitev s temi podatki.
Etažni lastniki lahko s pogodbo o medsebojnih razmerjih uredijo način upravljanja in rabe
večstanovanjske stavbe, ki vsebuje tudi določbo o načinu obveščanja etažnih lastnikov o
zadevah upravljanja.166 Kadar v primeru oddaje skupne lastnine upravnik nastopa v imenu
etažnih lastnikov nasproti najemodajalcu, in pobira ter razdeljuje najemnino, imajo solastniki
pravico zahtevati podatke o dinamiki natekanja dobroimetja iz naslova pobrane najemnine.
Upravnik pa mora pri upravljanju s skupno stvarjo skrbeti za porazdelitev in izterjavo
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obveznosti, ter poročati etažnim lastnikom o svojem delu in jim izstavljati mesečne in letne
obračune.167
Druge etažne lastnike bodo zanimale predvsem informacije, ki so povezane s skupnim
upravljanjem njihovega premoženja, kot je tudi npr. vplačevanje sredstev v rezervni sklad.
Upravnik ima na podlagi 118. člena SPZ pooblastilo168, da upravlja z rezervnim skladom in s
skupnim denarjem, SZ-1 pa določa, da z denarnimi sredstvi rezervnega sklada gospodari
upravnik, ki mora etažnega lastnika, ki ne vplača svojega prispevka v rezervni sklad, pisno
pozvati k plačilu. Poziv upravnika se šteje za verodostojno listino v smislu zakona, ki ureja
izvršbo in zavarovanje.169 Glede na določbe SPZ o solastnini imajo etažni lastniki pravico
vedeti, kateri etažni lastniki ne plačujejo sredstev v rezervni sklad, saj posledice neplačevanja
(oviranje izvedbe del v skladu s sprejetim načrtom vzdrževanja) nosijo vsi etažni lastniki. Če
zaradi neplačevanja v skladu ni dovolj denarja npr. za obnovo izolacije na stavbi, se delo ne
more pričeti. Lahko pa se določeno delo vseeno izvede, čeprav v sklad niso prispevali vsi
etažni lastniki, s čimer se posega v pravico drugih etažnih lastnikov, saj so posredno plačali
tudi za neplačnika. Iz določb 118. člena SPZ med drugim izhaja, da mora upravnik poskrbeti
za porazdelitev in izterjavo obveznosti. Upravnik tako etažne lastnike večstanovanjske stavbe
lahko obvešča o tistih etažnih lastnikih, ki ne plačujejo sredstev v rezervni sklad, o višini in
datumu zapadlosti dolga, vendar ne na način, da bi se s temi podatki seznanile tudi
nepooblaščene osebe. Hkrati pa je tudi upravnik skladno s SZ-1 zavezan k poročanju o
zadevah, ki vplivajo na izvrševanje njegovih pravic in obveznosti.
V primeru kadar določen etažni lastnik ne plačuje svojih stroškov (npr. elektrika, voda,
stroški upravljanja), to na druge etažne lastnike ne bo imelo vpliva, če so v stavbi vgrajene
merilne naprave za vsako posamezno stanovanjsko enoto. Kadar pa se obračun stroškov deli
po posameznih enotah, ker ni omogočen individualni odjem, pa so etažni lastniki upravičeni
do seznanitve s to delitvijo. Pri posredovanju teh podatkov, bo upravnik moral upoštevati
načelo sorazmernosti170 in posredovati samo tiste podatke, ki so potrebni za zagotovitev cilja,
ki se želi doseči. Upravnik bo poročal le o višini stroškov glede na velikost stanovanja, pri
tem pa ni v skladu z načelom sorazmernosti, da bi upravnik recimo razkril tudi imena etažnih
lastnikov posameznega stanovanja. Če je obveznost posameznega etažnega lastnika odvisna
od obveznosti drugega lastnika oziroma, ko zaradi neplačevanja posameznega etažnega
lastnika škodo trpijo vsi ostali etažni lastniki, njegovo osebno ime, višina plačila in ostali
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podatki, ki so potrebni za pravilno ugotovitev obveznosti v odnosu do ostalih etažnih
lastnikov, ne uživajo varstva. Ne smejo pa se s temi podatki seznaniti nepooblaščene osebe.
Priporočljivo je, da upravnik poseduje potrdilo etažnega lastnika, da mu je ta podatke tudi
posredoval, čeprav ZVOP-1 tega ne zahteva. Upravnik je dolžan voditi evidenco, ki omogoča
sledljivost posredovanja osebnih podatkov, kar smo omenili že pri posredovanju podatkov
tretjim osebam. Vendar pa upravnik za zlorabo osebnih podatkov s strani tretjih oseb ne bo
odgovarjal.
Iz navedenih primerov je razvidno, da so etažni lastniki, kadar za to obstaja pravna podlaga in
legitimen interes, upravičeni do pridobitve osebnih podatkov o drugih etažnih lastnikih,
vendar samo na način, da podatki niso vidni zunanjim osebam, in upoštevajoč načelo
sorazmernosti, v skladu s katerim se lahko posredujejo samo tisti podatki, ki so potrebni za
dosego namena v zvezi s katerim se zahtevajo.

3.3 Obratovanje in vzdrževanje večstanovanjske stavbe
Med zakonskimi pooblastili upravnika, ki so določena v četrtem odstavku 118. člena SPZ, je
tudi obratovanje in vzdrževanje skupnih delov večstanovanjske stavbe. Na tem mestu se
postavi vprašanje kaj sodi med posle obratovanja in vzdrževanja skupnih delov. Da lahko
določena opravila subsumiramo pod pojma obratovanje in vzdrževanje večstanovanjske
stavbe moramo ugotoviti kako ta pojma opredeljuje zakon. Stanovanjski zakonik v 25. členu
ločuje med 1) pojmom obratovanje večstanovanjske stavbe, ki ga definira kot sklepanje in
izvrševanje poslov, ki so potrebni za zagotavljanje pogojev za bivanje in osnovni namen
večstanovanjske stavbe kot celote ter za uporabo skupnih delov večstanovanjske stavbe, ter
2) vzdrževanjem večstanovanjske stavbe, ki je definirano kot sklepanje in izvrševanje poslov,
ki so potrebni za to, da se ohranjajo pogoji za bivanje in osnovni namen večstanovanjske
stavbe kot celote.
Gre torej za posle s katerimi se ohranja stanje večstanovanjske stavbe, ki je skladno z njenim
namenom, in jih natančneje opredeljuje zakon, ki jih v osnovi loči na vzdrževalna dela
manjše vrednosti in posle rednega upravljanja.
Stanovanjski zakonik tako opredeljuje dve kategoriji poslov, ki so v osnovi namenjeni
predvsem ohranjanju in vzdrževanju stavbe. Pomembno vprašanje je, katera dela je upravičen
upravnik opravljati sam, torej brez dodatne pravne podlage za izvedbo del, ter za katere
potrebuje veljaven sklep etažnih lastnikov, ki je sprejet z zadostno večino, ki se za opravo
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določenega posla zahteva, po solastniških deležih ali morebitno drugo pravno podlago.
Odgovor na to najdemo zakonskih in podzakonskih aktih ter sodni praksi.
V 51. členu SZ-1 je določeno temeljno pravilo, da mora upravnik sam skrbeti za izvedbo
vzdrževalnih del manjše vrednosti. To pomeni, da upravnik za določena opravila ne potrebuje
soglasja etažnih lastnikov, ampak se od njega pričakuje, da bo določena dela opravil zgolj na
podlagi zakona. Primeroma so vzdrževalna dela manjše vrednosti opredeljena v Pravilniku o
standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj171 (Pravilnik). Le-ta našteva 24.
opravil, ki bi zadostila standardu manjših vzdrževalnih del, kar pa ne pomeni, da se skozi
prakso pod ta pojem ne uvrščajo še kakšna druga opravila. Tako bodo med vzdrževalna dela
manjše vrednosti lahko sodila opravila kot so menjava žarnic na hodnikih stanovanjske
stavbe, grabljanje listja pred stanovanjsko stavbo, pluženje snega itd. Načeloma vzdrževalna
dela manjše vrednosti v praksi ne povzročajo težav med etažnim lastnikom in upravniki.
Problematični so tisti posli obratovanja in vzdrževanja za katera upravnikovo pooblastilo za
njihovo opravo ne izhaja iz zakona, ampak ga ta črpa iz veljavnega sklepa etažnih lastnikov.
Za posle obratovanja se šteje zlasti zagotavljanje dobav in storitev za skupne dele,
zagotavljanje dobav in storitev za posamezne dele večstanovanjske stavbe, če naprave
večstanovanjske stavbe ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav in storitev
za posamezne dele, varstvo pred požarom in zagotavljanje drugih ukrepov za zaščito in
reševanje, čiščenje skupnih prostorov, hišniška opravila, deratizacija in podobno. 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. 172 Etažni
lastnik bo npr. v primeru menjave načina ogrevanja večstanovanjske stavbe mnenja, da se tak
posel zahteva 100% soglasje etažnih lastnikov, da tak posel torej ne sodi pod posel
obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, in upravnik za opravo posla nima
ustrezne podlage.173
Pristojnost za opravljanje vzdrževalnih del pa ne izhaja zgolj iz sklepov etažnih lastnikov,
ampak jo upravniki črpajo tudi iz načrta vzdrževanja večstanovanjske stavbe, ki ga etažni
lastniki sprejmejo za časovno obdobje najmanj enega in največ petih let. Upravnik ob
prevzemu stavbe v upravljanje opravi ogled in zapisnik o stanju skupnih delov, na podlagi
katerega nato pripravi kratkoročni in dolgoročni načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe. V
načrtu se določijo vzdrževalna dela, ki se bodo na podlagi načrta opravila, kot tudi vir
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zagotavljanja sredstev za opravo del preko vplačil v rezervni sklad. Problem se pojavi, kadar
posamezni etažni lastnik meni, da načrt vzdrževanja ne zagotavlja ohranjanja pogojev za
bivanje v posameznem delu ali osnovnega namena večstanovanjske stavbe kot celote. Tako
bo npr. etažni lastnik, ki živi v pritličju nasprotoval renovaciji strehe, saj bo mnenja, da njena
menjava nanj ne bo omela takšnega vpliva, kot na etažnega lastnika, ki živi v najvišjem
nadstropju večstanovanjske stavbe.
V kolikor se etažni lastnik z izvedbo del ne strinja, pa naj ta izhajajo iz sklepa etažnih
lastnikov ali pa iz načrta vzdrževalnih del, ima vedno možnost, da vloži predlog pred
sodiščem, ki bo v nepravdnem postopku odločilo, ali je sprejet sklep etažnih lastnikov
ustrezna in zadostna podlaga za izvedbo posla, bodisi bo naložilo preveritev ustreznosti
načrta vzdrževanja izvedencu. V kolikor etažni lastniki ne sprejmejo načrta vzdrževanja,
lahko etažni lastnik predlaga, da stanovanjska inšpekcija etažnim lastnikom določi začasen
načrt vzdrževanja. Ukrep stanovanjske inšpekcije velja do odločitve sodišča v nepravdnem
postopku. 174
Stanovanjska inšpekcija bo nadomestila soglasje etažnih lastnikov tudi, kadar bo v okviru
inšpekcijskega

nadzora

opazila

pomanjkljivosti

pri

obratovanju

in

vzdrževanju

večstanovanjske stavbe s strani upravnika. Tako bo upravnik na podlagi odločbe stanovanjske
inšpekcija upravičen opraviti npr. sanacijo kleti, čeprav etažni lastniki za ta posel niso sprejeli
sklepa, niti ni bil v načrtu vzdrževanja večstanovanjske stavbe.175 Če skupni deli
večstanovanjske stavbe niso vzdrževani v skladu z normativi za vzdrževanje stanovanj in
stanovanjskih stavb, inšpektor določi dela, ki jih je treba izvesti za to, da bodo primerni za
normalno rabo večstanovanjske stavbe in rok za njihovo izvedbo. Redni pregledi in
načrtovanje akcij v zvezi z vzdrževanjem večstanovanjskih stavb vsekakor pripomorejo k
temu, da se stanovalcem večstanovanjskih stavb zagotavlja normalno rabo stavb.176
Na podlagi zgornjih primerov lahko izpeljemo, da upravnik pooblastilo za opravo
obratovalnih in vzdrževalnih del črpa neposredno iz zakonskih določil, sklepov, ki jih etažni
lastniki sprejmejo na zborih, sklepov sodišča ter inšpekcijskih odločb. Pomembno je
predvsem, da imajo upravniki za izvedbo določenega posla vedno veljavno podlago s katero
lahko kasneje upravičijo tudi račun, ki ga izstavijo etažnemu lastniku za opravljeno delo.
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Glej 26. člen SZ-1.
Glej 125. člen SZ-1.
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Podrobneje: Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Redni pregledi dvigal v večstanovanjskih
stavbah 2018.
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3.4 Ovire glede izvajanja upravnikovih pooblastil
Med pooblastili upravnika je med drugim določeno tudi pooblastilo, da upravnik sestavi
obračun stroškov upravljanja in stroške razdeli med etažne lastnike, ter da sprejema plačila
etažnih lastnikov na podlagi mesečnega obračuna in plačuje obveznosti iz pogodb sklenjenih
s tretjimi osebami. Kljub temu, da ima upravnik zakonsko določena pooblastila, pa zakon
upravniku pogosto ne daje potrebnih mehanizmov, s katerimi bi podeljena pooblastila lahko
tudi dejansko izvrševal. S pomočjo zakonodajnih določb, sodne prakse in stališč teorije so v
nadaljevanju predstavljeni odgovori na nekatera vprašanja, ki se pojavljajo v poslovni praksi.
3.4.1 Pravica do vstopa v stanovanje etažnega lastnika
V 36. členu Ustave Republike Slovenije177 je določeno, da ne sme nihče, brez odločbe
sodišča, proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje. Ta člen varuje posameznika pred
posegi vsakogar (t. j. oblastnih organov, vseh, ki izvajajo javna pooblastila in ostalih
posameznikov) (Avbelj, 2019:351). Ker je zasebnost temeljna človekova pravica in ker je
stopnja upravičenosti pričakovanja zasebnosti v posameznikovem stanovanju najvišja, mora
biti vsak poseg v to pravico ali omejitev te pravice presojan na podlagi sorazmernosti ukrepa
z upravičenim ciljem (Avbelj, 2019:352). Poudariti je potrebno, da kršitev nedotakljivosti
stanovanja predstavlja kaznivo dejanje, za katerega je predpisana tudi zaporna kazen do pet
let.178 Prav zaradi tega mora biti oseba (upravnik), ki želi vstopiti v tuje stanovanje,
prepričana, da ima takšno pravico.
Pod zakonsko določenimi pogoji lahko uradna oseba vstopi v tuje stanovanje brez odločbe
sodišča, če je to neogibno potrebno, da se zavarujejo ljudje in premoženje.179 Varnostni
razlogi so konkretizirani v 53. členu Zakon o nalogah in pooblastilih policije180, ki določa pod
katerimi pogoji lahko policisti vstopijo v stanovanje brez odredbe sodišča. Načeloma lahko
torej brez dovoljenja lastnika v posameznikovo stanovanje vstopi zgolj policist oziroma
druga uradna oseba. Skladno s 5. členom Zakona o upravnem postopku se za uradno osebo
šteje oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za odločanje v upravni zadevi ali za
opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku. Nadalje Kazenski zakonik v 99. členu
določa, da se za uradno osebo štejejo različni tipi oseb, ki so tako ali drugače vpeti v državni
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Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47,
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99
in 75/16 – UZ70a).
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Glej četrti odstavek 36. člena Ustave RS.
180
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17).
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aparat. Ker upravnik ne spada v eno izmed teh kategorij, prima facie nima pravice do vstopa
v stanovanje posameznika brez njegovega dovoljenja.
Podlago za vstop posameznikov (tudi upravnika) v stanovanje etažnega lastnika predstavlja
15. člen Ustave RS, v katerem je določeno, da so človekove pravice in temeljne svoboščine
omejene s pravicami drugih. Posledično se kršitev pravice do nedotakljivosti stanovanja tehta
z neko drugo pravico posameznika. Vrhovno sodišče RS je v zadevi I Ips 32239/2013181
tehtalo med pravico lastnikov stanovanja in najemnikovo pravico do zasebnosti. V dotični
zadevi sta lastnika stanovanja dvakrat vstopila v svoje stanovanje brez dovoljenja najemnika.
Najemnik namreč ni plačeval računov za elektriko, prav tako pa se na pozive lastnikov ni
odzival. Vrhovno sodišče je odločilo, da je bil kljub temu, da takšen vstop v stanovanje
predstavlja poseg v najemnikove pravice, vstop v stanovanje v konkretnem primeru ustavno
dopusten. Sodišče je svojo odločitev oprlo na dejstvo, da sta lastnika vstopila v stanovanje
šele po večkratnih pozivih in dejstvu, da sta vstopila, ker je električni števec miroval, v
stanovanju pa sta zaznala brnenje. Z vstopom sta torej lastnika želela odvrniti neposredno
grozečo škodo na njuni nepremičnini, ki bi nastala z odklopom elektrike. Povzamemo lahko,
da pravica do nedotakljivosti stanovanja ni absolutna in je lahko omejena, ko trči s pravicami
drugih.
Preden se posvetimo problematiki vstopa v stanovanje s strani upravnika velja omeniti še
naslednje. Najemnik mora na podlagi 94. člena SZ-1 dopustiti vstop v stanovanje lastniku
stanovanja največkrat dvakrat letno za preveritev pravilne rabe stanovanja in na podlagi 99.
člena SZ-1 dopustiti vstop v stanovanje, da se opravijo dela za izboljšanje predmeta najema
(napeljava oziroma rekonstrukcija centralnega ogrevanja, električnega in vodovodnega
omrežja, satelitske antene, kabelskega in telefonskega priključka, v¸arnostnih naprav,
vgraditev ali zamenjava opreme in tako dalje), dela za zmanjšanje porabe energije in vode,
razen če bi to za najemnika oziroma njegovo družino predstavljalo obremenitev, ki glede na
obseg in trajanje del, posledice izvedbe del, povečane stroške najema in najemnikova
predhodna lastna vlaganja v izboljšavo stanovanja presega upravičeno korist lastnika in
morebitnih drugih lastnikov in najemnikov v stavbi.
Prav tako mora etažni lastnik na podlagi 121. člena SPZ dovoliti vstop v svoj posamezni del,
da se lahko opravijo popravila in izboljšave na skupnih delih, ki jih drugače ni mogoče
opraviti ali pa jih je mogoče opraviti le z nesorazmernimi stroški. Če etažni lastnik ne dopusti
vstopa, odloči o tem na zahtevo upravnika oziroma preostalih etažnih lastnikov sodišče v
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nepravdnem postopku, pri čemer seveda nastanejo stroški, ki bodo bremenili dotičnega
etažnega lastnika. V primeru pozitivne odločbe sodišča se morajo popravila oziroma
izboljšave izvesti v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo etažnega
lastnika, etažni lastnik pa mora biti o posegih obveščen v najkrajšem možnem času.
V praksi pa se porajajo tudi vprašanja glede nujnosti vstopa v stanovanje, če obstaja
nevarnost za premoženje ali življenje (denimo iz stanovanja se kadi, iz stanovanja teče voda v
spodnje nadstropje ali pa je na stropu zgolj moker madež, voda pa ne teče, nekdo zruši
nosilno steno, nekdo v nosilno steno zvrta veliko luknjo ipd.). Zamislimo si lahko dve
različni situaciji. V prvi situaciji obstaja nevarnost za življenje oz. premoženje zgolj v
stanovanju v katerega želi upravnik vstopiti. V drugi situaciji pa obstaja nevarnost za
življenje oz. premoženje tudi v drugi stanovanjih v večstanovanjski stavbi. Izrecna zakonska
pravila, ki bi urejala ti dve različni situaciji ne obstajajo, zato se moramo obrniti k splošnim
pravilom in načelom. V petem odstavku 118. člena SPZ je določeno, da upravnik upošteva
interese etažnih lastnikov. Interes vseh etažnih lastnikov je, da je stavba vzdrževana, da so
skupni deli v stanju, ki omogoča njihovo nemoteno uporabo, in da se v skupnosti zagotavlja
čim višja kakovost bivanja (Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, 2016:695). Namen določitve
upravnika je, da poskrbi za dosego ciljev etažnih lastnikov kot celote. Posledično bi lahko v
primeru, ko stanovanje enega izmed etažnih lastnikov predstavlja nevarnost za stavbo oz.
druga stanovanja (denimo iz stanovanja se kadi), upravnik vstopil v stanovanje, saj bi
obstajala neposredna grozeča nevarnost za stavbo (interes vseh etažnih lastnikov). V takšnem
primeru, upravnik ne bi odgovarjal niti kazensko niti odškodninsko (ni namreč podana ena
izmed predpostavk odškodninske odgovornosti, t. j. protipravnost). Četudi bi upravnik ravnal
v skrajni sili in tovrstno dejanje ne bi bilo protipravno pa bi upravnik moral poravnati
povzročeno škodo, v kolikor bi se kasneje ugotovilo, da škodna nevarnost ni izhajala iz tega
konkretnega stanovanja.
Do drugačnega zaključka pa pridemo v primeru, kadar neka okoliščina (denimo odklop
električne energije) predstavlja nevarnost zgolj za stanovanje iz katerega izhaja ta okoliščina.
V tem primeru upravnik ne bi smel vstopiti v stanovanje. Posledično je poleg kazenske
odgovornosti, upravnik tudi odškodninsko odgovoren.
3.4.2 Pooblastila upravnika v zvezi s ključem delitve stroškov
Načeloma bi moral vsak etažni lastnik dobavitelju sam plačati stroške, ki nastanejo v
njegovem stanovanju oziroma drugem posebnem delu stavbe. Kljub temu pa vse dobave ne
omogočajo merjenja glede na posamezno enoto, temveč zgolj na celotno stavbo (npr. voda,
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plin, skupno ogrevanje). V teh primerih se meri zgolj poraba stavbe kot celote. Za takšno
stavbo, bo dobavitelj izstavil račun upravniku, ta pa bo na podlagi zakonskih meril oz. meril
določenih v pogodbi o medsebojnih razmerjih razdelil stroške med posamezna stanovanja.
Skladno s 116. členom SPZ je potrebno soglasje etažnih lastnikov o ključu delitve stroškov,
če opredelitev stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike, odstopajo od določitve v
sorazmerju z njihovimi solastniškimi deleži. Vendar pa Pravilnik o upravljanju
večstanovanjskih stavb kot lex specialis v končnih in prehodnih določbah (32. člen) določa,
da morajo etažni lastniki prilagoditi pogodbe o medsebojnih razmerjih glede obratovalnih
stroškov v III. poglavju.182 Posledično etažni lastniki glede teh stroškov nimajo avtonomije
oz. ne morejo odstopati od določb Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb. V
primeru, da etažni lastniki pogodbe o medsebojnih razmerjih niso prilagodili obstajajo tri
možnosti. Glede stroškov iz III. poglavja Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, se
uporabijo določbe tega pravilnika. Glede stroškov, ki niso zajeti v Pravilniku o upravljanju
večstanovanjskih stavb mora upravnik najprej preveriti ključ delitve vsebovan v pogodbi o
medsebojnih razmerjih. V primeru, da tak ključ ni predviden ali pa je nezakonit, se delitev
izvede po ureditvi SPZ – t. j. na podlagi velikosti solastniških deležev. Po ugotovitvi ključa
delitve upravnik razpošlje položnice, ki jih plačajo imetniki stanovanj. Lastniki oz. najemniki
stanovanj nakažejo denar na račun upravnika, ta pa plača dobavitelju (Janevski, 2004:110).
3.4.3 Problematika ugotavljanja števila uporabnikov stanovanja
Na podlagi petega odstavka 29. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb
upravnik na podlagi izpolnjenih obrazcev sestavi seznam posameznih enot s številom
uporabnikov, brez navedbe osebnih podatkov. Zaradi situacij, ko v nekem v stanovanju
prebiva več uporabnikov, pa upravnik ali lastnik tega ne vesta, lahko eden izmed
uporabnikov na podlagi šestega odstavka 29. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih
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To so stroški: za toploto, za garažo, ločenega poslovnega prostora, obratovalni stroški kotlovnice (pregledi
kotlovnice, toplotnih postaj, plače kurjača ipd.), priključne moči v primeru oskrbe s toploto iz sistema
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živih mej in dreves ...), nabave drobnega orodja, namenjenega izključno stavbi, telefonskih linij v dvigalu,
reševanja iz dvigala, čiščenja jaškov za smeti, čiščenja snega, zimske službe, stroški raznih drobnih popravil na
skupnih delih zaradi dotrajanosti (popravila ključavnic, samozapiral, okovja oken in vrat, zamenjave svetil,
žarnic, stikal, tipk in varovalk, zamenjave razbitih stekel ipd.), razni fiksni stroški, ki nastajajo neodvisno od
opravljenih storitev ter dobav (priključna moč, priključek na infrastrukturo, ipd.), porabe vode in kanalščina, če
ni individualnih merilnih naprav, skupne porabe elektrike (dvigala, razsvetljava skupnih prostorov ipd.), odvoza
odpadkov, najema zabojnikov za odpadke ter drugi komunalni stroški, čiščenja skupnih prostorov in stroški
čiščenja kanalizacije ter odmašitve kanalizacijskih cevi in praznjenja septičnih jam.
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stavb, pisno opozori upravnika o večjem številu uporabnikov, kot jih je lastnik ali najemnik te
enote sporočil. Na podlagi takšnega pisnega opozorila, bo upravnik zahteval pojasnilo od
lastnika, da se ugotovi dejansko stanje.
Določitev števila uporabnikov je pomembna predvsem zaradi delitve stroškov. Stroški
obratovanja bremenijo posamezne etažne lastnike na podlagi različnih ključev delitve. V
primeru, da gre za najemno stanovanje, stroški obratovanja načeloma bremenijo najemnika
(uporabnika), razen če najemna pogodba ne določa drugače. Posledično je, dolžnost lastnikov
in najemnikov, da sporočijo število uporabnikov. V nasprotnem primeru, torej če lastniki ali
najemniki upravniku pravočasno ne sporočijo števila uporabnikov oziroma povečanja števila
uporabnikov stanovanja ali mu števila sploh ne sporočijo, upravnik upošteva, kot da to
posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kot se šteje za primerno skladno s 14. členom
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem183, pri čemer se upošteva površina
stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine. Višje sodišče v Ljubljani je v zadevi II Cp
1683/2012 odločilo, da je določba 29. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb
za določitev števila uporabnikov, če lastniki ali najemniki opustijo to obveznost, nujna in
sorazmerna za dosego namena 30. člena SZ-1 (delitev stroškov upravljanja).184

