
Spoštovani! 
 
V zvezi z znižanjem mesečnih računov za upravljanje, v času trajanja epidemije koronavirusa moramo 
najprej poudariti, da večji del računa, ki ga upravnik izstavi etažnim lastnikom oziroma uporabnikom 
večstanovanjskih stavb, sestavljajo stroški dobaviteljev, ki jih ti izstavijo na podlagi izvršenih dobav. V 
tem delu upravniki seveda ne morejo zniževati računov, saj zgolj razdelijo plačilo stroška med etažne 
lastnike. Slišali smo bolj ali manj uradne napovedi, da bodo nekateri dobavitelji v tem času znižali cene 
ali uporabnikom zagotovili druge ugodnosti, a to seveda ni v domeni upravnikov. 
 
Upravniki lahko neposredno vplivajo le na strošek storitve upravljanja. V tem delu pa velja opozoriti, 
da so upravniki tudi v času epidemije in strogih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, dolžni izvajati 
številne storitve. Še posebej tiste, ki so namenjene nujnemu vzdrževanju stavb in preprečevanju 
tveganja za zdravje in življenje stanovalcev. Večina upravnikov je v tem času nekatere storitve oziroma 
aktivnosti tudi bistveno povečala. Predvsem so aktivni pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja 
virusa, saj so večstanovanjske stavbe temu še posebej izpostavljene. Svojim članom smo med drugim 
predlagali, da v tem času, v skladu z odločitvami etažnih lastnikov, poskrbijo tudi za povečanje 
frekvence čiščenja skupnih prostorov oziroma še posebej razkuževanja najbolj izpostavljenih površin.  
 
Nekaterih aktivnosti, ki zahtevajo neposreden stik z etažnimi lastniki (npr. izvajanje zborov etažnih 
lastnikov) upravniki sicer v tem času ne izvajajo, vendar jih bodo morali skladno z zahtevami 
Stanovanjskega zakona izvesti do konca leta. Nemoteno pa izvajajo številne druge aktivnosti, ki jih je 
moč izvajati na daljavo. V tem delu tudi komunicirajo z etažnimi lastniki, dobavitelji, izvajalci in drugimi 
partnerji. 
 
Glede na vse navedeno težko rečemo, da bi bilo delo upravnikov v tem času toliko okrnjeno, da bi 
opravičevalo kakršnokoli znižanje njihovih stroškov oziroma računov za njihove storitve. V kolikor je do 
tega v posameznih primerih vendarle prišlo, pa je to prepuščeno posameznemu upravniku. Na splošno 
pa nasprotujemo pričakovanjem dela javnosti, da bi se kar vsevprek odpuščalo tudi terjatve za storitve 
in dobave, ki so bile dejansko izvedene. Namesto tega lahko najbolj izpostavljenim in ranljivim 
skupinam prebivalstva na pomoč priskoči država skozi sistem socialnih transferjev, kar je z vidika 
enakopravnosti državljanov in enakosti pred zakonom tudi najbolj primerno. Država zna s svojimi 
podsistemi namreč najbolje ugotoviti kdo je do takšne pomoči res upravičen in kdo ne. 
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