Zamislimo si lahko situacijo, ko bi v stanovanju živelo 5 oseb, lastnik pa bi kljub pozivu
upravnika zatrjeval, da v stanovanju živita zgolj dve osebi. V takšnem primeru se porajajo
vprašanja glede pooblastil upravnika – ali lahko le-ta pridobi podatke iz uradnih evidenc, ali
pa vstopi v stanovanje.
Glede pridobivanja podatkov o stalnem oz. začasnem prebivališču osebe velja opozoriti na
naslednje. Namen prijave stalnega ali začasnega prebivališča je evidentiranje prebivalstva RS
in za druge potrebe organov RS, le kadar imajo za to zakonsko podlago. Namen sporočanja
183

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11
in 47/14).
184
VSL sodba II Cp 1683/2012.
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števila uporabnikov pa je ureditev civilnopravnega razmerja med stanovalci večstanovanjske
stavbe (delitev stroškov). Kot prvo velja izpostaviti dejstvo, da število oseb, ki imajo
prijavljeno bivališče, ni nujno enako številu uporabnikov stanovanja.185 Poleg tega
predstavlja že omenjena določba 29. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb
spodbudo lastniku oz. najemniku, da sporoči resnično število uporabnikov stanovanja.
Posledično določbe ni moč razlagati kot pravico upravnika, da pridobi podatke o številu
uporabnikov iz uradnih evidenc. Kot smo ugotovili zgoraj, upravnik prav tako nima pravice,
da bi brez dovoljenja uporabnika, vstopil v stanovanje z namenom ugotovitve števila
uporabnikov.

3.5 Plačevanje obveznosti iz pogodb, ki so sklenjene s tretjimi osebami
V večstanovanjski stavbi, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih
delov, mora biti imenovani upravnik.186 Upravnik je pooblaščen, da v imenu in za račun
etažnih lastnikov sklepa pravne posle s tretjimi osebami. SZ-1 v drugem odstavku 68. člena
določa, da upravniku pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami ni potrebno navesti
vsakega etažnega lastnika, temveč zadošča, da navedba vsebuje naziv: Etažni lastniki, ter
natančno označbo večstanovanjske stavbe (Janevski, 2004:109).
Primer: Etažni lastniki, Partizanska cesta 26, 2000, Maribor.
Takšno zakonsko določilo omogoča lažje sklepanje poslov etažnih lastnikov s tretjimi
osebami (npr. dobaviteji). Navkljub temu, dobavitelj ne bi bil varovan, če ne bi obstajalo še
dodatno določilo, s katerim mora upravnik dobavitelju izročiti seznam etažnih lastnikov in
njihove osebne podatke, ki so potrebni za opravljanje storitve dobavljanja.187 Zahtevani
osebni podatki so; ime in priimek, naslov, številka stanovanja, velikost stanovanja in drugi
podatki, ki so potrebni za opravljanje storitve dobavitelja. Poleg tega se mora izročiti še
delilnik stroškov posameznih etažnih lastnikov, da dobavitelj lahko izračuna dolgovani delež
vsakega izmed etažnih lastnikov.
Posle sklenjene s tretjimi osebami ločimo na posle enkratne narave in posle, ki se izvajajo
kontinuirano. Med prve spadajo posli kot so recimo vgradnja dvigala ali menjava fasade. Pri
teh poslih se enkratni znesek razdeli z delilnikom stroškov. Tudi posli, ki se izvajajo
kontinuirano se delijo na dva dela. Prvi, glede stroškov, ki jih ima posamezno stanovanje
(RTV prispevek, internetne storitve,...), ki v tem razdelku ne bodo obravnavani in drugi,
185

Podrobneje: Informacijski pooblaščenec, Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb.
Glej 48. člen SZ-1.
187
Tretji odstavek 68. člena SZ-1.
186
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glede stroškov, ki se nanašajo na skupne prostore, kjer se stroški delijo med vse etažne
lastnike. Ti stroški so predvsem dobava elektrike za hodnike, odvoz smeti, čiščenje skupnih
prostorov in podobno.
Enkratno plačilo določene storitve in redno mesečno plačevanje storitev nam samo po sebi
pove, da se v praksi pojavi večja problematika glede rednega mesečnega plačevanja storitev.
Zato se bo v tem razdelku obravnavala problematika plačila stroškov storitev skupnih
prostorov oziroma izvajanja storitev, ki so povezane s skupnimi prostori.
Najpomembnejše vprašanje, ki se postavi v zvezi z neplačilom rednih mesečnih stroškov je
vprašanje vrste odgovornosti posameznega etažnega lastnika. Odgovor najdemo v 70. členu
SZ-1, kjer zakon izrecno prepoveduje, da bi bili etažni lastniki v pogodbah, ki jih upravnik
sklene z namenom upravljanja večstanovanjskih stavb solidarno odgovorni za plačilo.188
Slednje pomeni, da posamezni etažni lastnik ne sme in ne bo odgovarjal za neplačila
obveznosti ostalih etažnih lastnikov. Posamezni etažni lastnik je dolžan plačati znesek, ki po
delitvi stroškov pade na njega in nič več, tako je obveznost vsakega etažnega lastnika deljena.
Vsak etažni lastnik torej v celoti in samostojno odgovarja zgolj za obveznosti iz naslova
etažne lastnine, ki odpadejo nanj (Juhart, 2003:46). Morebitno upravnikovo kršitev te
prepovedi zakon sankcionira tako, da pogodbeno določilo, ki nasprotuje omenjeni prepovedi,
proti drugim etažnim lastnikom nima pravnega učinka, sam upravnik pa v tem primeru
solidarno odgovarja tretjim osebam skupaj z etažnim lastnikom, ki dolga ni poravnal.189
Zaradi deljene obveznosti etažnih lastnikov, bi moral vsak etažni lastnik dobavitelju plačati
svoj delež, dobavitelj pa bi moral skrbeti in nadzirati, da se vsa plačila izvedejo.
Problematiko takšnega poslovanja lahko ponazorimo s primerom iz prakse. V
večstanovanjskem objektu je prijavljenih 530 oseb v 307 enotah (poslovni prostori in
stanovanja), v enomesečnem obračunskem obdobju znaša strošek elektrike za skupne
prostore 4,66 EUR, če slednje delimo s številom oseb (530) pridemo do zneska 0,0088 EUR
na osebo. Izpostavljen je skrajni primer, ki ponazarja, da je takšno poslovanje lahko sila
problematično, saj lahko v večjih večstanovanjskih stavbah število etažnih lastnikov
drastično naraste, posamezni zneski pa ne nujno. Zato se v praksi uporablja sistem, kjer vsi
etažni lastniki stroške plačujejo upravniku, upravnik pa poravna dolg do dobavitelja. Tako so
položnice, ki jih izstavijo upravniki pogosto razdeljene na večje število postavk (vodarina,
odvoz smeti, stroški čiščenja, stopniščna elektrika, garažna elektrika, hišniška opravila, itd.).

188
189

VSM Sodba I Cp 702/2017 in Sodba II Ips 80/2014 z dne.
Glej drugi odstavek 70. člena SZ-1.
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Takšna delitev pomaga predvsem prejemniku položnice, saj omogoča natančen pregled
porabe posameznih večstanovanjskih stavb in s tem preprečuje morebitne zlorabe.
V praksi se pogosto uporablja tudi institut odstopa (cesije) terjatve, kjer se upravnik in
dobavitelj dogovorita, da upravnik poravna obveznosti etažnih lastnikov (ne glede na to,
koliko jih plača), dobavitelj pa nima skrbi glede neplačila katerega izmed etažnih lastnikov.
Upravnik, ki je plačal obveznost ima kasneje zahtevek napram etažnim lastnikom, ki še niso
poravnali svoje obveznosti.
Če ima dobavitelj veljavno sklenjeno pogodbo z etažnimi lastniki, mora upravnik brez
odlašanja izpolniti zapadle denarne obveznosti tretjim osebam iz pogodb glede upravljanja
večstanovanjske stavbe, glede na prejeta plačila (ko torej prejme plačila) od vsakega
posameznega etažnega lastnika.190 Predstavljamo si lahko, da je takšen način plačevanja
precej nepregleden, tako za upravnika kot za dobavitelja. Skladno z načelom prostega
urejanja obligacijskih razmerij se lahko upravnik z dobaviteljem dogovori tudi drugače, 191
recimo da plača vse obveznosti v celoti ob določenem dnevu zapadlosti. Vrste možnih
obligacijskih dogovorov bodo obravnavane v nadaljevanju. Na tej točki je potrebno
izpostaviti, da dobavitelji pogosto pogojujejo sklenitev pogodbe s takšnim načinom izplačila,
saj znatno poenostavi njihovo delo. Dobaviteljev interes je zlasti zanesljivost in pravočasnost
plačil vseh etažnih lastnikov oziroma bistveno zmanjšanje tveganja izpada priliva iz tega
naslova, hkrati pa se tako izognejo velikim stroškom vodenja knjigovodskih evidenc vseh
etažnih lastnikov kot zavezancev za plačilo in stroškom izterjave v primeru neplačila
(Gerbec, 2017:1232).
Kot že zapisano imajo etažni lastniki deljeno odgovornost plačila dobavitelju. Predstavljamo
si lahko, da je vsakokratno plačilo vseh etažnih lastnikov in poravnava vseh obstoječih
dolgov utopija. Tako lahko dobavitelj od upravnika zahteva informacije o posameznih
neplačnikih (etažnih lastnikih) ter jih terja za zapadle obveznosti. Če informacije, ki jih je
prejel od upravnika niso zadostne, 71. člen SZ-1 določa, da lahko od upravnika zahteva, da v
8 dneh posreduje dodatne informacije, ki jih potrebuje za uveljavitev svojega zahtevka
(Juhart, 2003:46).

190

Primerjaj 71. člen SZ-1. Če lastnik obveznosti ne poravna tudi po prejemu opomina, postopa upravnik
skladno z 71. členom zakona, razen če se upravnik s tretjimi osebami s pogodbo ni dogovoril drugače. Primerjaj
20. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 60/09 in nasl.).
191
VSL sklep I Cpg 1425/2015.
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3.5.1 Problematika upravnika, ki ne plačuje dobaviteljev
V praksi obstajajo primeri, ko so etažni lastniki vestno izpolnjevali svoje dolžnosti in zneske
plačevali na račun upravnika, slednji pa prejetih plačil ni posredoval dobaviteljem, temveč jih
je obdržal zase. Najbolj znan tovrstni problem se je zgodil v Celju, kjer upravnik - družba
Atrij Celje d.o.o. - ni plačevala dobaviteljev. Družba je šla v stečaj in s tem povzročila
večmilijonsko škodo. Čeprav so etažni lastniki poravnali vse svoje obveznosti, so imeli
dobavitelji še vedno veljaven pravni naslov za izterjavo dolgov, saj dobavitelji, kot zvesta
stranka pogodbenem razmerju, nikoli niso prejeli plačila za opravljene storitve. V tem
primeru bi morali etažni lastniki ponovno plačati račune do dobaviteljev, proti upravniku pa
prijaviti terjatev v stečajnem postopku.
Za lažje razumevanje opisanega primera je potrebno razjasniti nekaj civilnopravnih
institutov. Skladno z načelom relativnosti, pogodba ki je sklenjena med dvema strankama
zavezuje zgolj ti dve stranki. Tako pogodba, ki jo sklene upravnik v imenu in za račun
etažnih lastnikov zavezuje etažne lastnike in dobavitelja. V kolikor se etažni lastniki in
upravnik dogovorijo, da bodo oni plačevali stroške na račun upravnika in bo ta v celoti plačal
dobavitelja slednje ne pomeni, da upravnik vstopa v pogodbeno razmerje, temveč je zgolj
izpolnitveni pomočnik.
Če slednje prenesemo na predstavljeni primer iz prakse vidimo, da so dobavitelji izpolnili
svojo pogodbeno obveznost (odvoz smeti, dobava elektrike, itd.), etažni lastniki pa ne. Etažni
lastniki so res plačali in stroške nakazali upravniku, vendar ta plačil ni posredoval naprej.
Šteje se, kot da etažni lastniki niso izpolnili pogodbene obveznosti in dobavitelji imajo
zakonsko podlago za izterjavo zapadlih neplačanih obveznosti.
V tem primeru morajo etažni lastniki poravnati obveznosti do dobaviteljev (če ti slednje
zahtevajo), proti upravniku pa naperiti odškodninski zahtevek. Ne smemo pozabiti, da
upravnika izberejo etažni lastniki, zato oni prevzemajo tveganje pri izbiri. Tako si lahko
predstavljamo, da je izbira upravnika, ki navkljub višjemu mesečnemu obračunu, redno
plačuje dobavitelje boljša, kot izbira upravnika, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti do
dobaviteljev pravočasno.
3.5.2 Upravnikova obveznost zalaganja stroškov do dobaviteljev
Pogodba, ki jo sklene upravnik v imenu in za račun etažnih lastnikov zavezuje dobavitelja in
etažne lastnike (Juhart, Plavšak (ur.), 2003:432). Upravnik je zgolj oseba, ki je pooblaščena
za sklepanje takšnih pogodb, poleg tega zastopa etažne lastnike in lahko v njihovem imenu
vloži tožbo. Govorimo o razširitvi procesne legitimacije, aktivno in pasivno ostanejo
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legitimirani etažni lastniki. Če iz same pogodbe ali pogodbe o opravljanju upravniških
storitev ne izhaja drugače, upravnik ne odgovarja za neplačilo etažnih lastnikov. Tako lahko
dobavitelj terja zgolj etažne lastnike. Upravniku je ob odsotnosti posebnega dogovora
(prevzem izpolnitve) prepuščena odločitev o tem, ali bo obveznost posameznega etažnega
lastnika izpolnil sam, ali bo moral dobavitelj terjati neposredno etažnega lastnika. Če eden od
etažnih lastnikov svoje obveznosti (sorazmerne svojemu solastniškemu deležu) ne izpolni,
dobavitelj (upnik) ni upravičen zahtevati izpolnitve ne od upravnika192 ne od drugih etažnih
lastnikov. Navkljub temu, pa dobavitelj (upnik) mora sprejeti izpolnitev od vsakogar, ki ima
pravni interes da bi bila obveznost izpolnjena, kot tudi v primeru, če se dolžnik z izpolnitvijo
tretjega strinja.193 Tretja oseba (npr. upravnik) tako lahko v razmerje vstopi na podlagi
zakona (pravni interes) ali pogodbe (dogovor z upnikom ali dolžnikom).194
V praksi se pogosto dogaja, da upravnik »založi« lastna sredstva in poravna obveznosti
etažnih lastnikov do dobaviteljev. Postavi se vprašanje, kakšno je pravna narava takega
ravnanja. Sodna praksa zavzema stališča, da takšno ravnanje ustreza naravi verzijskega
zahtevka, subrogacije ali gestije.195 Katero pravno podlago bo sodišče uporabilo v
posameznem primeru, je odvisno od okoliščin in trditev, ki jih v zvezi s tem v postopku
podajo pravdne stranke.196

3.5.2.1 Zakonita subrogacija
Skladno z načeli civilnega prava, mora obveznost iz obligacijskega razmerja izpolniti
dolžnik. Poleg njega pa lahko obveznost izpolni tudi kdo tretji. 197 Kadar torej tretja oseba
izpolni obveznost iz razmerja, katerega stranka ni sama, govorimo o subrogaciji. Subrogacija
je lahko zakonita ali pogodbena (Cigoj, 1980:285). Pogodbeno subrogacijo smo že
izpostavili, zato se bomo sedaj osredotočili na zakonito. Tretja oseba, ki plača obveznost,
praviloma ne plača zgolj zato, da obveznost preneha, temveč zlasti zato, da vstopi v razmerje
kot upnik (Juhart v Juhart, Plavšak (ur.), 2003:307). Dolžnik pri zakoniti subrogaciji
praviloma ne sodeluje, zato je bistvenega pomena, da se njegov položaj ne poslabša. Skladno
z 275. členom OZ mora za izpolnitev plačnika (subrogiranca), slednji (v našem primeru
upravnik) imeti pravni interes. Pravni interes utemeljuje že 118. člen SPZ, po katerem ima
upravnik med drugim dolžnost skrbeti za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov
192

VSRS II Ips 80/2014.
Glej 271. člen OZ.
194
Tako tudi 274., 275. in 432. člen OZ.
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VSL sodba I Cpg 1167/2010.
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VSL sodba II Cpg 609/2015.
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Glej prvi odstavek 271. člena OZ.
193
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stavbe. Za zagotovitev tega cilja pa morajo biti izpolnjene dolžnosti do dobaviteljev. Tako
mora upravnik, četudi k temu ni izrecno zavezan (in v odnosu do dobavitelja, ni dolžnik in ni
pasivno legitimiran v morebitni pravdi), sproti poravnati stroške obratovanja in vzdrževanja.
Le tako lahko v celoti in popolnoma izpolni prej navedeno obveznost in prepreči morebitno
škodo, ki bi nastala kot posledica prekinitve dobav zaradi neplačil.198 Upravnik je izpolnil
tujo obveznost, s tem pa je po samem zakonu nanj prešla terjatev z vsemi stranskimi
pravicami.199 Izpostaviti je potrebno, da sodelovanje dolžnika (etažnega lastnika) pri zakoniti
subrogaciji ni predvideno, zato se njegov položaj zaradi prenosa terjatve ne sme poslabšati,
saj bi sicer nastopil učinek pogodbe v breme tretjega, ki pa tretjega ne zavezuje.200 Izjema od
tega pravila velja, če sta etažni lastnik in upravnik s pogodbo drugače uredila medsebojno
razmerje, na podlagi katerega je upravnik izpolnil tujo obveznost (Plavšak v Juhart, Plavšak
(ur.), 2003:300). Skladno s prvim odstavkom 421. člena OZ ima prevzemnik terjatve
(upravnik) nasproti etažnim lastnikom enake pravice, kot jih je imel dobavitelj do plačila
obveznosti. Iz tega izjajajo pomembne posledice predvsem pri zastaralnih rokih, saj ti ne
začnejo teči ponovno.201 Navedeno lahko ponazorimo z naslednjim primerom:
Primer: Upravnik od etažnega lastnika zahteva plačilo stroškov obratovanja, vzdrževanja in
upravljanja prostora X v štiriletnem obdobju. Upravnik utemeljuje svojo obveznost plačila
stroškov tožene stranke s sklicevanjem na 118. člen SPZ, saj je zgolj na ta način lahko
zagotovil funkcioniranje celotne stavbe. Iz tega izhaja, da je upravnik nedvomno imel pravni
interes za izpolnitev obveznosti. Pravno vprašanje, ki ga je moralo obravnavati sodišče je,
kateri zastaralni rok je potrebno uporabiti, saj se je etažni lastnik skliceval na zastaranje
terjatev, ki jih je poravnal upravnik. 202
Skladno z definicijo zakonite subrogacije se položaj etažnega lastnika (toženca) ne sme
poslabšati. Zato je za zastaranje konkretnih terjatev potrebno uporabiti triletni zastaralni rok
po določilu 347. člena OZ (občasne terjatve) oziroma 349. člena OZ za zastaranje
gospodarskih pogodb (obe stranki sta bili gospodarska subjekta). Za začetek teka zastaralnega
roka je namreč ključno, kdaj bi ta začel teči v primeru, da bi bila storitev dobavitelja
zaračunana direktno etažnemu lastniku (in ne kdaj je potekel rok za plačilo terjatev, ki ga je
postavil upravnik). Skladno z določbo, da zastaranje začne teči prvi dan po dnevu, ko je
upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti (1. odstavek 336. člena OZ) je tako zastaranje
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vsake posamične terjatve začelo teči naslednji dan po zapadlosti računa dobavitelja (in ne
upravnika).
Slednje je pomenilo, da so na upravnika prešle terjatve dobaviteljev, katerih zastaralni rok je
že potekel. Obveznosti etažnega lastnika so z zastaranjem postale naturalne in posledično
neiztožljive.
3.5.2.2 Poslovodstvo brez naročila (gestija)
OZ gestijo ureja v 4. oddelku (od 199. do 206. člena), kjer je določeno, da lahko brez
pravnega naslova posežemo v tujo sfero, če takšnega ravnanja ni mogoče odložiti in bi sicer
nastala škoda ali bila zamujena očitna korist.203 Če slednje prenesemo v stanovanjsko pravo,
upravnik s plačilom dobavitelju izpolni obveznost, ki je ni dolžan izpolniti in za katero mu po
zakonu ni treba izkazati pravnega interesa, temveč zgolj, da je bilo dejanje nujno oziroma
koristno za etažnega lastnika. Za obstoj poslovodstva brez naročila morajo biti izpolnjene vse
predpostavke. Upravnik ne sme biti zavezan do izpolnitve niti na podlagi zakona, niti na
podlagi pogodbe, saj bi slednje pomenilo, da se takšno ravnanje ne more šteti za
poslovodstvo brez naročila.204 V kolikor so izpolnjene predpostavke poslovodstva brez
naročila ima upravnik pravico, da zneske, ki jih je plačal tretjim in ki se nanašajo na
obratovanje in tekoče vzdrževanje stavbe, izterja od lastnika.
Upravnikova dolžnost skrbeti za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov stavbe iz
118. člena SPZ predstavlja zgolj interes za plačilo dolga in ne zakonsko podlago, s katero bi
bil upravnik zavezan k plačilu dolga etažnih lastnikov. Višje sodišče v Ljubljani je nedavno
odločilo, da plačilo predujma, še toliko bolj pa strinjanje z izbiro izvedenca brez soglašanja
etažnih lastnikov, ne sodi niti v pojem nujne niti v pojem koristne gestije. 205 To pomeni, da
upravnik samovoljnih ravnanj, v primerih v katerih je potrebno soglasje etažnih lastnikov, ne
sme in ne more utemeljevati z institutom gestije.
Poslovodstvo brez naročila je skrajni primer posega v sfero tuje osebe, zato mora gestor
(upravnik) takoj, ko je to mogoče, o svojem ravnanju obvestiti dominusa (v našem primeru
etažne lastnike), da se lahko odzove na ravnanje poslovodje brez naročila in zaščiti svoje
interese (Cigoj, 1980:250). Takšna notifikacijska obveznost predpostavlja, da gre za enkraten
poseg v interese dominusa, ne pa takšno gestorjevo ravnanje, ki bi trajalo v nedogled.
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Primer iz prakse:206 upravnik je v daljšem časovnem obdobju (25. 3. 2005 do 28. 6. 2006)
zaračunaval stroške upravljanja, za katere je uveljavljal povračilo iz naslova nujne gestije.
Kot je bilo pojasnjeno, pa že pojmovno pravilo o nujni gestiji v konkretnem primeru ne more
priti v poštev. Zato za zaračunavanje stroškov za daljše časovno obdobje, institut nujne
gestije ne pride v poštev.
Zaključimo lahko, da je upravnikov povračilni zahtevek na podlagi poslovodstva brez
naročila utemeljen, če so izpolnjene vse predpostavke in ni samovoljno odločal o stvari, kjer
bi potreboval soglasje etažnih lastnikov. Iz navedenega izhaja, da je za upravnika ustreznejše
sklicevanje na institut zakonite subrogacije, saj v tem primeru nanj preide terjatev z vsemi
stranskimi pravicami zgolj ob predpostavki izkazanega pravnega interesa. Pri institutu
poslovodstva brez naročila morajo biti izpolnjene vse predpostavke, hkrati pa gre lahko le za
enkratna in nujna opravila.

3.5.2.3 Verzijski zahtevek
Verzijski zahtevek pride v poštev v primeru okoriščenja ene stranke na račun druge, ki je
neupravičeno prikrajšana. Pri tem morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. To so: so
obogatitev, prikrajšanje na škodo drugega in vzročna zveza med obema in odsotnost
pravnega posla.207 V stanovanjskem pravu bo tak zahtevek redek, saj se pogosto najde
potrebni pravni interes, ki omogoči drug vrnitveni zahtevek. Kot je odločilo Višje sodišče v
Ljubljani,208 pravdne stranke odločajo, katera pravna podlaga bo uporabljena. V razmerju
med plačnikom (upravnik) in resničnim dolžnikom (etažni lastniki) je verzijski zahtevek
mogoč zgolj v primeru, da je bila plačana obveznost, ki bi jo bil resnični dolžnik dolžan
izpolniti po zakonu. Ker etažni lastniki že na podlagi 115. člena SPZ nosijo obveznosti na
skupnih delih sorazmerno njihovemu solastniškemu deležu, je mogoče zaključiti, da je bilo
plačilo stroškov v zvezi z obratovanjem zakonska dolžnost etažnih lastnikov.209

3.5.3 Problematika provizij v slovenskem pravnem redu
Slovensko javnost je pred leti pretresla novica, da upravniki pridobivajo nezakonite provizije
od storitev, ki jih opravljajo dobavitelji. Praktično to pomeni, da upravnik in dobavitelj
skleneta pogodbo o medsebojnem sodelovanju, kjer upravnik skrbi za redno plačilo zapadlih
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terjatev (ne glede na to, če etažni lastniki dejansko plačajo v roku), dobavitelj pa mu v
zameno prepusti nekaj odstotni delež zaračunanih storitev.
Prima facie se slednje ne sliši nezakonito, saj vendar upravnik skrbi, da so stroški poravnani
in dobavitelj nemoteno opravlja svojo storitev (zavarovanje, dobava elektrike, plina ipd.).
Določeni upravniki pa so takšne dogovore začeli izkoriščati in sprejemati ponudbe zgolj od
dobaviteljev s katerimi imajo sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju. Slednje
pomeni, da upravnik ne dela več v korist etažnih lastnikov (za kar se je s pogodbo zavezal),
temveč za lastno korist, saj ti dobavitelji niso nujno več najprimernejši (najcenejši) za
izvedbo posamične storitve. Zagotovo pa so najboljši za upravnika, saj mu omogočijo
finančno korist. Finančna korist, ki jo upravnik prejme se giblje med 5 in 25 % vrednosti
poslov.
Drži, da dobavitelji pogosto zahtevajo sklenitev pogodbe, kjer upravnik poravna obveznosti
vseh etažnih lastnikov ob določenem dnevu zapadlosti terjatev. Vendar slednje ne pomeni, da
lahko zaradi tega etažnim lastnikom zaračuna višji strošek. V enem izmed primerov iz prakse
je podjetje za oskrbo dvigal celo odpovedalo pogodbo o sodelovanju z upravnikom, saj je
slednji zaračunaval 10% več, kot je znašal dejanski strošek vzdrževanja dvigal.
Prevzem obveznosti upravnika pomeni, da upravnik nosi tveganje neplačila etažnih lastnikov.
Prevzem tveganja neplačila se lahko »nagradi« s pravico do praviloma 3-5% deleža od
posameznega izstavljenega računa. Kot vidimo so upravniki upravičeni do pridobitve
provizije zaradi prevzema izpolnitve. Na upravnika kot prevzemnika izpolnitve tako preidejo
posamezne terjatve z vsemi stranskimi pravicami. Zakonitost oziroma nezakonitost provizije
ločimo v tem, da upravnik tveganja prevzema izpolnitve ne sme zaračunati plačnikom
(etažnim lastnikom). Tako se upravnik z dobaviteljevem teoretično lahko dogovori tudi za
20% provizijo zaradi prevzema izpolnitve. Dokler strošek, ki ga imajo plačniki do
dobavitelja, ni povečan zaradi takšnega dogovora, govorimo o zakoniti proviziji.
Reševanja problematike prejemanja nezakonitih provizij se je lotilo tudi eno izmed podjetij,
ki se ukvarja z upravljanjem stavb. To podjetje je uvedlo spletni portal, preko katerega bi
etažni lastniki sami preverjali najprimernejše ponudbe za izvedbo posameznih del. Ob tem bi
upravnikom (proti plačilu) podeljevali tudi t.i. certifikat upravnika brez provizij. Etažni
lastniki bi lahko brezplačno zbirali ponudbe različnih storitev, na drugi strani pa bi morali
ponudniki plačevati mesečno članarino. Navkljub dobri idejni zasnovi so se postavila številna
vprašanja o ustreznosti tovrstnega portala. Zlasti problematično je bilo vprašanje, kako lahko
subjekt, ki deluje na istem trgu določa, kdo je grešni kozel in kdo ne. Postavljala so se tudi
vprašanja ali zgolj en portal zadostuje, s čim ga lahko primerjamo, kdo zagotavlja, da so vsi
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izvajalci na portalu zanesljivi in kvalitetni in podobno. Ugotovimo lahko, da portal iz
različnih razlogov v praksi ni bil dobro sprejet, saj spletna stran kmalu po odprtju portala
sploh ni bila več dosegljiva.

3.5.4 Pasivna legitimacija upravnika in zastaranje terjatev

3.5.4.1 Pasivna legitimacija upravnika
Kot že napisano je vsakokratno plačilo vseh obveznosti utopija. Kadar račun, ki ga je izstavil
dobavitelj ni plačan se postavi vprašanje koga lahko dobavitelj toži. Pasivna legitimacija je
institut s katerim se označuje fizično ali pravno osebo, ki je lahko tožena v primeru
neizpolnitve obveznosti (dolga).210 V stanovanjskem pravu se pogosto pojavi vprašanje, koga
lahko dobavitelj toži; upravnika ali etažne lastnike. Predpostavimo, da je bil upravnik
pooblaščen za sklepanje poslov. Upravnik lahko sklepa posle za etažne lastnike v svojem
imenu za svoj račun ali v imenu in za račun etažnih lastnikov.
Če upravnik sklepa posle v imenu in za račun etažnih lastnikov ne more biti tožena stranka v
primeru neplačila etažnih lastnikov.211 Tako lahko dobavitelj terja zgolj posameznega
etažnega lastnika, tudi če se dogovorijo, da končno plačilo izvede upravnik. Če posamezni
etažni lastnik zneska svoje obveznosti ne založi upravniku, lahko slednji odkloni plačilo
dobaviteljem. V tem primeru je možen tudi obligacijskopravni dogovor med upravnikom in
dobaviteljem, kjer se upravnik zaveže poravnati obveznosti posameznega etažnega lastnika,
ki ni poravnal svojega dela obveznosti.212 Slednje je sicer skoraj zagotovo pogojeno s
plačilom določene provizije. Podobno se lahko upravnik dogovori tudi s posameznim etažnim
lastnikom, kjer s prevzemom izpolnitve on plača obveznost tega etažnega lastnika do
dobavitelja. Izpostaviti je potrebno, da v tem primeru dobavitelj ne pridobi legitimacije za
materialnopravni zahtevek napram upravniku.213
Če upravnik sklepa posle za etažne lastnike v svojem imenu in za svoj račun, pride do
upravnikove pasivne legitimacije za tožbo tudi v primeru neplačila etažnih lastnikov. To
pomeni, da lahko dobavitelj toži upravnika, ker etažni lastniki niso poravnali svojih
obveznosti (Dolinšek, 2014:18). Do takšnih primerov prihaja predvsem, kadar na podlagi
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pogodbe o poslovnem sodelovanju upravnik nastopa kot plačnik storitev, ki jih naroča za
objekte ki jih upravlja, dobavitelj pa kot izvajalec. Račun, ki ga dobavitelj izstavi je
naslovljen na upravnika, ne glede na to, da ga bodo dejansko plačali etažni lastniki. S tem
upravnik trpi nevarnost morebitnega neplačila s strani etažnih lastnikov.214 Dodatna
utemeljitev upravnika kot pasivno legitimirane stranke se pokaže kadar si upravnik zagotovi
plačilo določenih odstotnih točk od vrednosti izdanega računa.
3.5.4.2 Zastaranje terjatev za plačilo stroškov in vplačilo v rezervni sklad
Na podlagi 66. člena SZ-1 mora upravnik enkrat mesečno etažnemu lastniku izstaviti obračun
stroškov. V tem obračunu mora upravnik ločeno prikazati vsak strošek obratovanja in
vzdrževanja ter upravniških storitev za celotno večstanovanjsko stavbo in delež posameznega
etažnega lastnika, na katerega je obračun naslovljen, višino mesečnega vplačila v rezervni
sklad in morebitna druga plačila naslovnika ter stanje rezervnega sklada za celotno
večstanovanjsko stavbo.215
Potrebno je razlikovati med dvema pogodbenima razmerjema in sicer razmerje upravnik –
etažni lastnik in razmerje dobavitelj – etažni lastnik. Skladno s 355. členom OZ, zastarajo
terjatve upravnikov večstanovanjskih stavb za storitve upravljanja ter druge njihove terjatve,
ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih v enem letu. Sem spadajo tudi terjatve za
povračilo obratovalnih stroškov, ki jih je upravnik založil za etažnega lastnika.216 Enako velja
za terjatve, s katerimi se uveljavljajo stroški dobave materiala in storitev, ki jih je upravnik
plačal za etažnega lastnika (če se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih).217 Iz prakse
izhaja, da je namen 335. člena OZ izenačiti pravni položaj etažnih lastnikov, ki dolgujejo
plačilo upravnikom, s tistimi etažnimi lastniki, ki plačilo za enako storitev dolgujejo
neposredno dobavitelju. Vendar pa je potrebno poudariti, da obveznost etažnega lastnika
ugasne šele, ko upravnik plača dobavitelju.218 Enoletni zastaralni rok pa ne velja za upravnike
poslovnih stavb. Za njih namreč velja splošni petletni zastaralni rok.219 Enoletni zastaralni rok
prav tako ne pride v poštev za zastaranje terjatev za vplačila v rezervni sklad, saj je narava
teh terjatev drugačna od narave terjatev predvidenih v 355. členu OZ.220 »Terjatve za plačilo
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prispevkov v rezervni sklad so občasne terjatve v smislu 1. odstavka 347. člena OZ, ki
zastarajo v treh letih od zapadlosti vsake posamezne terjatve.«221
V enem letu prav tako zastarajo terjatve (dobavitelja) za dobavljeno električno in toplotno
energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage. V obeh primerih upnika
(upravnik in dobavitelj) opravljata svojo dejavnost kot pridobitno dejavnost, zato se od obeh
pričakuje višjo skrbnost pri izterjavi terjatev.222 Položaj upravnika in dobavitelja je olajšan s
tem, da enoletni zastaralni rok začne teči šele po preteku leta, v katerem je terjatev dospela za
plačilo.223

3.6 Izvajanje sklepov etažnih lastnikov
Eno izmed zakonskih pooblastil (vsakokratnega) upravnika večstanovanjske stavbe, ki so do
določena v četrtem odstavku 118. člena SPZ je tudi pooblastilo za »izvajanje sklepov etažnih
lastnikov«. Navedeno zakonsko pooblastilo zaradi vsebinsko pomanjkljive formulacije v
praksi povzroča veliko težav. Tako upravnikom, pri izvajanju najrazličnejših sklepov etažnih
lastnikov, kot tudi etažnim lastnikom, saj nemalokrat ni popolnoma jasno, kaj vse je zajeto s
tem abstraktnim zakonskim dejanskim stanom. V praksi se postavljajo zlasti naslednja
vprašanja:
 Ali je upravnik večstanovanjske stavbe absolutno in nepogojno zavezan izvajati vse (s
predpisano večino sprejete) sklepe etažnih lastnikov, četudi so le ti npr. v nasprotju z
zakonom?
 Kaj se zgodi, če upravnik večstanovanjske stavbe zavrne izvajanje posameznega
sklepa etažnih lastnikov?
 Ali lahko etažni lastniki, kljub temu, da je upravnik določen, sami, mimo upravnika
izvršijo določen sklep?
 Kakšna je posledica, če izvajanje sklepa etažnih lastnikov povzroči nesorazmerne
stroške? Kdo je tisti, ki v posameznem primeru te stroške krije?
 Kakšne so pristojnosti in (morebitne) obveznosti upravnika večstanovanjske stavbe
pri iskanju izvajalcev določenih del?
V nadaljevanju tega besedila bodo predstavljeni odgovori na zgoraj navedena vprašanja.
Odgovori temeljijo na podrobnejši substančni analizi zakonskih določb, stališčih vodilne
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stvarnopravne teorije in na aktualni sodni praksi slovenskih sodišč. Odgovori so predstavljeni
preko praktičnih primerov, z namenom da abstraktne pravne norme približamo upravnikom
in etažnim lastnikom, ki nemalokrat nimajo pravne izobrazbe.
3.6.1 Izvajanje nezakonitih sklepov etažnih lastnikov
Neizogiben pogoj oz. conditio sine qua non za natančen in vsebinsko pravilen odgovor na
prvo od zastavljenih vprašanj je opredelitev besedne zveze »nezakonit sklep etažnih
lastnikov«. Ključnega pomena je razlikovanje med dispozitivnimi in kogentnimi (tj.
prisilnimi) pravnimi pravili. Za dispozitivne določbe zakonov in drugih formalnih pravnih
aktov je značilno, da dopuščajo, da pravni subjekt dispozicijo pravnega pravila zamenja z
(novo) lastno dispozicijo - predvideno vedenje in ravnanje zavezuje le, če se stranki ne
dogovorita drugače (Pavčnik, 2011:99). Nasprotno, kogentno pravilo je prisilno - zapoveduje
ali prepoveduje določenega ravnanja pravnih subjektov (tj. fizičnih in pravnih oseb), ne da bi
ti zapoved ali prepoved lahko spreminjali. Zapovedujoče in prepovedujoče dispozicije so
brezpogojne (se ravnajo po doktrini »tako bo in nič drugače«). Pomembnost razlikovanja
med tema dvema oblikama pravnih pravil v zvezi z (morebitno) nezakonitostjo sklepa etažnih
lastnikov, lahko ponazorimo z naslednjima primeroma:
Primer 1: Etažni lastniki (z zadostno večino) sprejmejo sklep o oddaji skupnih prostorov v
najem. Na zboru etažnih lastnikov razpravljajo o sestavinah najemne pogodbe. Eden izmed
etažnih lastnikov, ki ima 3 apartmaje na morju in je zato »mojster za dobre najemne
pogodbe«, reče ostalim prisotnim, da bi bilo zelo koristno, če bi etažni lastniki v pogodbo
vnesli določbo, v skladu s katero najemnik odgovarja za obrabljenost stvari zaradi njene
običajne rabe. Trdi, da bodo tako etažni lastniki zaslužili »kar nekaj denarja«. S tem se vsi
etažni lastniki strinjajo in od upravnika zahtevajo sklenitev najemne pogodbe, ki vsebuje
takšno klavzulo. Upravnik pogleda v Obligacijski zakonik in ugotovi, da tretji odstavek 604.
člena določa, da najemnik ne odgovarja za obrabljenost stvari zaradi običajne rabe. Meni,
da je sklep etažnih lastnikov posledično nezakonit, saj zahteva sklenitev pogodbe, vsebine
katere je v nasprotju z zakonom.
V tem primeru je vsebina sklepa etažnih lastnikov prima facie v nasprotju z besedilom
navedene določbe Obligacijskega zakonika224 (v nadaljevanju OZ). Ne glede na to, je ta
določba dispozitivna, kar potrjuje prvi odstavek 241. člena OZ, ki določa, da se s pogodbo
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lahko razširi odgovornost dolžnika tudi na primer, za katerega sicer ne odgovarja. Iz
navedenega izhaja, da pogodba s takšno vsebino in posledično tudi sklep etažnih lastnikov ne
predstavljata kršitve zakona. Posledično je upravnik dolžan izvršiti sklep, s katerim so etažni
lastniki določeno pravno razmerje uredili drugače kot je določeno v dispozitivnem pravilu.
Primer 2: Etažni lastniki (z zadostno večino) sprejmejo sklep o izgradnji parkirnih prostorov
v delu stavbe, ki je ves čas prazen in ne služi nobenemu namenu. Na zboru etažnih lastnikov
se etažni lastniki pogovarjajo, da je pridobitev gradbenega dovoljenja preveč zamudna. Eden
izmed etažnih lastnikov trdi, da je lažje in hitreje zgraditi kar črno gradnjo, ki bo v
prihodnosti »tako ali tako« lahko legalizirana. S takšnim praktičnim stališčem se vsi etažni
lastniki strinjajo. Posledično od upravnika predmetne stavbe s sklepom zahtevajo, naj z
določenim izvajalcem gradbenih del čimprej sklene gradbeno pogodbo in ga pri tem
opozorijo, da vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna.
Gradbeni zakonik225 (v nadaljevanju GZ) določa, da je za novogradnjo treba imeti
pravnomočno gradbeno dovoljenje.226 Za razliko od v prvem primeru obravnavanega
pravnega pravila je predmetno pravilo kogentne (tj. prisilne) narave. To pravilo zapoveduje
določeno ravnanje (pridobitev gradbenega dovoljena), ki ga etažni lastniki z lastno
dispozicijo ne morejo izključiti. Posledično je sklep etažnih lastnikov nezakonit. Upravnik
večstanovanjske stavbe takšnega (tj. nezakonitega) sklepa etažnih lastnikov ne more in ne
sme izvršiti. Vodilna teorija stvarnega prava opozarja, da ima pogodba o opravljanju
upravniških storitev naravo pogodbe o naročilu, tj. mandatne pogodbe (Juhart, 2003:41). To
potrjuje tudi 62. člen SZ-1, ki določa, da se za pogodbo o opravljanju upravniških storitev
uporabljajo pravila obligacijskega prava o pogodbi o naročilu (mandat), če zakon ne določa
drugače. V skladu s predmetno določbo in ob smiselni uporabi drugega odstavka 768. člena
OZ je upravnik, v primeru nezakonitosti sklepa, zavezan etažne lastnike opozoriti na
škodljivost pridobljenih navodil in zahtevati nova navodila. Tako bo moral upravnik, v zgoraj
opisanem primeru, etažne lastnike opozoriti, da je sklep nezakonit, saj objekt, ki je zgrajen
brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja, na podlagi 17. točke prvega odstavka 3. člena
GZ šteje za nelegalen objekt.
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Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.
Glej prvi odstavek 4. člena Gradbenega zakona.
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3.6.2 Neizvajanje sklepov etažnih lastnikov
V tem poglavju bomo obravnavali primere v katerih upravnik ne izvede (zakonitega) sklepa
etažnih lastnikov in kakšne posledice v tem primeru nastanejo. Postavlja se predvsem
vprašanje če lahko etažni lastniki sklep izvedejo sami vprašanje odškodninske odgovornosti
upravnika stavbe.
Primer: Etažni lastniki oddajo skupni prostor v najem. Po poteku dveh let neposredno od
najemnika izvejo, da ima le-ta v skupnem prostoru svoj števec za elektriko. Posledično, etažni
lastniki (z zadostno večino) sprejmejo sklep, s katerim upravniku naložijo, naj poda vlogo za
odklop elektrike. Upravnik izvršitev sklepa zavrne. Etažni lastniki sedaj sprašujejo ali jim je
dovoljeno, da veljavno sprejeta sklepa izvršijo kar sami? Etažne lastnike tudi zanima, kakšne
so posledice za upravnika, ki noče izvršiti njihovega sklepa?
V zvezi z odgovorom na prvo izmed zgoraj zastavljenih vprašanj je potrebno opozoriti na
sodbo Višjega sodišča v Ljubljani z opravilno številko VSL sodba I Cp 2480/2014. Sodišče je
namreč obravnavalo primer, v katerem so etažni lastniki veljavno sprejet sklep izvršili sami,
tj. mimo upravnika. Sodišče je v predmetni zadevi presodilo, da:
»Zakon za izvršitev sklepa v primeru, ko ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in
več kot osem posameznih delov, pooblašča upravnika. Glede na obvezno določitev upravnika
si zakona ne gre razlagati na način, da imajo etažni lastniki kljub imenovanemu upravniku
tudi sami še vedno polne možnosti izvrševanja sprejetih sklepov glede upravljanja, saj bi s
takšno razlago obšli temeljni namen zakonodajalca, da se v večjih skupnostih število oseb, ki
pravico do upravljanja udejanjajo, omeji. Izvršitev sprejetih sklepov z učinkom zoper vse
etažne lastnike je namreč v domeni upravnika, ki mora pri tem spoštovati tudi zakonske in
podzakonske predpise, s čimer se zagotavlja varstvo pravic vseh etažnih lastnikov, etažni
lastniki sami pa lahko to pravico uresničujejo le v primerih, ko ustanovijo skupnost lastnikov
kot pravno osebo ali pa se v pogodbi o medsebojnih razmerjih posebej dogovorijo o njihovem
nastopanju v pravnem prometu. V kolikor bi etažni lastniki mimo obvezno imenovanega
upravnika lahko sami izvrševali sklepe glede upravljanja in nastopali v pravnem prometu,
potrebe po zakonski ureditvi skupnosti lastnikov oziroma posebno predvidenega
medsebojnega dogovora med etažnimi lastniki glede nastopanja v pravnem prometu sploh ne
bi bilo.«227
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Na prvi pogled gre za razmeroma togo stališče sodišča, ki etažne lastnike postavlja v zelo
težek položaj. Kljub temu pa je potrebno opozoriti na določbo drugega odstavka 60. člena
SZ-1, v skladu s katero etažni lastniki lahko, v primeru, da upravnik krši zakon ali pogodbo o
opravljanju upravniških storitev, odstopijo od pogodbe brez odpovednega roka. Četudi torej,
etažni lastniki, upoštevajoč predstavljeno stališče sodišča, sami praviloma ne morejo izvršiti
sprejetega sklepa, lahko upravniku odpovejo pogodbo o opravljanju upravniških storitev brez
odpovednega roka in določijo novega upravnika (ki bo njihov sklep tudi izvršil).
Drugo vprašanje etažnih lastnikov je neposredno in neločljivo povezano s tematiko
izvrševanja nezakonitih sklepov. Namreč, upravnik mora, v primeru nezakonitosti sklepa
etažnih lastnikov, izvršitev le-tega izrecno in nepogojno zavrniti ter za to ne sme trpeti
nobenih posledic. Vsebinsko kompleksnejše in (pravno) pomembnejše pa je vprašanje
(morebitne) zavrnitve izvajanja vsebinsko ustreznega (tj. zakonitega) in z zadostno večino
sprejetega sklepa etažnih lastnikov. Četudi bi se lahko, ob analizi določb SZ-1 in SPZ,
postavili na stališče, da navedena pravna akta takšnega ravnanja – z izjemo že obravnavane
možnosti odstopa od pogodbe o opravljanju upravniških storitev brez odpovednega roka – ne
kaznujeta (tj. sta lex imperfecta), je nujno potrebno opozoriti na naravo razmerja med
upravnikom in etažnimi lastniki. Tako kot je bilo že opozorjeno, ima pravno razmerje med
upravnikom in etažnimi lastniki naravo mandatnega (tj. pogodbenega) razmerja.228 To je še
posebej razvidno iz zgoraj navedenega 62. člena SZ-1 in s SPZ določeno dolžnostjo
upravnika, da izvršuje sklepe etažnih lastnikov. Posledično gre v primeru (neupravičene)
zavrnitve izvajanja zakonitega sklepa etažnih lastnikov za neizpolnitev pogodbe s strani
upravnika. Etažni lastniki so zato, na podlagi pravil o pogodbeni (tj. poslovni) odškodninski
odgovornosti na podlagi drugega odstavka 239. člena v povezavi z drugim odstavkom 243.
člena OZ, upravičeni zahtevati povrnitev celotne škode, ki bi jim je zaradi tega nastala.
3.6.3 Nesorazmerni stroški pri izvajanju sklepov etažnih lastnikov
V praksi se pogosto zgodi, da sklep etažnih lastnikov oziroma njegovo izvajanje povzroči
nesorazmerne stroške. V luči navedenega je izjemnega pomena odgovor na nemalokrat
zastavljeno vprašanje: Kdo je tisti, ki nosi breme nesorazmernih stroškov izvajanja sklepa
etažnih lastnikov? Odgovor ni (in ne more biti) enoznačen. Vsebina sklepov etažnih lastnikov
je namreč v vsakem konkretnem življenjskem primeru različna, različen pa je lahko tudi
razlog, zaradi katerega je sklep povzročil nesorazmerne stroške.
228

Podrobneje: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Osnutek izhodišč za prenovo
stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih, končno poročilo, Ljubljana 2017.
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Primer: Etažni lastniki (na zboru etažnih lastnikov in z zahtevano večino) sprejmejo sklep o
izgradnji sistema varstva pred požarom. V gradbeni pogodbi je bila, skladno z izdelanim
projektom, dogovorjena cena v višini 30.000 evrov. V teku gradnje so nastala nujna
nepredvidena dela, posledično je izvajalec, v skladu s četrtim odstavkom 653. člena OZ
zahteval (dodatno) pravično plačilo, za izvedena dela. Sodišče je, upoštevajoč okoliščine
konkretnega primera, presodilo, da znaša pravično plačilo 20.000 evrov.
V zgoraj opisanem primeru gre, skladno s četrtim odstavkom 25. člena SZ-1, za vzdrževanje
večstanovanjske stavbe in posledično, glede na vsebino prvega odstavka 9. člena le tega, za
posel upravljanja. SZ-1 določa, da so etažni lastniki odgovorni za plačilo vseh stroškov
upravljanja ter drugih stroškov, ki izvirajo iz večstanovanjske stavbe, v skladu s svojimi
solastniškimi deleži, če pogodba o medsebojnih razmerjih ne določa drugače.229 V skladu z
vsebino predmetne določbe lahko zaključimo, da zakonodaja kot nosilca bremen vseh - in s
tem ob uporabi razlagalnega argumenta a maiori ad minus (tj. sklepanje od večjega na
manjše)230 tudi nesorazmernih - stroškov upravljanja (ter drugih stroškov, ki izvirajo iz same
stavbe) določa etažne lastnike. Etažni lastniki bodo zato v zgoraj navedenem primeru morali
sami plačati dodatnih 20.000 evrov izvajalcu gradbenih del, in sicer (ob odsotnosti
drugačnega dogovora v pogodbi o medsebojnih razmerjih) skladno s svojimi solastniškimi
deleži.
Veliko bolj zapletena pa utegne biti problematika nastanka nesorazmernih stroškov ob
izvršitvi sklepa etažnih lastnikov s strani upravnika. V primerih kadar se vsebina sklepa ne
nanaša na posle upravljanja, pri njegovi izvršitvi pa nastanejo nesorazmerni stroški, ni
mogoča uporaba pravil iz 30. člena SZ-1. V tem primeru bo v luči vsebine 62. člena SZ-1 in
odsotnosti drugačnega zakonskega pravila, potrebno (smiselno) uporabiti splošne določbe o
mandatni pogodbi. Tako mora naročitelj (tj. etažni lastniki), v skladu s prvim odstavkom 776.
člena OZ prevzemniku naročila (tj. upravniku) povrniti vse potrebne stroške, ki jih je imel z
izpolnitvijo naročila. Izraz »potrebni stroški« je pravni standard. Gre za abstrakten, na
regulativni ravni nedoločen pravni pojem, vsebino katerega je potrebno določiti v vsakem
konkretnem primeru. Vodilna teorija obligacijskega prava opozarja, da je pri razlagi te
229

Glej prvi odstavek 30. člena SZ-1.
Argument a maiori ad minus, tj. sklepanje od večjega na manjše predstavlja enega izmed dveh
interpretacijskih argumentov (tj. argumentov razlage prava), ki jih vključuje argument a fortiori. Je
interpretacijski argument, da za tistega, ki mu gre več (večja kakovost), velja tudi manj (manjša kakovost).
Podrobneje o navedenim argumentom pravne razlage glej Marijan Pavčnik, Argumentacija v pravu, 3.,
spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2013, str. 180-182.
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besedne zveze potrebno izhajati iz samih značilnosti mandatarjeve (tj. upravnikove)
obveznosti kot obligacije prizadevanja. Za obligacije prizadevanja je značilno, da se dolžnik
(tj. upravnik) zaveže, da si bo končni interes naročnika (tj. etažnih lastnikov) prizadeval
doseči in da bo pri tem ravnal v skladu z ustrezno skrbnostjo (Plavšak v Plavšak et. al,
2009:81). Upravnik je upravičen do povrnitve samo tistih stroškov, ki so bili potrebni za
pravilno izpolnitev. Upravnik pa svojo (z zakonom določeno) obveznost izvajanja sklepov
etažnih lastnikov pravilno izpolni, če si prizadeva izvršiti predmetni sklep in pri tem ravna z
ustrezno skrbnostjo, tj. s skrbnostjo strokovnjaka, ki se od njega zahteva v pravnem prometu.
Teorija nadalje opozarja, da so tudi izredni stroški ali stroški, ki presegajo običajno višino (tj.
nesorazmerni stroški), lahko v konkretnem primeru potrebni stroški (Kranjc v Juhart, Plavšak
(ur.), 2004:667). Upravnik je, glede na vse doslej navedeno, upravičen zahtevati povrnitev
tudi nesorazmernih stroškov, ki so nastali pri izvrševanju sklepov etažnih lastnikov, pod
pogojem, da je ravnal z zadostno skrbnostjo.
3.6.4 Pristojnosti in obveznosti upravnika pri iskanju izvajalcev določenih del
Vprašanje pristojnosti in obveznosti upravnika pri iskanju izvajalcev določenih del
predstavlja eno izmed najbolj aktualnih in spornih vprašanj. V vsakodnevni praksi je namreč
moč zaslediti celo paleto konfliktov in (dejanskih) sporov med etažnimi lastniki in upravniki,
zlasti pri izbiri izvajalcev in dobaviteljev.
Primer: Etažni lastniki (z zadostno večino) sprejmejo sklep o vgradnji domofona in
nadzornega sistema (tj. kamer, alarma, itn.). Na podlagi sklepa od upravnika
večstanovanjske stavbe zahtevajo, naj pridobi ponudbe večjega števila izvajalcev. Upravnik
etažnim lastnikom odgovori, da to ni njegova obveznost, kajti v pogodbi o opravljanju
upravniških storitev o tem ni nič določeno. Poleg tega jih upravnik prepričuje, da on osebno
pozna najboljšega izvajalca predmetnega dela in da bo, za opravljanje le tega, angažiral
prav njega. Ocenjena vrednost dela je 14.000 evrov.
Na navedeno vprašanje lahko odgovorimo ob smiselni uporabi SZ-1 in Pravilnika o
upravljanju večstanovanjskih stavb.231 SZ-1 določa, da se s pogodbo o opravljanju
upravniških storitev lahko določi, da mora upravnik določene pogodbe s tretjo osebo skleniti
z zbiranjem ponudb določenega števila dobaviteljev ali izvajalcev. Nadalje, navedeni pravni
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akt vzpostavlja zakonsko dolžnost upravnika zbrati najmanj dve ponudbi dobaviteljev ali
izvajalcev del, če ocenjena vrednost del presega znesek 10.000 evrov.232 Dolžnost upravnika
izhaja ex lege, tj. neposredno na podlagi zakona in neodvisno od vsebine pogodbe o
opravljanju upravniških storitev. Izbira najugodnejše ponudbe pa je v obeh primerih
prepuščena upravniku in nadzornemu odboru oziroma predstavniku etažnih lastnikov, ki ga
za to imenuje zbor etažnih lastnikov.233 Zgoraj navedeni pravilnik podrobneje ureja določena
vprašanja postopka zbiranja ponudb, kot je npr. pravica nadzornega odbora predlagati
ponudnike in tej pravici ustrezna dolžnost upravnika poklicati predlagane ponudnike k
predložitvi ponudbe in odgovornost upravnika za pravilno in smotrno izvedbo postopka,
preverjanje cen oziroma najugodnejših ponudb.234
Če bi, v tem poglavju obravnavana, abstraktna pravna pravila uporabili na konkretnem
dejanskem stanju navedenega primera, lahko zaključimo, da je stališče upravnika napačno.
Kljub temu, da v pogodbi o opravljanju upravniških storitev ni določena obveznost upravnika
zbirati ponudbe, je le-ta, glede na ocenjeno vrednost predmetnih del (ki presega 10.000
evrov) namreč vzpostavljena neposredno na podlagi drugega odstavka 58. člena SZ-1.
Upravnik bo posledično dolžan zbrati najmanj dve ponudbi izvajalcev. Navsezadnje je
potrebno opozoriti, da upravnik ne bo upravičen enostransko izbrati izvajalca, kajti to morata
storiti upravnik in nadzorni odbor oziroma predstavnik etažnih lastnikov skupaj.
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Glej prvi stavek prvega odstavka in drugi odstavek 58. člena SZ-1.
Glej drugi stavek prvega odstavka 58. člena SZ-1.
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Glej 8. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.
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4 SODNA PRAKSA
V tem poglavju je zbrana sodna praksa slovenskih sodišč v povezavi z vprašanjem obsega
pooblastil upravnika večstanovanjske stavbe. Večina zbrane sodne prakse je bila obravnavana
tudi skozi besedilo ob analizi različnih vprašanj, ki se pojavljajo v poslovni praksi.

4.1 Zbrana sodna praksa v povezavi s 118. členom SPZ
Opravilna
številka
VSL sklep
I Cpg
1670/2013

Dejansko stanje
Pogodba o opravljanju storitev ni bila
sklenjena z zadostno večino, zato
družba ni imela pooblastila, da v
imenu (in na račun) etažnih lastnikov
opravlja naloge upravnika in jih
zastopa pred sodišči. Kljub temu, je
sodišče
prve
stopnje
družbi
omogočilo, da pomanjkljivosti v
zastopanju odpravi tako, da predloži
pooblastila vseh etažnih lastnikov,
kar družba ni storila.

Obravnavani
institut
Pooblastilo za
zastopanje

VSL
sodba I
Cpg
744/2012

Etažni lastniki niso sklenili pogodbe
s katero bi upravniku podelili več
pooblastil, kot jih določa zakon.
Upravnik je izvedel dela za katera
potrebuje
posebno
pooblastilo
etažnih lastnikov.

Obseg
pooblastil

VSL
sodba I
Cpg
382/2012

Upravnik je želel v svojem imenu od
posameznega
etažnega
lastnika
izterjati stroške neplačanih terjatev
do tretjih oseb.

Aktivna
legitimacija
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Odločitev sodišča
Čeprav pritožnik ni izkazal pooblastila za
zastopanje tožnikov na podlagi zakona, to
še ne pomeni, da ga lastniki stanovanj ne bi
mogli posebej pooblastiti za uveljavljanje
njihovih zahtevkov. Odločitev sodišča prve
stopnje, ki je pritožniku dalo možnost, da
odpravi pomanjkljivost v zastopanju tako,
da predloži pooblastila vseh tožnikov, zato
ni v nasprotju s predhodno ugotovitvijo
sodišča, da pritožnik tožnikov ne more
zastopati kot njihov zakoniti zastopnik na
podlagi 118. člena SPZ.
Upravnik, ki ne zatrjuje, da bi mu etažni
lastniki s pogodbo o upravljanju podelili
več pooblastil, kot jih določa 4. odstavek
118. čl. SPZ, je svoje dolžnosti dolžan
opravljati v mejah pooblastil, ki mu jih daje
zakon. Upravnik ni izvedel del rednega
vzdrževanja in obratovanja skupnih delov,
za izvedbo katerih ne potrebuje pooblastila
oz. naročila etažnih lastnikov, ampak dela,
za katera bi naročilo oz. pooblastilo etažnih
lastnikov potreboval. Do regresiranja
stroškov, ki jih je z izvedbo del imel, zato ni
upravičen. Ali je tožnik izvedel posel
rednega upravljanja ali posel, ki presega
redno upravljanje, ni pravno pomembno,
ker za posel sploh ni bil pooblaščen in se ne
zastavlja vprašanje, ali je imel za izvedbo
posla pooblastilo zadostnega števila etažnih
lastnikov.
Upravnik nastopa kot zastopnik, na tej
podlagi pa kot stranka (torej v lastnem
imenu) ne more izterjevati stroškov iz
poslov, ki se nanašajo na upravljanje.
Aktivno legitimacijo v takih sporih mu
lahko podelijo sami lastniki stanovanj s
prenosom
svojih
materialnopravnih
upravičenj v pogodbi, ki so jo sklenili z
upravnikom, ali v posebnem naročilu, če so
bili stroški plačani iz njihovih namensko
zbranih sredstev. Kadar do takega prenosa
ni prišlo, je upravnik aktivno legitimiran le,
če je stroške založil iz lastnih sredstev.

VSL
sodba II
Cp
454/2014

Upravnik je želel v svojem imenu
izterjati stroške obratovanja in
upravljanja objekta od etažnega
lastnika.

Aktivna
legitimacija

VSL
sodba I
Cpg
512/2011

Tožeča stranka je od upravnika
večstanovanjske stavbe zahtevala
plačilo računov za dobavo in odjem
zemljiškega plina na podlagi pogodbe
o dobavi in odjemu zemeljskega
plina, ki jo je upravnik podpisal v
imenu in za račun etažnih lastnikov.

Pasivna
legitimacija

VSL
sodba in
sklep II
Cp
1480/2012

Najemniku stanovanja je dne
14.12.2007 nastala škoda, s tem ko
mu je voda s fekalijami zalila klet v
večstanovanjski stavbi in katero je
imel v najemu skupaj s stanovanjem.
Povrnitev škode je zahteval od
upravnika stavbe zaradi kršitev
določb pogodbe sklenjene med
upravnikom in etažnimi lastniki
stanovanj.

Odškodninska
odgovornost
upravnika –
relativnost
pogodbenega
razmerja

VSL
sodba II
Cp
2673/2006

Upravnik je želel na podlagi 118.
člena SPZ v svojem imenu izterjati
neplačana sredstva v rezervni sklad.

Aktivna
legitimacija
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Peta alineja četrtega odstavka 118. člena
SPZ izrecno določa, da ima upravnik
pooblastilo zastopati etažne lastnike v
poslih upravljanja in v imenu preostalih
etažnih lastnikov vložiti [...] tožbo za
plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo
etažnega lastnika. Upravnik tožbe ne vloži v
svojem imenu, ampak v imenu etažnih
lastnikov kot njihov zakoniti zastopnik.
Upravnik je aktivno legitimiran za izterjavo
stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta
le, če etažni lastniki s pogodbo o
upravljanju ali s posebnim naročilom nanj
prenesejo
svoja
materialnopravna
upravičenja, ali če je te stroške založil iz
lastnih sredstev.
V skladu s četrtim odstavkom 118. člena
SPZ je upravnik zakoniti zastopnik etažnih
lastnikov. [...] Upravnik torej nastopa v
pravnem prometu v imenu in za račun
etažnih lastnikov, kot je bilo tudi izrecno
navedeno v pogodbi o dobavi in odjemu
zemeljskega plina. Pogodba, ki jo sklene
zastopnik v imenu (in račun) zastopanega,
zavezuje neposredno zastopanega in drugo
pogodbeno stranko (70. člen OZ), ne pa
zastopnika. Dejanja upravnika imajo učinek
le za etažne lastnike in zato upravnik kot
zastopnik etažnih lastnikov iz lastnih
sredstev ni dolžan plačevati obveznosti, ki
se nanašajo na etažne lastnike.
Upravnik odškodninsko ne odgovarja
tretjim zaradi kršitve pogodbe, sklenjene
med njim in etažnimi lastniki stanovanj v
večstanovanjski stavbi. Tožnik ni zatrjeval,
da bi pogodba učinkovala tudi v razmerju
do tretjih. Za uveljavljanje sankcij zaradi
zatrjevane kršitve pogodbenih obveznosti
so zato upravičene le stranke pogodbe.
Temelj upravnikove odgovornosti nasproti
tretjim, ki niso lastniki stanovanj, je lahko
le kršitev njegovih zakonskih obveznosti in
njegova odgovornost zanje na podlagi
pravil
o
neposlovni
odškodninski
odgovornosti. Upoštevaje tožbene trditve v
obravnavani zadevi bi drugo toženčevo
odškodninsko
odgovornost
lahko
utemeljevale ugotovitve o kršitvi oziroma o
opustitvi zakonsko določenih dolžnosti v
zvezi z vzdrževanjem skupnih delov
upravljane
večstanovanjske
stavbe.
Stvarnopravni zakonik namreč določa
obseg pooblastil in nalog upravnika, med
katerimi je tudi skrb za redno vzdrževanje
in obratovanje skupnih delov (118. člen).
V 5. alineji četrtega odstavka 118. člena
SPZ je določeno, da sme upravnik zastopati
etažne lastnike v poslih upravljanja in v
imenu preostalih etažnih lastnikov vložiti
izključitveno tožbo ter tožbo za plačilo

VSL
sodba I Cp
917/2015

Predlog za izvršbo so vložili
poimensko navedeni etažni lastniki,
zastopani po upravniku. Potem, ko se
je zaradi toženčevega ugovora zoper
sklep o izvršbi zadeva obravnavala v
pravdnem postopku, je dopolnitev
tožbe vložila odvetnica ki se je pri
tem
sklicevala
na
generalno
pooblastilo upravnika, kasnejšo vlogo
pa je vložil upravnik sam. Pritožnik
je menil, da je tožbo (oziroma
dopolnitev
le-te)
vložila
nepooblaščena oseba.

Pooblastitev
odvetnika za
zastopanje v
postopku pred
sodišči s strani
upravnika

VSRS

Tožnik je imel poslovne prostore –

Pooblastila
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stroškov in obveznosti, ki bremenijo
etažnega lastnika. Iz citiranega določila
jasno izhaja, da je upravnik samo zakoniti
zastopnik etažnih lastnikov, ki sme v
njihovem imenu vložiti tožbo, ne more pa
vložiti tožbe v svojem lastnem imenu, ker
ni nosilec terjatev, ki jih uveljavlja. Takšna
je tudi dosedanja sodna praksa (sodba
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, II
Ips 126/2001). V 6. točki 119. člena SPZ je
določeno samo to, da je upravnik dolžan
etažnega lastnika pisno pozvati k plačilu
prispevka v rezervni sklad in da ima poziv
lastnost verodostojne listine v smislu
Zakona o izvršbi in zavarovanju. V
citiranem določilu ni določeno, da upravnik
to stori v svojem imenu. To pomeni, da
mora to storiti v imenu etažnih lastnikov,
katerih zastopnik je. K temu je dodati, da so
sredstva
rezervnega
sklada
skupno
premoženje vseh etažnih lastnikov, kar
pomeni, da vplačilo v rezervni sklad lahko
zahtevajo vsi ali pa samo eden od etažnih
lastnikov. Procesno lahko zato na strani
tožeče stranke nastopajo vsi ali pa samo
eden od etažnih lastnikov.
Upravnik večstanovanjske zgradbe ima
pooblastilo zastopati etažne lastnike,
vključno z vložitvijo tožbe za plačilo
stroškov in obveznosti, ki bremenijo
tožnika. Za zastopanje pred sodišči torej v
tem primeru ne potrebuje posebnega,
dodatnega pooblastila. Za svoje zastopanje
v postopku pred sodišči lahko upravnik
pooblasti odvetnika. V takem primeru
veljajo vsa določila ZPP o pooblaščencu –
odvetniku. [...]. Generalno pooblastilo je
pooblastilo, s katerim stranka pooblašča
odvetnika, da jo zastopa v vseh sporih, ki se
začnejo v zvezi z njihovo poslovno
dejavnostjo. Poslovna dejavnost upravnikov
večstanovanjskih zgradb je brez dvoma
upravljanje z zgradbami, vključno z
izterjavo neplačanih obveznosti s strani
posameznih etažnih lastnikov v rezervni
sklad, za kar v tej zadevi gre. Dejstvo, da je
bilo generalno pooblastilo dano v času (leta
1994), ko obveznost plačevanja etažnih
lastnikov zakonsko še ni bila določena, ni
pomembno, saj je upravnik pooblastil
odvetnico za zastopanje v vseh sporih, ki se
začnejo v zvezi z njihovo poslovno
dejavnostjo, tako aktualnih kot tistih, ki se
bodo začeli šele v prihodnosti. Pooblastilo v
času do vložitve dopolnitve tožbe ni bilo
preklicano ali kako drugače spremenjeno,
zato je glede na vse zgoraj navedeno
odvetnica imela veljavno pooblastilo za
vložitev dopolnitve tožbe.
Zmotno je stališče pritožbenega sodišča, da

sklep II
Ips
263/2014

pekarno (tri posamezne dele) v
poslovno stanovanjski stavbi, katere
upravnik je toženec. V njegovih
prostorih je prišlo do počenja
instalacijske cevi in izliva fekalij iz
kanalizacijskih instalacij, zato je od
toženca
(upravnika)
uveljavljal
povrnitev nastale škode. Navajal je,
da toženec glede vzdrževanja
kanalizacije ni naredil ničesar.
Toženec (upravnik) je ugovarjal, da
mu etažni lastniki niso naročili
oziroma niso sprejeli nobenega
sklepa, da bi moral letno, periodično
čistiti cevi.

upravnika;
redno
vzdrževalno
delo

VSL
sodba I Cp
445/2015,
VSL
sodba I
Cpg
1101/2012

Sodbi obravnavata vprašanje, ali
upravnik za izterjavo neplačanih
zneskov v rezervni sklad potrebuje
posebno
pooblastilo
etažnih
lastnikov.

Zakonito in
posebno
pooblastilo
upravnika;

VSL
sodba I
Cpg

Tožeča stranka ob vložitvi predloga
za izvršbo ni bila več upravnik
stavbe, ni pa dokazala, da je

Aktivna
legitimacija
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v obravnavani zadevi opravljanje letnega
vizualnega pregleda stanja internega
kanalizacijskega omrežja stavbe (v okviru
tega pregled stanja cevi in kontrola hitrosti
odtoka oziroma pretočnosti cevi) ni redno
vzdrževalno delo manjše vrednosti, ker kot
takšno ni opredeljeno v prilogi 3 Pravilnika.
Pojem rednih vzdrževalnih del manjše
vrednosti predstavlja pravni standard,
katerega vsebino mora v vsakem
konkretnem primeru zapolniti sodišče,
upoštevajoč vse okoliščine primera, zlasti
merila običajnega ravnanja upravnika. Ni
bistveno, ali je neko delo kot redno
vzdrževalno
delo
manjše
vrednosti
opredeljeno v Pravilniku, ampak ali gre za
delo, ki je potrebno za to, da se ohranjajo
pogoji za bivanje in osnovni namen
večstanovanjske
stavbe
kot
celote.
Upravnikova obveznost izvedbe rednih
vzdrževalnih del manjše vrednosti izhaja iz
zakona (51. člen SZ-1). Upravnik ima že po
zakonu pooblastilo, da skrbi za vzdrževanje
in obratovanje stavbe (druga alineja četrtega
odstavka 118. člena SPZ). Namen
navedenih določb je ohranjanje vrednosti
stanovanjskih enot in njihove uporabnosti.
Zato je relevantno le, ali razlaga tega člena
zajema tudi preventivni letni pregled
kanalizacijskega omrežja. Po presoji
Vrhovnega sodišča potrebnost izvedbe
takšnega dela ne more biti prepuščena
presoji
posameznika.
Kanalizacijsko
omrežje stavbe je skupni del, za njegovo
vzdrževanje pa je odgovoren upravnik.
Aktivna legitimacija tožnikov kot etažnih
lastnikov za vtoževanje prispevka v
rezervni sklad je podana. Upravnik ima za
zastopanje etažnih lastnikov zakonsko
pooblastilo in ne potrebuje še posebnega
pooblastila vseh etažnih lastnikov za
vložitev konkretne tožbe v njihovem imenu.
V skladu s 119. členom SPZ so sredstva
rezervnega sklada skupno premoženje
etažnih lastnikov. Aktivno legitimirani za
izterjavo neplačanih zneskov v rezervni
sklad so zato etažni lastniki (lahko tudi vsak
posamično). V imenu etažnih lastnikov
lahko tožbo vloži tudi upravnik (četrti
odstavek 118. člena SPZ). Iz citiranega
določila jasno izhaja, da je upravnik
zakoniti zastopnik etažnih lastnikov.
Zmotno je zato stališče sodišča prve
stopnje, da mora za vložitev tožbe upravnik
predložiti posebno pooblastilo etažnih
lastnikov. Zadostuje namreč pogodba o
opravljanju upravniških storitev.
S prenehanjem pogodbe o upravljanju je
tožeča stranka kot upravnik izgubila vsa
materialnopravna upravičenja iz pogodbe in

1440/2012

vtoževani račun plačala iz lastnih
sredstev niti ni izkazala, da so ji
lastniki
s
pogodbo
prenesli
materialnopravno
upravičenje
izterjati neplačane terjatve od
posameznih lastnikov.

VSL
sodba I Cp
31/2016

Toženec, eden izmed etažnih
lastnikov
in
hkrati
upravnik
večstanovanjske stavbe, je želel svoje
obveznosti za plačilo preostalega dela
kupnine posameznega dela v etažni
lastnini in davka od prometa
nepremičnin pobotati iz naslova
nastalih stroškov popravila skupnega
dela večstanovanjske stavbe.

Pobotni ugovor

VSL
sodba I Cp
1483/2015

Upravnik poslovne stavbe je želel v
svojem imenu, torej kot tožnik,
izterjati plačila etažnih lastnikov v
rezervni sklad.

Aktivna
legitimacija

VSM
sklep I Cp
870/2013

Tožnik (ki ni bil eden izmed etažnih
lastnikov
posameznega
dela
večstanovanjske stavbe) je vložil
tožbo zaradi plačila odškodnine za
premoženjsko in nepremoženjsko
škodo, ki jo je utrpel v škodnem
dogodku dne 8. 3. 2010, ko je padel

Odškodninska
odgovornost
upravnika,
redna
vzdrževalna
dela
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prenehala biti zakoniti zastopnik lastnikov
poslovnih prostorov. V primeru prenehanja
pogodbe o upravljanju bi bila tožeča stranka
za uveljavljanje tožbenega zahtevka v
lastnem imenu in za lasten račun
legitimirana le, če bi uveljavljala plačilo za
svoje delo ali zahtevala povrnitev stroškov,
ki jih je sama založila za toženo stranko
(verzijski zahtevek), česar pa tožeča stranka
ni zatrjevala. Materialnopravna ugotovitev
sodišča prve stopnje o neobstoju aktivne
legitimacije tožeče stranke je tako pravilna.
Toženec se svoje obveznosti plačila
preostalega dela kupnine za stanovanje in
davka od prometa nepremičnin ne more
razbremeniti z ugovori, ki se nanašajo na
adaptacijo in vzdrževanje lastnega prostora
na dotlej neizkoriščenem podstrešju.
Tožnik, ki je hkrati etažni lastnik in
upravnik, je po posebnem zakonskem
pooblastilu (4. alineja četrtega odstavka
118. člena Stvarnopravnega zakonika)
pooblaščen upravljati z rezervnim skladom
in skupnim denarjem ter zastopati etažne
lastnike v poslih upravljanja. Ni pa pasivno
legitimiran za povračilo takšnih stroškov,
kot jih s pobotnim ugovorom uveljavlja
toženec.
Zmotno je pritožbeno stališče, da je
upravnik na podlagi 118. člena SPZ
pooblaščen za izterjavo plačil etažnih
lastnikov v rezervni sklad. Aktivna
legitimacija za izterjavo teh vplačil pripada
etažnim lastnikom (tudi etažnim lastnikom
poslovne stavbe kakršna je konkretna), ne
pa upravniku. V skladu z drugim
odstavkom 119. člena SPZ so sredstva
rezervnega sklada skupno premoženje
etažnih lastnikov, ki jih vodi upravnik
ločeno na posebnem računu. Ob smiselni
uporabi 100. člena SPZ, ki daje skupnemu
lastniku pravico do tožbe za varstvo
lastninske pravice na celi stvari, pri čemer
lahko takšno pravico izvaja sam, neodvisno
od drugih lastnikov, je aktivno legitimiran
za tožbo v zvezi s sredstvi rezervnega
sklada (kot skupnim premoženjem etažnih
lastnikov) vsak etažni lastnik. Vplačilo v
rezervni sklad lahko tako zahtevajo vsi ali
pa tudi samo eden od etažnih lastnikov, kot
njihov zastopnik pa lahko po posebnem
zakonskem pooblastilu (5. alineja četrtega
odstavka 118. člena SPZ) nastopa upravnik.
Pojem rednih vzdrževanih del manjše
vrednosti predstavlja pravni standard,
katerega vsebino mora v vsakem
konkretnem primeru zapolniti sodišče,
upoštevajoč vse okoliščine primera, zlasti
merila običajnega ravnanja upravnika.
Sodišče prve stopnje je razlagalo preozko,

in se poškodoval pri hoji po
stopnicah v hodniku stanovanjskega
bloka v Mariboru. Tožbo je vložil
zoper zavarovalnico, pri kateri ima
upravnik
stanovanjske
stavbe
zavarovano civilno odgovornost iz
dejavnosti upravljanja, in sicer za
odškodninske zahtevke tretjih oseb.

VSL
Sodba I
Cpg
629/2016

Upravnik je v pravdi od lastnika
stanovanja zahteval plačilo stroškov
upravljanja
stavbe,
obratovalne
stroške za skupne dele stavbe ter
plačilo prispevka v rezervni sklad.

Aktivna
legitimacija,
sredstva
rezervnega
sklada

VSL
sodba II
Cp
1313/2015

Pogodba o opravljanju upravniških
storitev je bila sklenjena leta 2000.
Upravnik v okviru navedene pogodbe
ni bil izrecno pooblaščen za
upravljanje z rezervnim skladom in
izterjavo vplačil v rezervni sklad.

Izterjava vplačil
v rezervni sklad

VSL sklep
I Cp
2854/2009

Upravnik je kot tožeča stranka
zahteval plačilo najemnine oziroma
uporabnine
od
uporabnika
funkcionalnega zemljišča.

Aktivna
legitimacija

VSL
sodba II
Cp
1283/2014

Etažni lastniki kot tožniki, ki jih
zastopa upravnik večstanovanjske
stavbe, od toženca zahtevajo plačilo
nevplačanega prispevka v rezervni
sklad.

Aktivna
legitimacija
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kaj vse so redna vzdrževalna dela manjše
vrednosti, ki jih lahko upravnik opravi brez
sklepa etažnih lastnikov in pri tem ni
upoštevalo, da ima upravnik že po zakonu
pooblastilo, da skrbi za vzdrževanje in
obratovanje stavbe (2. alineja četrtega
odstavka 118. člena SPZ). Sodišče druge
stopnje pa drugače kot prvostopno sodišče
ocenjuje, da se manjša vzdrževalna dela v
opisanem pomenu nanašajo tudi na
vzdrževanje stopnišča stanovanjskega bloka
v stanju, ki zagotavlja varno vsakodnevno
uporabo stopnic. Neutemeljen je zato
zaključek sodišča prve stopnje, da tožnik ni
uspel izkazati, da je zavarovanec toženke
dejansko dolžan skrbeti za dotično
stopnišče, saj gre v danem primeru za
zakonsko obveznost upravnika. Temelj za
odgovornost upravnika nasproti tretjim, ki
niso lastniki stanovanj, pa je lahko le
kršitev zakonskih obveznosti upravnika, ne
more pa upravnik odškodninsko odgovarjati
tretjim zaradi kršitve pogodbe, sklenjene z
etažnimi lastniki
Upravnik ima aktivno procesno legitimacijo
za izterjavo plačil v rezervni sklad, vendar
pa lahko zahteva zgolj plačilo na poseben
račun, na katerem se ta sredstva zbirajo
(primerjaj VS RS sodba in sklep II Ips
263/2015). V obravnavanem primeru tožeča
stranka s tožbenim zahtevkom ni zahtevala
plačila na poseben račun, na katerem se
vodijo sredstva rezervnega sklada, temveč
je terjala, da tožena stranka celotni
dolgovani znesek plača njej.
Sklenitev aneksa oziroma nove pogodbe o
upravljanju ni bila potrebna zato, da bi
lahko A. d. o. o. upravljala oziroma vodila
rezervni sklad, pa čeprav upravnik s
pogodbo o upravljanju iz leta 2000 ni bil
pooblaščen za upravljanje z rezervnim
skladom, saj že iz zakona izhaja, da je
upravnik dolžan upravljati z rezervnim
skladom in v primeru neplačil poskrbeti
tudi za izterjavo prispevkov etažnih
lastnikov v rezervni sklad (primerjaj 118. in
119. člen Stvarnopravnega zakonika, SPZ)
Zaračunavanje najemnine ne spada v
kategorijo obratovalnih stroškov in stroškov
upravljanja v ožjem smislu, kar ima za
posledico pomanjkanje aktivne legitimacije
upravnika - tožeče stranke za izterjavo
najemnine
oziroma
uporabnine
od
uporabnika funkcionalnega zemljišča.
Po določilu četrtega odstavka 118. člena
Stvarnopravnega zakonika (SPZ) ima
upravnik med drugim zakonsko pooblastilo
za zastopanje etažnih lastnikov v poslih
upravljanja in lahko v primeru preostalih
etažnih lastnikov vloži tožbo za plačilo

VSL
sodba II
Cp
2648/2013

Upravnik je v svojem imenu zahteval
plačilo prispevka v rezervni sklad.

Aktivna
legitimacija

VSL
sodba I
Cpg
327/2016

Upravnik vtožuje stroške upravljanja
in obratovanja, ki odpadejo na
poslovne prostore in garaže v lasti
tožene stranke.

Pogodba o
opravljanju
upravniških
storitev; ključ
delitve

VSL
sodba II
Cp
2957/2009

Tožena stranka je v pritožbi
zatrjevala, da je terjatev za plačilo
obveznega prispevka v rezervni sklad
zastarana, saj zanjo velja enoletni
zastaralni rok.

Zastaralni rok
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stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne
lastnike. Upravnik ima za zastopanje
tožnikov torej zakonsko pooblastilo, zato
določila pogodbe o upravljanju glede
obveznosti upravnika pri zastopanju etažnih
lastnikov niso odločilna. Toženec se
neutemeljeno sklicuje na odločitev Višjega
sodišča v Ljubljani II Cp 1178/2011, saj ta
obravnava drugačno situacijo, in sicer
vprašanje aktivne legitimacije upravnika za
vložitev tožbe v svojem imenu in v korist
etažnih lastnikov, v obravnavanem primeru
pa so tožniki etažni lastniki sami, ki
pravilno tožijo na plačilo v korist
rezervnega sklada, upravnik pa jih pri tem
zgolj zastopa.
Upravnik upravlja s sredstvi rezervnega
sklada, ki predstavljajo skupno premoženje
etažnih lastnikov (drugi odstavek 119. člena
SPZ), zato so zgolj etažni lastniki aktivno
legitimirani za izterjavo vplačil v rezervni
sklad. Le etažni lastniki sami (vsi ali samo
eden izmed njih) lahko od neplačnika
zahtevajo plačilo prispevka v rezervni
sklad, upravnik pa lahko po posebnem
zakonskem pooblastilu 5. alineje četrtega
odstavka 118. člena SPZ nastopa zgolj v
njihovem imenu in za njihov račun.
Ker tožeča stranka ni uspela dokazati
obstoja pooblastila kupcev stanovanj in
poslovnih
prostorov
(tj.
brez
investitorjevega lastnega deleža), katerih
idealni deleži sestavljajo več kot polovico
njene vrednosti, kot se zahteva za sklenitev
pogodbe o upravljanju, je zavrnitev
tožbenega zahtevka po pogodbeni podlagi
pravilna.
Temeljna predpostavka za naložitev
obveznosti etažnemu lastniku po katerikoli
zakonski podlagi je pravilna uporaba ključa
delitve za porazdelitev stroškov, ki
odpadejo na etažnega lastnika v razmerju
do celote. V skladu s 115. členom SPZ so
pravice in obveznosti etažnih lastnikov na
skupnih delih sorazmerne z njihovim
solastniškim deležem, če zakon ali pogodba
ne določa drugače. Tožeča stranka je višino
posameznih zahtevkov utemeljevala na
podlagi razdelilnikov, ki so vsebovali
drugačen ključ delitve od tistega, ki je
predviden z zakonom.
Terjatev za plačilo sredstev rezervnega
sklada zastara v roku, ki je predviden za
zastaranje občasnih terjatev (1. odstavek
347. člena Obligacijskega zakonika – OZ).
Občasne terjatve zastarajo v treh letih od
zapadlosti vsake posamezne dajatve. V
konkretnem primeru terjatve do vložitve
predloga za izvršbo, 28.2.2007, niso
zastarale (prim. 5. odstavek stran 3 sodbe).

Tožena stranka je kot upravnik
poslovnega objekta, tj. v imenu in za
račun etažnih lastnikov pri tožeči
stranki naročila izdelavo okvirjev za
vrata dvigal na skupnih delih stavbe.
Tožeča stranka je plačilo terjatve
zahtevala od upravnika.
Upravnik poslovne stavbe je iz
lastnega
transakcijskega
računa
poravnal račune dobaviteljev storitev,
blaga in energije namesto etažnih
lastnikov.

Neposredno
zastopanje,
relativnost
razmerja

Za
obstoj
pasivne
legitimacije
v
konkretnem primeru ni odločilno, kdo je
storitev naročil, temveč v čigavem imenu in
za čigav račun je bila storitev naročena.

Zakonska
subrogacija

VSL
sodba I Cp
3130/2012

Upravnik je v svojem imenu zahteval
plačilo prispevka v rezervni sklad.

Aktivna
legitimacija,
plačilo
prispevka v
rezervni sklad

VSL
sodba II
Cpg
555/2015

Upravnik je vložil tožbo za povrnitev
stroškov iz naslova zalaganja
sredstev
za
plačilo
skupnih
obratovalnih stroškov dobaviteljem.

Pravna podlaga
za povrnitev
stroškov

V primerih, ko upravnik (tj. tretji)
dobaviteljem izpolni obveznosti iz naslova
obratovalnih stroškov, gre za zakonsko
subrogacijo. Upnik in dolžnik osnovnega
pravnega razmerja sta namreč posamezni
dobavitelj in etažni lastnik poslovne stavbe.
Zakonski obseg nalog upravnika pa daje
podlago za sklep, da ima upravnik pravni
interes
za
(pravočasno)
izpolnitev
obveznosti v zvezi z dobavo storitev,
potrebnih za funkcioniranje stavbe kot
celote. Skrb za obratovanje skupnih delov je
izrecno navedena med z zakonom
določenimi nalogami upravnika.
Z izpolnitvijo obveznosti iz naslova
obratovalnih stroškov poslovne stavbe v
etažni lastnini (izpolnjene upnikove)
terjatve preidejo na upravnika. V trenutku
izpolnitve terjatev preide iz dobaviteljeve
premoženjske mase v upravnikovo in
postane del njegovega premoženja. Z
zakonsko subrogacijo nastopijo učinki
razpolagalnega pravnega posla, izpolnitelj
pa ima nasproti dolžniku enake pravice, kot
jih je imel pred tem upnik.
Upravnik le upravlja s sredstvi rezervnega
sklada, ki predstavljajo skupno premoženje
etažnih lastnikov (drugi odstavek 119. člena
SPZ). Zato so etažni lastniki (ne pa
upravnik) aktivno legitimirani za izterjavo
vplačil v rezervni sklad, kar pomeni, da
lahko le etažni lastniki (vsi ali pa tudi samo
eden izmed njih) zahtevajo plačilo
prispevka v rezervni sklad od neplačnika.
Upravnik nastopa le v imenu etažnih
lastnikov in za njihov račun po posebnem
zakonskem pooblastilu (5. alineja četrtega
odstavka 118. člena SPZ). Upravnik zato
lahko sodeluje v postopku le kot zakoniti
zastopnik etažnih lastnikov (enega ali več
oziroma vseh) kot skupnih lastnikov
sredstev rezervnega sklada. Upravnik tako
ni aktivno legitimiran za izterjavo sredstev
oziroma plačil prispevkov v rezervni sklad.
Terjatve upravnika iz naslova zalaganja
stroškov dobaviteljem imajo (lahko) pravno
naravo verzijskega zahtevka. Kljub temu pa
to ni edina pravna podlaga, na kateri je
upravnik lahko (ne)upravičen do povračila
tovrstnih stroškov. Razen tega je namreč
takšnim zahtevkom mogoče ugoditi tudi
skladno z določbami o subrogaciji, v
določenih primerih pa celo skladno z

VSL
sodba II
Cpg
966/2015

VSL sklep
II Cpg
1536/2015
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VSL
sodba II
Cp
1126/2013

Upravnik kot tožeča stranka vtožuje
plačilo priključnine na vodo in
ogrevanje
vode
ter
stroške
upravljanja, tožena stranka pa meni,
da upravnik ni upravičen podati tožbe
v imenu dobaviteljev.

Pooblastila
upravnika
večstanovanjske
stavbe

VSL
sodba II
Cpg
167/2017

Tožeča stranka je poslovno stavbo (v
skladu z odlokom) oskrbovala s pitno
vodo. Tožeča stranka je račune za
porabljeno vodo izdajala upravniku
poslovne stavbe in je nato tožila
upravnika na plačilo le teh.

Pasivna
legitimacija,
relativnost
pogodbenega
razmerja

VSL
sodba I Cp
3856/2010

Upravnik večstanovanjske stavbe je v
svojem imenu, torej kot tožnik
zahteval plačilo za svoje storitve,
torej za stroške upravljanja v ožjem
smislu, poleg tega pa tudi stroške
obratovanja, stroške opominjanja ter
mesečni prispevek v rezervni sklad.

Aktivna
legitimacija

VSL
sodba I
Cpg
1174/2013

Upravnik poslovne stavbe je pridobil
le pooblastilo, da za izvedbo
vodovodnega priključka pridobi
ustrezno ponudbo, ni pa pridobil tudi
pooblastila za sklenitev pogodbe. Gre
za posel za katerega bi moral imeti
upravnik soglasje vseh etažnih
lastnikov.

Soglasje etažnih
lastnikov
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določbami o poslovodstvu brez naročila.
Katero pravno podlago je potrebno
uporabiti v posameznem primeru, je
odvisno od trditev, ki jih v zvezi s tem
podajo pravdne stranke. Pri tem se določbe
o verziji uporabljajo zgolj v primeru, ko
pravo upravičencu ne daje nobenega
drugega pravnega varstva.
Po 118. členu SPZ ima upravnik zakonsko
pooblastilo, da skrbi za redno vzdrževanje
in obratovanje skupnih delov, poleg tega pa
tudi za porazdeljevanje in izterjavo
obveznosti iz tega naslova. To pooblastilo
upravniku izhaja tudi iz 50. člena SZ-1.
Enako velja za izvajanje sklepov etažnih
lastnikov, na čemer temelji pooblastilo
tožeči stranki za izterjavo vtoževanih
stroškov upravljanja.
Ne glede na to, da je tožeča stranka račune
izdajala upravniku (ta pa je obračunani
strošek razdeljeval med etažne lastnike), je
še vedno etažni lastnik tisti, ki je nosilec
obveznosti iz materialnopravnega razmerja
in s tem oseba od katere tožeča stranka
lahko terja plačilo v sodnem postopku.
Upravnik namreč (le) zastopa etažne
lastnike v poslih upravljanja (118. člen
Stvarnopravnega zakonika). Pogodba, ki jo
sklene z dobaviteljem (tretjo osebo) v
imenu in za račun etažnih lastnikov ter v
mejah
svojih
pooblastil,
zavezuje
neposredno etažne lastnike in dobavitelje.
Sodišče
prve
stopnje
je
zato
materialnopravno zmotno zaključilo, da
tožena stranka ni pasivno legitimirana v
obravnavanem sporu. Upravnik namreč s
tem, ko je bil naslovnik spornih računov, ni
prevzel izpolnitve obveznosti, ki bremenijo
etažne lastnike.
Tožeča stranka kot upravnik ni aktivno
legitimirana v svojem imenu od tožene
stranke zahtevati povračilo tistega dela
vtoževanega zneska, ki se nanaša na
obratovalne stroške ter na plačilo
mesečnega prispevka v rezervni sklad, saj
etažni lastniki niso nanj s pogodbo o
upravljanju prenesli upravičenja terjati
tovrstnih stroškov v lastnem imenu.
Za tak posel bi tožeča stranka morala imeti
soglasje vseh etažnih lastnikov. Ne gre
namreč za posel rednega upravljanja v
smislu tretjega odstavka 67. člena SPZ. Le
informiranost
predsednika
upravnega
odbora poslovnega objekta P. s projektom
in potekom izgradnje nove vodovodne
infrastrukture, ne more nadomestiti
ustreznega sklepa vseh etažnih lastnikov, da
se izvede navedeni projekt. Tožeča stranka
zmotno meni, da je zaradi te informiranosti
šlo za situacijo iz 200. člena OZ, ker tožena

VSL
sodba I Cp
203/2014

VSL
sodba I
Cpg
1163/2012

VSL
sodba in
sklep I Cp
1558/2014

Upravnik je za predmetno stavbo
opravljal storitev upravljanja na
podlagi pogodbe o opravljanju
upravniških storitev (ki je bila
veljavno sklenjena). Etažna lastnina
na stavbi v času odločanja
prvostopenjskega sodišča še ni bila
vzpostavljena, vendar je potekal
postopek vpisa etažne lastnine v
zemljiško knjigo. Tožena stranka
pogodbe o opravljanju upravniških
storitev ni podpisala, ter njej
pripadlih stroškov upravljanja ni
plačala.
Upravnik v svojem imenu zahteva
povrnitev obratovalnih stroškov
(kurjava,
čiščenje,
komunala,
elektrika, varovanje, ipd. )

Plačilo stroškov
upravljanja

Upravnik je terjal vplačila zneskov za
rezervni sklad od etažnih lastnikov.

Aktivna
legitimacija,
vplačilo
prispevkov v
rezervni sklad

Aktivna
legitimacija
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stranka ni prevzela skrbi za posel, iz česar
je sklepati, da je tožeča stranka utemeljeno
izvajala to, kar so ji solastniki naročili.
Notifikacijska dolžnost gestorja iz 200.
člena OZ je v zaščiti interesov dominusa, ki
nadaljevanje posla lahko prepove ali pa
odobri. Pri tem teorija poudarja, da se
dominusov molk ne sme interpretirati kot
soglasje. V obravnavanem primeru gre torej
za nedopustno gestijo, ki jo ureja 204. člen
OZ in po katerem nima pravic, ki jih ima
poslovodja brez naročila, kdor se vtakne v
tuj posel kljub prepovedi tistega, čigar posla
se je lotil in je za prepoved vedel ali bi bil
moral vedeti. Tožniku kot upravniku je bilo
znano, da poslov brez soglasja lastnikov ne
sme sklepati, saj so bile njegove pristojnosti
jasno opredeljene v pogodbi o upravljanju.
Toženka je dolžna plačati stroške
upravljanja poslovne zgradbe, kljub temu,
da v času odločanja sodišča v zemljiški
knjigi etažna lastnina na sicer razdeljenih
poslovnih prostorih še ni bila vzpostavljena.
Dejanska delitev nepremičnine že sedaj
ustreza pojmu etažne lastnine, zato ni videti
razumnih razlogov proti uporabi določb
drugega odstavka 118. člena in prvega
odstavka 117. člena SPZ v zvezi z drugim
odstavkom 67. člena SPZ, ki urejajo
določitev upravnika nepremičnine v etažni
lastnini.
Skrb za porazdelitev in izterjavo obveznosti
glede vzdrževanja in obratovanja objekta je
zakonska obveznost upravnika, pri čemer
zakon jasno določa, da je upravnik le
zastopnik oziroma pooblaščenec etažnih
lastnikov. Tožeča stranka (upravnik) bi zato
lahko terjala plačilo obratovalnih stroškov
le v primeru, če bi jih dobaviteljem
poravnala iz svojih sredstev.
Tožeča
stranka
kot
upravnik
večstanovanjske stavbe na podlagi zakona
ni aktivno legitimirana za izterjavo vplačila
v rezervni sklad. Upravnik je zgolj
zastopnik etažnih lastnikov, kar pomeni, da
zakonska pooblastila izvaja v imenu in na
račun etažnih lastnikov. Upravnik je resda
dolžan etažnega lastnika pisno pozvati k
plačilu prispevka v rezervni sklad, pri
čemer ima poziv lastnost verodostojne
listine, a hkrati ni predpisano, da bi to lahko
storil v svojem imenu. Sredstva rezervnega
sklada pripadajo etažnim lastnikom, s tem
pa tudi upravičenje za njihovo izterjavo. Iz
dejanskih ugotovitev izpodbijane sodbe, na
katere je pritožbeno sodišče vezano, tudi ne
izhaja, da bi etažni lastniki takšna svoja
upravičenja prenesli na tožečo stranko s
pogodbo o upravljanju stavbe.

VSL
Sodba II
Cpg
1127/2017

Upravnik je v imenu in za račun
etažnih lastnikov naročil izvedbo
določenih del na večstanovanjski
stavbi, postavlja se vprašanje
dolžnosti plačila.

Neposredno
zastopanje

VSL
sodba I
Cpg
1127/2007

Upravnik je v svojem imenu zahteval
povrnitev stroškov obratovanja.

Aktivna
legitimacija

VSL
sodba I
Cpg
765/2014

Upravnik je sklenil pogodbo za
popravilo vročevodne cevi. Pogodbe
ni sklenil v svojem imenu in za račun
etažnih lastnikov, ampak v imenu in
za račun etažnih lastnikov.

Obseg
pooblastil

VSL
sodba II
Cpg
1421/2015

Upravnik je dobavitelju zagotovil
potrebne podatke o etažnih lastnikih,
da je ta lahko ne glede na skupno
odjemno mesto pravilno obračunal
porabljeno energijo.

Delitev
stroškov

VSL
sodba II
Cp
1087/2015

Tožnica se je poškodovala ob padcu
pred stavbo in zahtevala odškodnino.

Odškodninska
odgovornost
upravnika,
relativnost
pogodbenega
razmerja
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Upravnikova obveznost, da tretji osebi
(tožeči stranki) izpolni denarno obveznost,
ki izvira iz posla, sklenjenega v imenu in za
račun etažnih lastnikov, nastopi šele, ko
prejme plačilo od posameznega etažnega
lastnika. V obravnavanem primeru pa
tožeča stranka niti ni prerekala navedb
tožene stranke, da plačil etažnih lastnikov ni
prejela.
Upravnik večstanovanjske hiše ima položaj
zastopnika, zato na tej podlagi ne more kot
stranka, torej v lastnem imenu in za lasten
račun izterjevati obratovalnih stroškov.
Aktivno legitimacijo pa lahko pridobi na
podlagi pogodbe, s katero lastniki nanj
prenesejo
svoja
materialnopravna
upravičenja, ali na podlagi posebnega
naročila, če so bili stroški plačani iz
njihovih namensko zbranih sredstev. Kadar
takega prenosa ni, je upravnik aktivno
legitimiran le, če je stroške založil iz lastnih
sredstev.
SPZ pooblastila upravniku, da pravne posle
glede upravljanja sklepa v svojem imenu (in
za račun etažnih lastnikov), ne daje. Za tako
pooblastilo upravniku se morajo etažni
lastniki odločiti v pogodbi o upravljanju.
Pri poslih, ki jih upravnik po pooblastilu
etažnih lastnikov opravlja (ločijo se na
posle rednega in izrednega upravljanja),
upravnik stopa v obligacijska razmerja s
tretjimi osebami. Obseg pooblastila
upravniku v poslih upravljanja, kar je
nesporno
tudi
naročilo
popravila
vročevodne cevi v tej zadevi, je zato treba
ugotoviti v vsakem konkretnem primeru
posebej.
Obveznost etažnega lastnika je plačilo
stroškov v višini deleža, ki odpade nanj
(115. in 116. člen Stvarnopravnega
zakonika – SPZ), za porazdelitev
obveznosti pa je dolžan poskrbeti upravnik
(četrti odstavek 118. člena SPZ). Glede na
to lahko tožeča stranka od vsakega etažnega
lastnika zahteva plačilo tistega dela
dobavljene toplotne energije, ki v skladu z
zakonsko ali pogodbeno določenim
kriterijem (ključ delitve) odpade nanj.
Zavarovanec toženke (ki je bil v času
škodnega dogodka upravnik stavbe) tožnici
ne more biti odgovoren zaradi morebitne
kršitve pogodbe, sklenjene med njim in
lastniki stavbe. Za uveljavljanje sankcij
zaradi kršitve pogodbene obveznosti so
upravičene le stranke pogodbe. Podlaga za
upravnikovo odgovornost tožnici so lahko
le ugotovitve o opustitvi njegovih zakonsko
določenih dolžnosti v zvezi z vzdrževanjem
in obratovanjem skupnih delov upravljane
stanovanjske stavbe.

VSL
sodba I Cp
3416/2011

Upravnik je od etažnih lastnikov
terjal zneske, ki bi jih ti morali
vplačati v rezervni sklad.

Aktivna
legitimacija,
plačilo
prispevkov v
rezervni sklad

VSL
sodba II
Cp
3302/2008

Upravnik večstanovanjske stavbe je
bila oseba, ki ni bila registrirana za
opravljanje te dejavnosti.

Izterjava
stroškov

VSL sklep
I Cpg
305/2014

Upravnik je terjal vplačila zneskov za
rezervni sklad od etažnih lastnikov.

Aktivna
legitimacija,
plačilo
prispevkov v
rezervni sklad

VSL
sodba II
Cpg
609/2015

Upravnik je moral plačevati stroške
tožene stranke, da si je tako zagotovil
dobavo blaga in storitev za poslovno
stavbo.

Zakonska
subrogacija,
aktivna
legitimacija

VSL
sodba II
Cpg
566/2015

Etažni lastnik je oporekal plačilu
stroškov na podlagi pogodbe za
izvajanje nujnih vzdrževalnih del, ki
jo je upravnik sklenil s tretjo osebo v

Pasivna
legitimacija
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Upravnik ni aktivno legitimiran za
vtoževanje sredstev rezervnega sklada.
Upravnik le upravlja s sredstvi rezervnega
sklada, ta sredstva pa so skupno premoženje
etažnih lastnikov (2. odst. 119. čl. SPZ). Iz
tega izhaja, da so za izterjavo plačil v
rezervni sklad aktivno legitimirani etažni
lastniki, pri čemer lahko plačilo zahtevajo
na račun rezervnega sklada (in ne njim
samim).
Da tožeča stranka kot upravnik stavbe ni
bila registrirana, ne vpliva na njeno
upravljavsko funkcijo do toženke in
toženkino obveznost plačila vtoževanih
terjatev, ki iz nje izvirajo. Stroški
zamenjave gasilnih aparatov, čiščenja
zračnikov, deratizacije in urejanja okolice
so bremena skupne stvari.
Da je le upravnik zakoniti zastopnik v
postopkih izterjave in gospodarjenja s
sredstvi rezervnega sklada, drži le v
primeru,
da
to
materialnopravno
upravičenje izhaja iz (veljavne) pogodbe o
upravljanju, iz katere izhaja, da ima
upravnik v svojem imenu in v korist etažnih
lastnikov pravico izterjati dolgovana plačila
v rezervni sklad (pogodbeni prenos
pooblastila). Sicer pa aktivna legitimacija
za vtoževanje stroškov rezervnega sklada
pripada etažnim lastnikom in ne upravniku.
Upravnik je zastopnik etažnih lastnikov v
poslih upravljanja (4. odstavek 118. člena
SPZ). Pogodba, ki jo sklene z dobaviteljem
v imenu in za račun etažnih lastnikov in v
mejah svojih (upravnikovih) pooblastil, zato
zavezuje neposredno etažne lastnike in
dobavitelja (70. člen OZ). Ker upravnik
nastopa zgolj kot zastopnik etažnih
lastnikov, tretji (dobavitelj blaga ali
storitev) nima zahtevka za plačilo teh
stroškov zoper upravnika, temveč zoper
etažne lastnike, saj pravice in obveznosti
zaradi narave neposrednega zastopanja
nastanejo neposredno v sferi zastopanega.
Ne glede na to pa je upnik dolžan sprejeti
izpolnitev od vsakogar, ki ima pravni
interes, da bi bila obveznost izpolnjena, kot
tudi v primeru, če se dolžnik z izpolnitvijo
tretjega strinja (271. člen OZ). Pravna
temelja za vstop v položaj upnika sta bodisi
zakon bodisi pogodba. Kadar ima tretji za
izpolnitev pravni interes, nanj preidejo vse
upnikove pravice že na podlagi zakona
(275. člen OZ); kadar pa takšnega pravnega
interesa nima, ga je mogoče vzpostaviti na
pogodbeni podlagi (274. člen OZ)
Upravnik obveznosti, ki izhajajo iz
obratovanja in vzdrževanja stavb v etažni
lastnini, ni dolžan pokrivati iz lastnih
sredstev. Take obveznosti upravnika ne

imenu in za račun etažnih lastnikov.

VSL
sodba II
Cpg
1564/2015

Upravnik je od etažnega lastnika
zahteval povračilo obveznosti, ki jih
je plačal za njegov račun

Zakonita
subrogacija

VSL
Sodba I
Cpg
418/2018

Upravnik je naročil storitev, ki je
presegala soglasje etažnih lastnikov.

Prekoračitev
pooblastil

VSL
sodba II
Cp
357/2010

Upravnik je neupravičeno vložil
predlog za izvršbo proti etažnemu
lastniku zaradi vplačil v rezervni
sklad.

Aktivna
legitimacija
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določa noben izmed pravnih aktov, ki jih v
utemeljitev pasivne legitimacije tožene
stranke ponuja tožeča stranka, prav tako pa
je ni mogoče utemeljiti na upravnikovi
siceršnji dolžnosti vodenja sredstev
rezervnega sklada, ki so skupno premoženje
etažnih lastnikov, s katerim upravnik le
upravlja.
V primerih, ko upravnik dobaviteljem
izpolni obveznosti iz naslova obratovalnih
stroškov, gre za zakonito subrogacijo, na
podlagi katere je dobaviteljeva terjatev
prešla
na
upravnika.
Ker upravnik nastopa zgolj kot zastopnik
etažnih lastnikov, tretji nima zahtevka za
plačilo teh stroškov zoper upravnika,
temveč lahko zahtevek naperi zgolj zoper
etažne lastnike, ki so nosilci pravic in
obveznosti iz tega razmerja. Vendar je
upnik (dobavitelj) dolžan sprejeti izpolnitev
od vsakogar, ki ima pravni interes, da bi
bila obveznost izpolnjena, in sicer celo če
dolžnik tej izpolnitvi nasprotuje. Kadar ima
tretji za izpolnitev pravni interes, preide
nanj ob izpolnitvi upnikova terjatev z vsemi
stranskimi pravicami že na podlagi zakona,
kadar takšnega pravnega interesa nima, pa
ga je mogoče vzpostaviti na pogodbeni
podlagi.
Za posle obratovanja se šteje zlasti
zagotavljanje dobav in storitev za skupne
dele, zagotavljanje dobav in storitev za
posamezne dele večstanovanjske stavbe, če
naprave
večstanovanjske
stavbe
ne
omogočajo individualnega odjema in
obračuna dobav in storitev za posamezne
dele, varstvo pred požarom in zagotavljanje
drugih ukrepov za zaščito in reševanje,
čiščenje skupnih prostorov, hišniška
opravila, deratizacija in podobno. V skladu
s
četrtim
odstavkom
118.
člena
Stvarnopravnega zakonika (SPZ) pa je
upravnik dolžan skrbeti za redno
vzdrževanje in obratovanje, torej tudi za
čiščenje skupnih delov. Zato očitki, da je
sodišče prve stopnje nekritično sledilo
toženi stranki, da je upravnik po zakonu
dolžan skrbeti za čiščenje skupnih
prostorov, niso utemeljeni. Vendar pa
tožena stranka za izvedbo globinskega
čiščenja, kot je izhajalo iz računa ni dala
potrebnega soglasja.
Določbi 3. odstavka 44. člena SZ-1 in 6.
odstavka 119. člena SPZ določata samo to,
da je upravnik dolžan etažnega lastnika
pisno pozvati k plačilu prispevka v rezervni
sklad in da ima poziv lastnost verodostojne
listine v smislu določb Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ). V citiranem določilu ni
določeno, da upravnik to stori v svojem

VSL
sodba I Cp
3479/2014

Etažni lastnik upravniku ni plačal
stroškov, ki jih je ta imel pri
izvajavnju svojih obveznosti.

Dolžnosti
upravnika,
izterjava
stroškov

VSL
sodba I Cp
546/2015

Upravnik je neupravičeno vložil
predlog za izvršbo s katerim je
zahteval neplačane zneske etažnega
lastnika v rezervni sklad.

Aktivna
legitimacija,
vplačilo
prispevkov v
rezervni sklad

VSL
sodba II
Cpg
567/2015

Upravnik je izpolnil obveznosti
plačila stroškov, ki so v domeni
etažnih lastnikov.

Zakonita
subrogacija,
izterjava
stroškov

VSL
sodba II
Cpg
1090/2015

Upravnik poslovne stavbe je od
stranke, ki je lastnik enega izmed
poslovnih prostorov, zahteval plačilo
obratovalnih
stroškov.
Prvostopenjsko sodišče je zahtevek
zavrnilo saj pogodba o delitvi

Večina, ki je
potrebna za
veljavnost
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imenu, to ne izhaja niti iz 118. člena SPZ, iz
katerega jasno izhaja, da je upravnik samo
zakoniti zastopnik etažnih lastnikov, ki sme
v njihovem imenu vložiti tožbo, ne more pa
je vložiti v svojem lastnem imenu. Sredstva
rezervnega sklada so skupno premoženje
vseh etažnih lastnikov, kar narekuje vsem
ali pa samo enemu od etažnih lastnikov, da
zahtevajo vplačilo v rezervni sklad od
neplačnika.
Tožeča stranka je upravnik stanovanjske
stavbe. Pooblastila upravniku določa 118.
člen SPZ. Med drugim skrbi za porazdelitev
in izterjavo obveznosti, upravlja z
rezervnim skladom in s skupnim denarjem
… Predmet zahtevka v obravnavani zadevi
so stroški, ki jih je tožeča stranka kot
upravnik zaračunala tožencu kot etažnemu
lastniku. Konkretnih pripomb na posamezne
postavke toženec ni imel in tudi v pritožbi
ne pove konkretno, katerim postavkam
nasprotuje. Pavšalne navedbe pa niso
upoštevne. Tako ni dvoma, da je toženec
nastale stroške tožeče stranke, ki se
nanašajo na upravljanje stanovanjske
stavbe, dolžan plačati.
Materialne podlage za uveljavljanje vplačil
v rezervni sklad (v svojem imenu) upravnik
nima. Ker sredstev v rezervni sklad ni
vplačal, materialna podlaga za ta del
zahtevka (zahtevek za plačilo sredstev
rezervnega sklada) niso določila o
neupravičeni obogatitvi; da bi etažni
lastniki
nanj
prenesli
materialno
upravičenje, pa ne zatrjuje.
Tožnikova terjatev je nastala na podlagi
subrogacije. Do subrogacije po samem
zakonu pride vedno, kadar obveznost
dolžnika izpolni oseba, ki ima za to pravni
interes. Iz navedb tožeče stranke, da je
vtoževane stroške namesto tožene stranke
morala plačati, saj je bila kot upravnik
dolžna poskrbeti za funkcioniranje celotne
stavbe, izhaja, da je tožeča stranka imela
pravni interes za izpolnitev obveznosti.
Tako mora upravnik, četudi k temu ni
izrecno zavezan (ni v odnosu do
dobavitelja, ni dolžnik in ni pasivno
legitimiran v morebitni pravdi), sproti
poravnati takšne (obratovalne) stroške. Le
tako lahko v celoti in popolnoma izpolni
prej navedeno obveznost in prepreči
morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica
prekinitve dobav zaradi neplačil.
Dogovor o ključu delitve stroškov se šteje
kot del pogodbe o medsebojnih razmerjih
(prva alineja prvega odstavka 116. člena
Stvarnopravnega zakonika - SPZ) in
predstavlja posel izrednega upravljanja, za
veljavnost katerega se zahteva soglasje vseh

stroškov ni bila veljavno sklenjena
(tj. ni bila sklenjena z zadostno
večino etažnih lastnikov)

VSL
sodba I
Cpg
1049/2015

Etažni lastnik posameznega dela v
etažni lastnini je zavračal plačilo
terjatve za dobavo toplotne energije
in plina. Pri tem je poudarjal, da so
bili računi izstavljeni upravniku in da
tožena stranka v računih ni niti
omenjena.

Terjatev
dobavitelja do
posameznega
etažnega
lastnika in
pasivna
legitimacija

VSM
sodba I Cp
1262/2013

Eden izmed etažnih lastnikov je
uveljavljal zastaranje terjatve plačila
prispevka v rezervni sklad.

Zastaralni rok,
plačilo
prispevka v
rezervni sklad
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etažnih lastnikov oz. solastnikov. SPZ
namreč nima izrecnih določb glede večine,
ki je potrebna za veljavno sklenitev
pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij,
zaradi česar je treba za ugotovitev, kakšna
mora biti večina, v ospredje postaviti
pravno razmerje, ki se ureja s posamezno
določbo pogodbe o medsebojnih razmerij.
V kolikor želijo etažni lastniki drugače
razdeliti stroške in obveznosti, ki bremenijo
etažne lastnike, se morajo o tem dogovoriti
s pogodbo o medsebojnih razmerjih (prva
alineja prvega odstavka 116. člena SPZ).
Ker sprememba zakonsko predvidenega
ključa
delitve
stroškov
predstavlja
neposreden poseg v lastninska upravičenja
etažnih lastnikov, ga je treba šteti kot posel
izrednega upravljanja, zanj pa se zahteva
soglasje vseh (in ne le večine) etažnih
lastnikov.Takšno stališče potrjuje tudi
pravna teorija (ki je šla še korak dlje in
pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij že
samo po sebi šteje za posel izrednega
upravljanja), kakor tudi sodna praksa.
Upravnik je z 68. čl. SZ-1 pooblaščen, da v
imenu in za račun etažnih lastnikov sklepa
posle za oskrbo stavbe oz. njenih delov s
toplotno energijo in plinom ter je
odgovoren, da so ti stroški plačani skladno s
solastniškimi deleži oz. pogodbo o
medsebojnih razmerjih (prvi odstavek 30.
čl. SZ-1 in 118. čl. Stvarnopravnega
zakonika). Pri poravnavanju obveznosti
upravnik deluje v imenu in za račun
odjemalcev: poskrbeti mora, da prejeta
plačila nemudoma dosežejo dobavitelja; v
primeru, ko obveznosti niso poravnane v
celoti, pa dobavitelju posredovati podatke o
etažnih lastnikih, ki svojega dela obveznosti
niso poravnali (71. čl. SZ-1). Kot dolžniki
iz teh poslov so torej legitimirani etažni
lastniki – odjemalci – zato tožena stranka
neutemeljeno zavrača pasivno legitimacijo
v tem postopku. Zaradi skupnega odjema
tožeča stranka računov toženi stranki niti ni
mogla izstaviti.
Upravnik sodeluje v postopku kot zakoniti
zastopnik etažnih lastnikov (enega ali več
oziroma vseh) kot skupnih lastnikov
rezervnega sklada, ni pa sam aktivno
legitimiran za izterjavo sredstev oziroma
plačil prispevkov v rezervni sklad, saj ne
gre za njegovo terjatev. Nepravilno je zato
tudi pritožbeno stališče, da naj bi v
obravnavani zadevi uveljavljana terjatev
zastarala v enoletnem zastaralnem roku, ki
je v skladu s 6. točko prvega odstavka 355.
člena OZ določen le za terjatve upravnikov
večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja
ter druge njihove terjatve, ki se plačujejo v

VSL
sodba II
Cpg
486/2015

Upravnik poslovne stavbe je od
etažnega lastnika zahteval povračilo
obratovalnih stroškov, ki jih je iz
lastnih sredstev plačal dobaviteljem.
Nastalo je vprašanje glede časa, ki je
bil potreben za zastaranje te terjatve.

Zastaralni rok

VSL
Sklep I
Cpg
1281/2016

Upravnik poslovne stavbe je zoper
etažnega lastnika vložil zahtevek na
plačilo obratovalnih stroškov, ki jih
je iz lastnih sredstev založil
dobaviteljem blaga in storitev.
Prvostopenjsko sodišče je zahtevku
ugodilo, a to na podlagi pravil o
mandatni pogodbi in o neupravičeni
obogatitvi.

Podlaga za
povračilo
obratovalnih
stroškov

VSL
Sodba II
Cpg
1144/2017

Tožeča stranka je od upravnika
večstanovanjske stavbe zahtevala
plačilo denarne obveznosti, ki izvira
iz posla, sklenjenega v imenu in za
račun etažnih lastnikov.

Pasivna
legitimacija
upravnika
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trimesečnih ali krajših rokih. Navedeni
krajši zastaralni rok je torej določen le za
upravnikove terjatve, ne pa za tiste, ki jih
le-ta uveljavlja v imenu in za račun etažnih
lastnikov (kot to velja za sporno terjatev).
Za slednje ob odsotnosti drugačne zakonske
ureditve velja splošni petletni zastaralni rok
(346. člen OZ) oz. za občasne terjatve
triletni zastaralni rok (347. člen OZ).
Za terjatve upravnikov poslovnih stavb iz
naslova založenih stroškov obratovanja je
treba uporabiti isto določbo o zastaralnem
roku, kot velja za terjatve, ki jih etažni
lastniki
izpolnjujejo
(neposredno)
dobaviteljem teh storitev. Zakonski obseg
nalog upravnika pa daje podlago za sklep,
da ima ta pravni interes za (pravočasno)
izpolnitev obveznosti v zvezi z dobavo
storitev, potrebnih za funkcioniranje stavbe
kot celote. Prevzemnik terjatve nasproti
dolžniku ima enake pravice, kot jih je imel
do odstopa proti njemu odstopnik. Pretečeni
čas zastaranja se zato všteva, tako da na
upravnika preide dobaviteljeva terjatev
skupaj z že pretečeno zastaralno dobo.
Zahtevku na plačilo obratovalnih stroškov
je sodišče prve stopnje ugodilo na podlagi
neupravičene obogatitve (190. člen OZ) in
določb o mandatni pogodbi (766. člen OZ).
Pritožbene navedbe, da je taka materialno
pravna podlaga za zahtevek na plačilo
obratovalnih
stroškov
napačna,
so
utemeljene. Glede na razmerje med
upravnikom in etažnimi lastniki ter tretjimi
osebami - dobavitelji blaga ali storitev, bi
bilo potrebno uporabiti pravila o subrogaciji
(275. člen OZ).
V obravnavani zadevi je šlo za zakonito
zastopanje etažnih lastnikov (5. alineja 4.
odstavka 118. člena SPZ). V 71. členu SZ-1
je sicer določeno, da mora upravnik brez
odlašanja izpolniti zapadle denarne
obveznosti tretjim osebam iz pogodb glede
upravljanja večstanovanjske stavbe, glede
na prejeta plačila od vsakega posameznega
etažnega lastnika; če obveznosti do tretje
osebe niso poravnane v celoti za vse etažne
lastnike, mora upravnik tretji osebi na njeno
zahtevo v roku 8 delovnih dni posredovati
podatke o etažnem lastniku, ki ni plačal
svojega dela obveznosti. Upravnikova
obveznost, da tretji osebi izpolni denarno
obveznost, ki izvira iz posla, sklenjenega v
imenu in za račun etažnih lastnikov, nastopi
torej šele, ko prejme plačilo od
posameznega etažnega lastnika. Tožeča
stranka za svoje trditve, da je toženo
stranko pozvala k predložitvi podatkov iz 2.
odstavka 71. člena SZ-1, ni ponudila
nobenega dokaza, tudi sicer pa zaradi

UPRS
sodba I U
1349/2015

Upravnik je pooblastilo za podpis
požarnega reda, požarnega načrta,
načrta evakuacije in prilog požarnega
reda
prenesel
na
strokovno
usposobljeno osebo.

Prenos
pooblastil

VSL sklep
I Cp
758/2010

Etažni lastniki niso sklenili pogodbe
o opravljanju upravniških storitev,
upravnik pa je kot (neposredni)
zastopnik le teh vložil predlog za
izvršbo.

Imenovanje
upravnika
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kršitve navedene upravnikove obveznosti
posredovanja podatkov o neplačnikih
upravnik ni pasivno legitimiran za plačilo
zadevnih storitev. V takem primeru bi bil
lahko upravnik k večjemu odgovoren za
škodo, vendar pa, kot je pravilno ugotovilo
že sodišče prve stopnje, tožeča stranka
vtoževane terjatve ne utemeljuje na
odškodninski podlagi.
Upravnik je že na podlagi drugega odstavka
48. člena SZ-1 pooblaščenec etažnih
lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v
poslih, ki se nanašajo na upravljanje
večstanovanjske stavbe, k čemur je treba
glede na drugi in tretji odstavek 25. člena
SZ-1 šteti tudi varstvo pred požarom.
Tožnica po presoji sodišča utemeljeno
ugovarja, da ima upravnik že na podlagi
zakona pooblastilo tudi za to, da v okviru
upravljanja oziroma natančneje, varstva
pred požarom, podpiše obravnavane
dokumente oziroma za podpis pooblasti
drugo osebo, kot to določa četrti odstavek 2.
člena Pravilnika o požarnem redu.
Zmotna je argumentacija toženke v smeri,
da ZVPoz kot lex specialis omejuje
pooblastila upravnika na področju varstva
pred požarom. Drži, da ZVPoz v prvem
odstavku 36. člena določa, da je za varstvo
pred požarom odgovoren lastnik ali
uporabnik objekta. Vendar pa navedene
določbe ni mogoče razlagati v pomenu, da
na področju varstva pred požarom upravnik,
kadar je določen, kot zakoniti zastopnik
etažnih lastnikov ne bi mogel nastopati v
svojstvu odgovorne osebe; izrecnih določb
o omejitvi pooblastil upravnika na področju
varstva pred požarom pa ZVPoz tudi ne
vsebuje.
Pogodba o opravljanju upravniških storitev
ni akt, s katerim bi bil upravnik imenovan,
ampak podlago predstavlja sklep etažnih
lastnikov, ki imajo skupaj več kot polovico
solastniških deležev, ki je sprejet bodisi s
podpisovanjem listine ali na zboru
lastnikov. Dejstvo, da etažni lastniki stavbe
še niso sklenili pogodbe o opravljanju
upravniških storitev, zato še ne pomeni, da
etažni lastniki niso imenovali upravnika.
Ker je upravnik dejansko zakoniti zastopnik
(za določeno področje) etažnih lastnikov, bi
moralo sodišče, če je dvomilo ali tožečo
stranko res zastopa njen zakoniti zastopnik,
upoštevati 79. člen ZPP. Sodišče ima na
podlagi 2. odst. tega člena v takšnem
primeru možnost, da zakonitega zastopnika
pozove, da svoje upravičenje za zastopanje
dokaže. V konkretnem primeru bi moral
zastopnik sodišču predložiti listino, s katero
je bil imenovan za upravnika oziroma

VSL
sodba I Cp
2480/2014

Sklep etažnih lastnikov (sprejet z
zadostno večino) je bil izvršen mimo
upravnika poslovne stavbe, tj. s strani
samih etažnih lastnikov.

Izvršitev
sklepov etažnih
lastnikov,
skupnost
etažnih
lastnikov

VSL sklep
II Cpg
1610/2015

Pogodba o opravljanju upravniških
storitev ni bila sklenjena s soglasjem
vseh solastnikov. Sodišče prve
stopnje je ocenilo, da je bila pogodba
kljub temu veljavno sklenjena ter da
je tožeča stranka upravnik stavbe.
Sodišče je opozorilo, da gre v
predmetnem primeru za dejansko
etažno lastnino, zaradi česar je (po
presoji
sodišča)
imenovanje
upravnika posel rednega upravljanja.

Večina, ki je
potrebna za
imenovanje
upravnika

VSM
sklep I
Cpg
129/2016

Upravnik je izpolnil obveznost
etažnega lastnika. Od njega je nato,
na podlagi določb o verziji, zahteval
povračilo.

Povračilna
obveznost,
verzija

111

zapisnik zbora etažnih lastnikov, kjer je bilo
to imenovanje izglasovano. Šele po
takšnem pozivu bo mogoče nadaljnje
odločanje oziroma odločanje o morebitnem
zavrženju tožbe.
Čeprav sklep etažnih lastnikov glede
določenega posla upravljanja, ki je sprejet s
potrebno kapitalsko večino, sicer zavezuje
vse etažne lastnike, zakon za izvršitev
takšnega sklepa v primeru, ko ima
nepremičnina več kot dva etažna lastnika in
več kot osem posameznih delov, pooblašča
upravnika. Glede na obvezno določitev
upravnika si zakona ne gre razlagati na
način, da imajo etažni lastniki kljub
imenovanemu upravniku tudi sami še vedno
polne možnosti izvrševanja sprejetih
sklepov glede upravljanja, saj bi s takšno
razlago
obšli
temeljni
namen
zakonodajalca, da se v večjih skupnostih
število oseb, ki pravico do upravljanja
udejanjajo, omeji. Izvršitev sprejetih
sklepov z učinkom zoper vse etažne
lastnike je namreč v domeni upravnika, ki
mora pri tem spoštovati tudi zakonske in
podzakonske predpise, s čimer se zagotavlja
varstvo pravic vseh etažnih lastnikov, etažni
lastniki sami pa lahko to pravico
uresničujejo le v primerih, ko ustanovijo
skupnost lastnikov kot pravno osebo ali pa
se v pogodbi o medsebojnih razmerjih
posebej dogovorijo o njihovem nastopanju
v pravnem prometu.
O tem, za kaj gre v konkretnem primeru za
dejansko etažno lastnino, sodišče prve
stopnje ni navedlo nobenih razlogov, čeprav
je bilo to dejstvo med pravdnima strankama
sporno in čeprav je opredelitev ureditve
lastninske pravice pravdnih strank na
predmetni stavbi za odločitev pravno
odločilna. Namreč, v kolikor gre za
(dejansko) etažno lastnino je določitev
upravnika na podlagi drugega odstavka 118.
člena SPZ posel rednega upravljanja in
zadošča večinsko soglasje, v nasprotnem
primeru, torej v kolikor gre za solastnino,
pa je določitev upravnika oziroma
upravitelja stvari skladno s petim
odstavkom 67. člena SPZ posel izrednega
upravljanja in se zanj zahteva soglasje vseh
solastnikov.
Določbe o verziji se uporabljajo zgolj v
primeru, ko pravo upravičencu ne daje
nobenega drugega pravnega varstva, pri
čemer 190. člen OZ določa splošna pravila
glede obogatitvenega zahtevka in ga je
treba uporabiti kot splošen predpis, torej
šele, ko v poštev ne pride nobena druga
specialnejša materialnopravna podlaga.
Prav v to smer pa je šla novejša sodna

VSL
Sodba II
Cpg
324/2018

Tožeči stranki je zaradi zdrsa snega s
strehe stavbe nastala škoda na
avtomobilu (ki je bil parkiran).

Odškodninska
odgovornost
upravnika

VSL
sodba II
Cpg
423/2015

Upravnik je izpolnil obveznost
etažnega lastnika. Od njega je nato
zahteval povračilo danega. Nastalo je
vprašanje glede zastaralnega roka.

Zastaralni rok

VSL
sodba II
Cpg
964/2015

Upravnik je izpolnil obveznost
etažnega lastnika. Od njega je nato
zahteval povračilo danega. Višina
predmetnih terjatev je bila določena
na podlagi dogovora o ključu delitve,
ki je bil sklenjen z večino po
solastniških deležev na skupnih delih
(tj. kot da bi bil dogovor posel
rednega upravljanja).

Posel rednega
upravljanja posel izrednega
upravljanja;
zakonska
subrogacija

VSL
sodba in
sklep I
Cpg

Upravnik je izpolnil obveznost
etažnega lastnika. Od njega je nato
zahteval povračilo danega. Upravnik
je tretjim, tj. dobaviteljem obveznost

Zastaralni rok
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praksa, ki v primeru, ko upravnik za
etažnega lastnika izpolni njegovo obveznost
dobaviteljev, ne presoja več po pravilih o
neupravičeni obogatitvi, temveč šteje, da je
s tem prišlo do zakonske subrogacije po
275. člen OZ (VS RS II Ips 80/2014 z dne
26. 11. 2014).
Tako streha kot parkirišče predstavljata
skupna dela stavbe (5. člen Stanovanjskega
zakonika - v nadaljevanju SZ-1), zato je
sodišče prve stopnje podlago za odločitev
pravilno iskalo v določbah o krivdni
odgovornosti (131. člen v zvezi z 10.
členom Obligacijskega zakonika - v
nadaljevanju OZ) in presodilo, da nastala
škoda (v pretežnem deležu) izvira iz
opustitve zakonsko določenih dolžnosti v
zvezi z vzdrževanjem in obratovanjem
skupnih delov upravljane stanovanjske
stavbe.
Posledica izpolnitve tuje obveznosti, za
katero ima kdo pravni interes, je prehod
terjatve z vsemi stranskimi pravicami ob
izpolnitvi po samem zakonu (275. člen OZ).
Sodelovanje dolžnika (etažnega lastnika)
pri zakonski subrogaciji ni predvideno, zato
se njegov položaj zaradi prenosa terjatve ne
sme poslabšati, saj bi sicer nastopil učinek
pogodbe v breme tretjega, ki pa tretjega ne
veže (prvi odstavek 130. člena OZ). V
skladu s 1. odstavkom 421. člena OZ ima
prevzemnik nasproti dolžniku enake
pravice, kot jih je imel do odstopa nasproti
njemu odstopnik. Iz tega izhaja, da so na
upravnika prešle terjatve dobaviteljev,
skupaj z že pretečenim rokom zastaranja v
času, ko je bil upnik terjatve še dobavitelj.
Dogovor o ključu delitve obratovalnih
stroškov ni posel rednega upravljanja. Gre
za dogovor, ki je po zakonu sestavni del
pogodbe o medsebojnih razmerjih. V
odsotnosti drugačne ureditve se pogodbe
sklepajo s soglasjem pogodbenih strank, kar
v obravnavanem primeru pomeni s
soglasjem etažnih lastnikov. Terjatve
tožnice je treba obravnavati kot občasne
terjatve, za katere velja triletni zastaralni
rok in pri tem uporabiti pravila o
subrogaciji. Upravnik namreč s plačilom
obratovalnih stroškov iz svojih sredstev
pridobi pravico terjati vrnitev danega.
Glede na zakonski obseg nalog, ima
upravnik pravni interes za (pravočasno)
izpolnitev obveznosti v zvezi z dobavo
storitev, potrebnih za funkcioniranje stavbe
kot celote.
Posledica pravila, da se položaj dolžnika
zaradi prenosa terjatve ne sme poslabšati je,
da na tek zastaralnega roka ne vpliva
okoliščina, da je izpolnitelj upniku morebiti

1833/2014

etažnega lastnika izpolnil
mesecev po zapadlosti.

VSL
Sklep I Cp
679/2018

Upravnik večstanovanjske stavbe
etažnih lastnikov ni obvestil o poteku
postopka za določitev pripradajočega
zemljišča.

Obveznosti
upravnika

VSL sklep
I Cp
1413/2015

Etažni
lastniki
so
zahtevali
ugotovitev ničnosti s strani upravnika
(v njihovem imenu in za njihov
račun) sklenjene pogodbe, ki po
njihovem mnenju ni bila sklenjena z
zadostno večino, kajti dogovorjena
dela (izboljšava večstanovanjske
stavbe) presegajo redna vzdrževalna
dela. Pogodba je bila, po njihovem
mnenju, nična tudi zato, ker upravnik
ni imel posebnega pooblastila za
sklenitev posla, ki presega okvir
rednega upravljanja, kot se je
zahtevalo po pogodbi o opravljanju
upravniških storitev.
Etažna lastnina ni bila vpisana v
zemljiški knjigi, prav tako na stavbi
ni bila vzpostavljena dejanska etažna
lastnina. Pogodba o opravljanju
upravniških storitev je bila sklenjena
z večino po solastniških deležev na
skupnih delih.

Pooblastila
upravnika za
sklenitev
pogodbe

Tožnica (ki ni bila etažni lastnik
predmetne stavbe) se je poškodovala,
ko ji je v vetrolovu večstanovanjske
stavbe spodrsnilo in je padla. Tla v
vetrolovu so bila ob škodnem
dogodku mokra, zaradi nanešene
nečistoče oziroma snega, pa so

Zakonske
obveznosti
upravnika,
odškodninska
odgovornost

VSL sklep
I Cpg
1033/2013

VSL
sodba II
Cp
2689/2015

nekaj

Večina za
določitev
upravnika
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izpolnil z nekajmesečno zamudo. Sicer bi s
tem prihajalo do podaljševanja zastaralnega
roka v breme etažnih lastnikov, kar pa ni
dopustno. Zato je nepomembno, kdaj je
tožeča stranka s strani tretjega izstavljeni
račun dejansko plačala. Terjatev tretjega
(dobavitelja) je namreč nastala s tem, ko je
ta dobavil blago ali opravil storitve za
nepremičnino (električno energijo, vodo,
ipd.) in takrat začne teči tudi zastaranje,
upravnik pa z izpolnitvijo le vstopi v pravni
položaj svojega prednika - etažnega
lastnika.
Določba prvega odstavka 27. člena ZVEtL,
po kateri je bil upravnik določen za
zakonitega zastopnika vseh etažnih
lastnikov v postopku za določitev
pripadajočega zemljišča, daje podlago za
ugotovitev, da je bil upravnik dolžan o
postopku obvestiti etažne lastnike. Takšna
njegova obveznost izhaja tudi iz petega
odstavka 118. člena SPZ, ki določa, da
mora upravnik pri svojem delovanju
upoštevati interese etažnih lastnikov.
Upravnik bi nedvomno moral poizvedeti,
ali imajo etažni lastniki stavbe Ulica C. 9
interes do pripadajočega zemljišča in jih o
postopku primerno obvestiti.
Vsaka izboljšava na večstanovanjski hiši še
ne predstavlja posla, ki presega okvir
rednega upravljanja, če ga je mogoče
opredeliti kot potrebnega za zagotavljanje
pogojev bivanja, ali če se na ta način le
vzpostavlja ali ohranja osnovni namen
delovanja večstanovanjske stavbe. Tudi če
upravnik ne bi imel posebnega pooblastila
za sklenitev pogodbe z drugotoženo
stranko, kot je to posebej navedeno v
obrazložitvi soglasja etažnih lastnikov, je
bil dolžan z drugotoženo stranko skleniti
pogodbo, ker je na podlagi 1. alineje 4.
odstavka 118. člena SPZ dolžan izvajati
sklepe etažnih lastnikov.
Če na stavbi, ki je v solastnini več oseb, ni
niti zemljiškoknjižne niti dejanske etažne
lastnine, je določitev upravnika posel
izrednega upravljanja, za katerega je
potrebno soglasje vseh solastnikov. Če
določitev upravnika ni obvezna, je po
naravi stvari za njegovo določitev potrebno
soglasje vseh solastnikov in manjšinskega
solastnika k sklenitvi pogodbe o upravljanju
ni mogoče prisiliti.
Temelj odgovornosti upravnika nasproti
tretjim, ki niso lastniki stanovanj je le
kršitev zakonskih obveznosti upravnika.
Upravniku tako že zakon nalaga določene
obveznosti, med drugim tudi skrb za redno
vzdrževanje in obratovanje skupnih delov,
pri čemer za redna vzdrževalna dela manjše

postala drseča in za hojo nevarna.

VSL
sodba II
Cp
261/2017

Upravnik je izpolnil obveznost
etažnega lastnika. Od njega je nato
zahteval povračilo danega. Etažni
lastnik se je v postopku pred
sodiščem prve stopnje branil z
ugovorom
pomankanja
aktivne
legitimacije, češ da tožeča stranka ni
upravnik večstanovanjske stavbe.

Statusno
preoblikovanje
upravnika

VSRS
sodba in
sklep II
Ips
263/2015

Upravnik
je
zahteval
plačilo
obveznega prispevka v rezervni sklad
v svojem imenu. Vrhovno državno
tožilstvo Republike Slovenije je
vložilo
zahtevo
za
varstvo
zakonitosti. Menilo je, da Vrhovno
sodišče Republike Slovenije lahko
odgovori na pomembno pravno
vprašanje - aktivna legitimacija
upravnika za izterjavo sredstev
rezervnega sklada - glede katerega
sodna praksa višjih sodišč ni enotna.

Aktivna
legitimacija
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vrednosti na skupnih delih, za izvedbo
katerih mora skrbeti tekoče, niti ne
potrebuje soglasja etažnih lastnikov.
Upravnik bi za preprečitev (ali zmanjšanje)
škodne nevarnosti, ki so jo predstavljala
drseča tla, lahko poskrbel na različne
načine: s protizdrsnim premazom, s
položitvijo protizdrsne podlage ali/ter z
namestitvijo opozorila, vendar ni storila nič
od navedenega. Gre za ukrepanje, ki tako
stroškovno kot časovno sodi v sklop rednih
vzdrževalnih del manjše vrednosti, za
katera je dolžan upravnik poskrbeti tekoče
tudi brez sklepa etažnih lastnikov.
Ob ugotovljenem materialnem statusnem
preoblikovanju prve družbe upravnice so na
novo družbo in posledično na tožečo
stranko kot univerzalno pravno naslednico
prešla tudi vsa pravna razmerja, ki so
izvirala iz sklenjenih pogodb o upravljanju
prvotne družbe upravnice. Nova družba je
vstopila v celotni pravni položaj prvotne
upravnice.
Razpolagalna sposobnost etažnih lastnikov
je
zaradi
stroge
namenskosti
in
nepovratnosti sredstev rezervnega sklada
omejena.
Kakršen
koli
prenos
materialnopravnih
upravičenj
etažnih
lastnikov na sredstvih rezervnega sklada
mimo dovoljenih namenov uporabe, ki so
izrecno, zaključno in kogentno določeni v
prvem odstavku 44. člena SZ-1 oziroma
četrtem odstavku 119. člena SPZ, tako
sploh ni mogoč. Nedopustna je tudi taka
oblika posrednega mandatnega zastopanja
pri kateri zastopnik nastopa v svojem
imenu, a za račun zastopanega, vendar pa
pravna dejanja zastopnika učinkujejo
neposredno zanj, za zastopanega pa
učinkujejo samo posredno, v tem pomenu,
da mu mora zastopnik prenesti (odstopiti)
vse pravice, ki jih je pridobil pri opravljanju
pravnih dejanj za njegov račun, in da mora
zastopani prevzeti vse obveznosti, ki jih je
zastopnik prevzel pri opravljanju. Ni pa
razloga, da ne bi bila dopustna taka oblika
posrednega mandatnega zastopanja, pri
kateri bi upravnik sicer v sodnem postopku
nastopal v svojem imenu, vendar pa bi s
tožbenim zahtevkom zahteval plačilo na
poseben račun, na katerem se vodijo
sredstva rezervnega sklada. Takšen dogovor
pa je bil sklenjen tudi v obravnavanem
primeru. Ne glede na to, Vrhovno sodišče
meni, da ima upravnik aktivno procesno
legitimacijo za izterjavo vplačil v rezervni
sklad že na podlagi zakona. Upravnik ima
aktivno procesno legitimacija za izterjavo
vplačil v rezervni sklad, če zahteva plačilo
na poseben račun, na katerem se ta sredstva

VSL
sodba II
Cpg
77/2016

Tožeča stranka je toženim strankam,
tj. etažnim lastnikom dobavljala pitno
vodo. Račune za dobave vode je
tožeča stranka izdajala upravniku.

Relativnost
pogodbenega
razmerja

VSL
sodba I
Cpg
464/2015

Dobavitelj je od upravnika zahteval
plačilo stroškov. Svoj zahtevek je
utemeljeval na podlagi prvega
odstavka 71. člena SZ-1.

Pasivna
legitimacija

UPRS
sodba I U
1792/2013

Etažni
lastniki
so
upravniku
odpovedali pogodbo o opravljanju
upravniških storitev in nato določili
novega upravnika. Tožnica (tj.
prejšnji upravnik) je izpodbijala voljo
etažnih lastnikov in je zatrjevala
neveljavnost vpisa novega upravnika.

Določitev
novega
upravnika - vpis
v register
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zbirajo.
Ne glede na to, da je tožeča stranka račune
izdajala upravniku (ta pa je obračunani
strošek razdeljeval med etažne lastnike), je
še vedno etažni lastnik tisti, ki je nosilec
obveznosti iz materialnopravnega razmerja
in s tem oseba od katere tožeča stranka
lahko terja plačilo v sodnem postopku.
Upravnik namreč (le) zastopa etažne
lastnike v poslih upravljanja (118. člen
SPZ). Pogodba, ki jo sklene z dobaviteljem
(tretjo osebo) v imenu in za račun etažnih
lastnikov ter v mejah svojih pooblastil,
zavezuje neposredno etažne lastnike in
dobavitelje. Sodišče prve stopnje je zato
materialnopravno zmotno zaključilo, da je
tožeča stranka s tem, ko je račune pošiljala
upravniku privolila, da lahko etažni lastniki
svoje obveznosti iz naslova dobavljene
vode poravnajo upravniku.
Ureditev upravnikovega ravnanja po 71.
členu SZ-1 predpostavlja, da ima tretji (tj.
dobavitelj blaga ali storitev) veljavno
sklenjeno pogodbo z etažnimi lastniki, ki
slednje obvezuje te storitve tudi plačevati.
Določitev upravnika in tudi izbira drugega
upravnika je odvisna od volje etažnih
lastnikov večstanovanjskih stavbe. Pravno
razmerje med etažnimi lastniki in
upravnikom učinkuje že pred vpisom v
register in neodvisno od njega, zato
morebitni izostanek ali nepravilnost vpisa v
register ne vpliva na vprašanje, kdo ima
trenutni mandat etažnih lastnikov za
upravljanje večstanovanjske stavbe. Pravni
učinek vpisa v register je zgolj publiciteten
in služi kot vir informacije tretjim osebam,
ki želijo vstopiti v razmerje z etažnimi
lastniki, o vprašanju, kdo je njihov
pooblaščenec
za
upravljanje
večstanovanjske stavbe. Odločitev o
imenovanju
novega
upravnika
je
prepuščena izključno etažnim lastnikom,
zato tožnica kot stari upravnik v postopku
vpisa oziroma izbrisa iz registra ne more
izpodbijati volje etažnih lastnikov o
imenovanju novega upravnika. Tožnica kot
stari upravnik pa lahko svoje pravice, ki
izhajajo iz civilnopravnega pogodbenega
razmerja z etažnimi lastniki (npr.
neveljavnost
odpovedi
pogodbe
o
upravljanju), varuje v pravdnem postopku.

4.2 Zbrana sodna praksa v povezavi s 50. členom SZ-1

Opravilna
številka
VSL sodba
II Cp
119/2015

Dejansko stanje

VSL sodba
II Cpg
1347/2013

Upravnik je z izvajalcem v imenu
etažnih lastnikov sklenil pogodbo za
izvedbo storitev.

VSL sodba
II Cpg
1715/2014

Etažni lastniki na upravnika s
pogodbo o upravljanju niso prenesli
materialnopravnih upravičenj.

VSK sodba
Cp
1076/2011

Upravnik je denar za plačilo
določenih storitev etažnih lastnikov
kril iz svojih sredstev.

VSL sodba I
Cpg
1452/2010

Upravnik je iz lastnih sredstev plačal
obveznosti
stroškov
etažnih
lastnikov in najemnikov.

Povračilna
obveznost

VSL sodba I
Cpg
527/2010

Plačilo vzdrževalnih del manjše
vrednosti bremeni etažne lastnike.

Dolžnosti
upravnika,
izterjava
obveznosti

VSL sodba
in sklep I
Cpg
521/2010

Obvestitev izvajalca storitev
napakah na skupnih delih stavbe.

Aktivna
legitimacija,
dolžnosti
upravnika

Upravnik je neupravičeno terjal
obratovalne stroške in stroške
stanovanja od etažnih lastnikov

o

Obravnavani
institut
Aktivna
legitimacija,
izterjava
obveznosti

Pasivna
legitimacija,
relativnost
pogodbenega
razmerja
Aktivna
legitimacija,
izterjava
obveznosti
Povračilna
obveznost
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Odločitev sodišča
Izterjavo obratovalnih stroškov in
stroškov
posameznega
stanovanja
upravniku lahko podelijo sami lastniki
stanovanj
s
prenosom
svojih
materialnopravnih upravičenj v pogodbi,
ki so jo sklenili z upravnikom, ali v
posebnem naročilu, če so bili stroški
plačani z njihovih namensko zbranih
sredstev. Kadar do takega prenosa ni
prišlo, je upravnik aktivno legitimiran le,
če je stroške založil iz lastnih sredstev
(verzija).
Upravnik ni zavezan plačati izvedbe
storitve izvajalcu, saj je nastopal v imenu
in za račun etažnih lastnikov, torej kot
njihov pooblaščenec.
Upravnik ni upravičen, da od etažnega
lastnika zahteva plačilo obratovalnih
stroškov v svojem imenu in za svoj račun.
Kadar upravnik denar za plačilo dobrin in
storitev, namenjenim etažnim lastnikom
založi iz lastnih sredstev je upravičen do
povrnitve teh stroškov od posameznega
etažnega lastnika.
Upravnik je plačal dolg, ki ni bil njegov,
zadržal pa si je pravico to zahtevati nazaj,
kar je njegova pravica kot pravica
upravnika po Stanovanjskem zakonu (5.
točka 1. odstavka 50. člena SZ-1).
Nobene zakonite podlage namreč ni, da bi
upravnik moral iz lastnih sredstev
poplačevati dolgove etažnih lastnikov in
nato sam terjati plačilo od njih. Upravnik
sicer skrbi, da se izvršujejo pravice in
obveznosti iz sklenjenih poslov, iz česar
sledi zgolj skrb upravnika, da se
izvršujejo pravice in obveznosti etažnih
lastnikov, katerih pooblaščenec in
zastopnik je. Navedena skrb upravnika se
odraža skladno s 5. točko 1. odst. 50.
člena SZ-1 v njegovi zavezi, da sprejema
plačila etažnih lastnikov na podlagi
mesečnega obračuna in plačuje njihove
obveznosti iz pogodb, sklenjenih s
tretjimi osebami in se v tej vsebini tudi
izčrpa.
ugotovimo lahko, da 29. člen ZVKSES
izrecno dovoljuje in priznava aktivno
legitimacijo upravnika, ki lahko in mora
za račun kupcev oziroma etažnih
lastnikov izvajalca obvestiti o napakah na
skupnih delih stavbe, kot tudi proti njemu

VSL sodba
II Cpg
385/2015

Etažni lastniki na upravnika niso
prenesli
materialnopravnih
upravičenj glede plačila stroškov.

Aktivna
legitimacija

VSL Sodba
I Cp
354/2017

Pogodbe o upravljanju niso sklenili
vsi etažni lastniki večstanovanjske
stavbe, ampak samo lastniki enega
vhoda, zato ta ni bila veljavno
sklenjena.

Aktivna
legitimacija,
poslovodstvo
brez naročila

VSL sodba I
Cp
3856/2010

V pogodbi o upravljanju etažni
lastniki upravniku niso podelili
materialnopravnega upravičenja za
izterjavo obratovalnih stroškov.

Aktivna
legitimacija

VSL sodba I
Cpg
1163/2012

V pogodbi o upravljanju etažni
lastniki upravniku niso opredelili
upravičenja izterjave obratovalnih
stroškov.

Aktivna
legitimacija,
obratovalni
stroški

VSL sodba I
Cp
573/2016

Etažni lastniki so zavezani za plačilo
obveznosti za opravljeno storitev
(dobava vode). Izvajalec ima zato
terjatev do etažnih lastnikov in ne
upravnika.

Izterjava
obveznosti,
relativnost
pogodbenega
razmerja
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uveljavljati posamezne zahtevke.
V 3. alineji prvega odstavka 50. člena SZ1 je določeno, da je upravnik pooblaščen,
da sestavi obračun stroškov upravljanja
večstanovanjske stavbe in stroške razdeli
med etažne lastnike, in da je po 5. alineji
prvega odstavka istega člena pooblaščen
sprejemati plačila etažnih lastnikov na
podlagi mesečnega obračuna in plačevati
obveznosti iz pogodb, sklenjenih s
tretjimi osebami. Kljub temu pa te
zakonske določbe same po sebi upravniku
ne dajejo upravičenja, da od etažnih
lastnikov obratovalne stroške vtožuje v
svojem imenu in za svoj račun.
Ker le del stavbe ne predstavlja
samostojne upravljalske enote, zato ni
podan pogodbeni temelj upravnika za
opravljanje storitev upravljanja in
obratovanja večstanovanjske stavbe na
naslovu B. Nadalje je še ugotovilo, da bi
tudi v primeru, če bi se štelo, da je bila
navedena pogodba veljavno sklenjena, bi
upravnik izgubil vsa upravičenja iz
pogodbe najkasneje z dnem 1.9.2014, ko
so lastniki vhoda B. pogodbo odpovedali.
Takrat je upravnik tudi formalno in
dejansko prenehal s posli upravljanja.
Glede izterjave obratovalnih stroškov je
sodišče ugotovilo, da upravnik ni bil
upravičen plačevati tujih računov, niti kot
upravnik, niti kot poslovodja brez
naročila.
Upravnik ni aktivno legitimiran v svojem
imenu od tožene stranke zahtevati
povračilo tistega dela vtoževanega
zneska, ki se nanaša na obratovalne
stroške ter na plačilo mesečnega
prispevka v rezervni sklad, saj etažni
lastniki niso nanj s pogodbo o upravljanju
prenesli upravičenja terjati tovrstnih
stroškov v lastnem imenu.
Skrb za porazdelitev in izterjavo
obveznosti
glede
vzdrževanja
in
obratovanja
objekta
je
zakonska
obveznost upravnika, pri čemer zakon
jasno določa, da je upravnik le zastopnik
oziroma pooblaščenec etažnih lastnikov.
Upravnik je na podlagi pogodbe o
upravljanju sicer upravičen do plačila za
storitve upravljanja, ki jih je opravil sam.
Upoštevaje ugotovitev, da je bila
pogodba, iz katere izvira terjatev,
sklenjena
med
tožnikom
(javnim
podjetjem) in etažnimi lastniki, je
pravilno stališče izpodbijane sodbe, da
ima tožnik v primeru neplačila storitev
terjatev do etažnega lastnika in ne do
upravnika. Pravilen je argument sodbe, da
upravnik na podlagi zakona – obstoj

VSL sodba I
Cpg
1335/2015

Dobava vode v večstanovanjski
stavbi je potekala preko istega
vodomera.

Ključ delitve
stroškov

VSL sklep I
Cp
364/2015

Opravljanje procesnih dejanj v
postopku
vzpostavitve
etažne
lastnine

Vzpostavitev
etažne lastnine,
obseg pooblastil

VSL sodba I
Cp
2728/2012

Razdelitev zavarovalnine zaradi
požara,
ki
je
nastal
na
večstanovanjski stavbi.

Dolžnost
upravnika

VSL sodba
II Cp
2944/2015

Padec po mokrih stopnicah med
pritličjem in kletjo v večstanovanjski
stavbi.

Odškodninska
odgovornost
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morebitnega drugačnega pogodbenega
dogovora ni bil zatrjevan – skrbi le za
porazdelitev in izterjavo obveznosti v
razmerju do etažnih lastnikov (3. točka
50. člena SZ-1 in četrta alineja četrtega
odstavka 118. člena SPZ) in je dolžan
plačila, prejeta od etažnih lastnikov,
prenesti na posameznega dobavitelja (71.
člen SZ-1), ni pa s tem prenesena terjatev
z etažnih lastnikov na upravnika. Z
morebitnim plačilom upravniku se tako
toženec ni razbremenil svoje obveznosti.
Etažni lastniki so tisti, ki skrbijo za
delitev stroškov v večstanovanjski stavbi,
saj to v njihovem imenu oziroma za njih
stori upravnik, ne pa dobavitelj. Iz
navedenega pa tudi sledi, da so z načinom
delitve stroškov etažni lastniki seznanjeni,
saj ta delitev izhaja iz mesečnega
obračuna stroškov, ki ga pripravi
upravnik stavbe.
Upravnik v postopku za vzpostavitev
etažne lastnine (za razliko od postopka za
določitev pripadajočega zemljišča k
stavbi) ni zakoniti zastopnik etažnih
lastnikov. Pooblastila za zastopanje v
sodnih postopkih kot je konkretni, mu ne
daje niti 118. člen SPZ oziroma 50. člen
SZ-1.
Upravnik je pri sprejemu zavarovalnine
nastopal kot zastopnik lastnikov etažnih
enot, upravičencev do zavarovalnine po
materialnem pravu in ne kot prejemnik
zavarovalnine za svoj račun. Za sprejem
zavarovalnine ga pooblašča zakon. Gre za
upravnikovo nastopanje v zunanjem
razmerju (razmerju s tretjimi), v katerem
je treba upoštevati obligacijska pravila o
zastopanju. Upravnik je z zakonom
pooblaščen za sprejem zavarovalnine v
celoti. Podlaga za tako stališče je 2.
odstavek 48. čl. v zvezi s 50. čl. SZ-1 in
188. čl. SPZ. Iz 4. in 5. alineje 188. čl.
SPZ je razvidno, da pooblastila upravnika
zajemajo tudi izterjavo obveznosti in
upravljanje s skupnim denarjem. Naloga
upravnika je, da prejeto zavarovalnino
razdeli.
V obravnavanem primeru je sodišče prve
stopnje ugotovilo, da je zavarovanec
tožene stranke izpolnjeval svoje dolžnosti
pregledovanja in menjave pregorelih
žarnic (dokazni postopek je potrdil
dogovor
med
upravnikom
in
poverjenikom stanovalcev, da jim je
vnaprej priskrbel večjo količino žarnic, da
so jo lahko zamenjali nemudoma, ko se je
pojavila potreba) kot tudi rednega
čiščenja stopnic (najmanj enkrat tedensko
dve čistilki), zato v njegovem ravnanju

VSL sodba I
Cp
4727/2008

Pogodba o upravljanju upravniku ne
daje
pooblastila
za
vlaganje
zahtevkov v zvezi z rezervnim
skladom.

Aktivna
legitimacija,
plačilo
prispevkov v
rezervni sklad

Sodba IV U
85/2010

Etažna lastnica je od upravnika
zahtevala fotokopije dokumentov z
njenimi osebnimi podatki.

Posredovanje
osebnih
podatkov

VSL sodba I
Cp
1460/2014

Upravnik je za etažne lastnike na
podlagi pogodbe o upravljanju kril
stroške dobaviteljem.

Povračilna
obveznost

VSL sodba I

Plačilo

Delitev stroškov

obveznosti

dimnikarskih
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tudi pritožbeno sodišče ne zazna nobene
protipravnosti.
Upravnik nima pravice terjati izpolnitev v
zvezi s stroški upravljanja, četudi je
stanovanje v solasti, od vsakega
solastnika za celo stanovanje (solidarna
odgovornost
solastnikov).
Upravnik ni aktivno legitimiran za
vtoževanje sredstev rezervnega sklada, če
iz pogodbe o upravljanju ne izhaja
pooblastilo za to. Četudi bi upravnik v
rezervni sklad vplačal sredstva, ki jih je
bila dolžna plačati tožena stranka, s tem
ni plačala nekaj namesto tožene stranke.
V rezervni sklad vplačana sredstva so
sredstva tistih, ki jih v ta namen vplačajo,
le namensko so izločena na poseben
račun.
Od upravljavca se zahteva seznanitev z
lastnimi osebnimi podatki, podatki, ki jih
opredeljujeta 1. in 2. točka 6. člena
ZVOP-1 in ki jih upravljavec (6. točka 6.
člena ZVOP-1) obdeluje skladno z
določbami SZ-1 (tretji odstavek 50. člena
SZ-1). Tako določbe SZ-1 predstavljajo v
konkretnem primeru pravno podlago (in
vir) za obdelavo osebnih podatkov, ki se
nahajajo v zbirki osebnih podatkov
lastnikov stanovanj, ki jo vodi
upravljavec stavbe na podlagi pogodbe o
upravljanju. Podatki se vodijo tudi za
etažne lastnike, ki pogodbe o upravljanju
niso podpisali (četrti odstavek 53. člena
SZ-1). Glede na 4., 5., in 6. točke 30.
člena ZVOP-1 (posredovati seznam...,
dati informacijo o virih.., dati informacijo
o namenu....) tožeča stranka od
upravljavca ni upravičena zahtevati
konkretnih dokumentov, tudi ne fotokopij
dokumentov.
Razmerja med etažnimi lastniki in
upravnikom se uredijo v pogodbi o
upravljanju upravniških storitev, pri
čemer je upravnik med drugim zadolžen
za obračunavanje stroškov upravljanja
večstanovanjske stavbe, razdeljevanje teh
stroškov med etažne lastnike in
sprejemanje plačil s strani etažnih
lastnikov (50. člen SZ-1). Med pravdnima
strankama je bila sklenjena veljavna
pogodba o izvajanju stanovanjskih
storitev, po kateri je tožnica dobaviteljem
plačevala
stroške
obratovanja
in
vzdrževanja iz svojih lastnih sredstev
namesto etažnih lastnikov. Tisti, ki za
drugega kaj potroši, ali stori zanj kaj
drugega, kar bi bil ta po zakonu dolžan
storiti, od njega pravico zahtevati
povračilo (197. člen OZ).
Dimnikarske storitve za večstanovanjske

Cpg
305/2010

storitev, ki so potekale na skupnih
delih solastnine v etažni lastnini.

VSL sodba I
Cp
546/2015

Upravnik
rezervnega
lastnika.

Sklep I Up
353/2012

Izpodbijanje inšpekcijske odločbe, ki
je etažnim lastnikom naložila
sanacijo pohodne strehe.

Aktivna
legitimacija

VSL sodba
in sklep II
Cp
1391/2014

Etažni lastniki zahtevajo povrnitev
škode, ki je nastala na fasadi kot
skupnemu delu večstanovanjske
stavbe.

Aktivna
legitimacija

je
terjal
sklada od

sredstva
etažnega

Aktivna
legitimacija,
plačilo
prispevkov v
rezervni sklad
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stavbe so posli obratovanja, stroški, ki v
zvezi s tem nastanejo, pa so obratovalni
stroški, katere mora upravnik razdeliti
med
vse
etažne
lastnike.
Obveznost upravnika, da tretji osebi
(dobavitelju) izpolni denarno obveznost,
nastopi šele po tem, ko prejme plačilo od
posameznega etažnega lastnika, do česar
pa po ugotovitvah pritožbenega sodišča v
obravnavani zadevi seveda še ni prišlo.
Šele če posamezni etažni lastnik svoje
obveznosti ne izpolni, nastopi obveznost
upravnika, da na zahtevo tretje osebe letej posreduje podatke o neplačniku.
Materialne podlage za uveljavljanje
vplačil v rezervni sklad (v svojem imenu)
upravnik nima. Ker sredstev v rezervni
sklad ni vplačal, materialna podlaga za ta
del zahtevka (zahtevek za plačilo sredstev
rezervnega sklada) niso določila o
neupravičeni obogatitvi; da bi etažni
lastniki
nanj
prenesli
materialno
upravičenje, pa ne zatrjuje.
Pravilna je tudi presoja sodišča prve
stopnje, da tožnica kot upravnik stavbe v
etažni
lastnini
nima
zakonskega
pooblastila, da v svojem imenu vlaga
tožbe za zaščito interesov etažnih
lastnikov. Ta presoja sodišča prve stopnje
pravilno temelji na določbah četrtega
odstavka 118. člena Stvarnopravnega
zakonika in na 50. členu SZ-1, ki določata
pooblastila upravnika. Sodišče prve
stopnje je po presoji Vrhovnega sodišča
tudi pravilno presodilo, da tožnici tega
upravičenja ne daje niti izrecno
pooblastilo etažnih lastnikov, ki ga je
tožbi priložila. Iz tega pooblastila namreč
izhaja samo to, da so jo etažni lastniki
pooblastili, da sproži upravni spor in za ta
namen pooblasti tam navedenega
odvetnika. S tem pooblastilom so zato
etažni lastniki tožnico pooblastili za
vložitev tožbe v njihovem imenu po tam
določenem odvetniku. Tožnica pa je, kot
to izhaja iz tožbe, tožbo vložila v svojem
imenu.
Ureditev
položaja
upravnika
večstanovanjske stavbe v SZ-1 (50. člen)
in SPZ (118. člen) opredeljuje njegov
položaj le kot položaj zastopnika etažnih
lastnikov. Na tej podlagi zato upravnik ne
more v lastnem imenu terjati povračila
škode, ki naj bi nastala na fasadi
stanovanjskega objekta D., ki je skupni
del stavbe. Aktivno legitimacijo bi mu
sicer lahko podelili etažni lastniki s
prenosom
svojih
materialnopravnih
upravičenj, vendar pa, kot je pravilno
ugotovilo sodišče prve stopnje, prva

VSL sodba I
Cpg
621/2012

Na podlagi Pogodbe o upravljanju so
etažni lastniki morali plačevati v
pogodbi določene stroške.

Izterjava
obveznosti

Sodba in
sklep I U
1793/2011

Upravnik je
inšpektorata.

odločbo

Aktivna
legitimacija

VSL Sodba
II Cpg
1127/2017

Upravnik je v imenu etažnih
lastnikov sklenil pogodbe za opravo
posla, ki sodi med posle rednega
upravljanja.

Pasivna
legitimacija,
izterjava
obveznosti

VSL sodba
II Cpg

Upravnik je v imenu etažnih
lastnikov izpolnil obveznosti, ki so

Izterjava
stroškov,

izpodbijal
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tožeča stranka, to je E., d. o. o., tega niti
ni zatrjevala.
Ob ugotovljeni veljavnosti Pogodbe, ki v
X. členu določa, da upravniku za storitve
upravljanja in čiščenja pripada plačilo in
(ne izpodbijanem) dejstvu, da toženec
opravljenih storitev ni plačal, je sodišče
prve stopnje tožbenemu zahtevku
pravilno ugodilo.
Tožbo je vložila le tožnica kot upravnica
zgradbe, zato sodišče ne more šteti, da so
tožbo vložili tudi etažni lastniki.
Zakonsko pooblastilo iz četrtega odstavka
118. člena SPZ in 50. člena SZ-1 pa
upravnika ne pooblašča da v svojem
imenu vlaga tožbe za zaščito interesov
etažnih lastnikov.
Šlo je torej za zakonito zastopanje etažnih
lastnikov (5. alineja 4. odstavka 118.
člena SPZ, 50. in 53. člen SZ-1 ter 5. in 6.
člen pogodbe o upravljanju upravniških
storitev v prilogi B1 spisa) in njihovega
posebnega pooblastila tožena stranka za
naročilo zadevnih del (posel rednega
upravljanja2) ni potrebovala, sploh pa ne
v razmerju do tožeče stranke. Tako v
obravnavanem
primeru
glede
na
ugotovljeno dejansko stanje ne gre za
situacijo, v kateri bi se upravnik zavezal
tretji osebi kot plačnik blaga oziroma
storitev in se zato tožeča stranka
neutemeljeno sklicuje na sklep Višjega
sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg
1425/2015 z dne 18.1.2017. V 71. členu
SZ-1 sicer določa, da mora upravnik brez
odlašanja izpolniti zapadle denarne
obveznosti tretjim osebam iz pogodb
glede upravljanja večstanovanjske stavbe,
glede na prejeta plačila od vsakega
posameznega etažnega lastnika; če
obveznosti do tretje osebe niso poravnane
v celoti za vse etažne lastnike, mora
upravnik tretji osebi na njeno zahtevo v
roku 8 delovnih dni posredovati podatke o
etažnem lastniku, ki ni plačal svojega dela
obveznosti. Upravnikova obveznost, da
tretji osebi (tožeči stranki) izpolni
denarno obveznost, ki izvira iz posla,
sklenjenega v imenu in za račun etažnih
lastnikov, nastopi torej šele, ko prejme
plačilo od posameznega etažnega
lastnika.3 V obravnavanem primeru pa
tožeča stranka niti ni prerekala navedb
tožene stranke, da plačil etažnih lastnikov
ni prejela. Prav tako pa tudi ni zatrjevala,
da bi od tožene stranke zahtevala podatke
o etažnih lastnikih, ki niso plačal svojega
dela obveznosti.
Upravnik je zastopnik etažnih lastnikov v
poslih upravljanja. Pogodba, ki jo sklene

359/2015

jim nastale
storitev.

napram

dobavitelju

zakonita
subrogacija
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z dobaviteljem v imenu in za račun
etažnih lastnikov in v mejah svojih
pooblastil, zato zavezuje neposredno
etažne lastnike in dobavitelja. Ker
upravnik nastopa zgolj kot zastopnik
etažnih lastnikov, tretji (dobavitelj blaga
ali storitev) nima zahtevka za plačilo teh
stroškov zoper upravnika, temveč zoper
etažne lastnike, saj pravice in obveznosti
zaradi narave neposrednega zastopanja
nastanejo neposredno v sferi zastopanega.
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