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NASLOV 

Informacijski sistem za upravljanje večstanovanjskih objektov in tržne 

priložnosti upravnikov 

IZVLEČEK 

Upravljanje nepremičninskih objektov zajema posle obratovanja in vzdrževanja 

večstanovanjskih stavb, gospodarjenja z rezervnim skladom in opravljanje dodatnih 

storitev. V skladu s Stanovanjskim zakonom SZ-1 je upravnik pravna ali fizična 

oseba, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami. Cilji magistrskega dela so: 

izdelava informacijsko-poslovnega modela upravljanja objektov, s katerim 

definiramo poslovanje upravnika, predstavitev področja informacijskih sistemov (v 

nadaljevanju IS) upravnikov v Sloveniji, izdelava nabora dodatnih storitev 

upravnikov in izdelava modela novega IS upravnika z dodano vrednostjo. 

V magistrskem delu smo predstavili zakonske podlage za upravljanje 

večstanovanjskih objektov (v nadaljevanju objektov). Na osnovi analize ponudbe 

smo opisali nekaj IS, ki so na voljo upravnikom. Analizirali smo razloge za in proti 

razvoju lastnega IS oz. nakupa IS na tržišču. Izdelali smo model IS upravnika z 

UML-diagrami (angl. Unified Modeling Language), s katerim smo prikazali sedanje 

stanje na področju IS upravnikov. Namen modeliranja IS z UML-diagrami je 

vzpostaviti okolje za lažjo realizacijo potreb po nenehnih nadgradnjah programov. S 

takšnim modelom dosežemo ustreznejše obvladovanje tveganj pri razvoju IS za 

upravljanje objektov in vzpostavimo pogoje za nadaljnji razvoj in izboljšave. Na 

osnovi dosedanjih spoznanj, 3K-informacijsko-poslovnega modela in metodologije 

RUP (angl. Rational Unified Proces), smo izdelali predlog novega IS upravnika. 

Predlagani novi informacijski sistem upravnika temelji na obvladovanju 

dinamičnosti poslovnega procesa upravnika z zagotavljanjem dodane vrednosti za 

kupca oziroma uporabnika storitev upravnika. 

KLJUČNE BESEDE 

Informacijski sistem (IS), tržne priložnosti upravnikov, 3K-informacijsko-poslovni 

model, metodologija RUP, univerzalni modelirni jezik (UML), objektno orientirani 

sistemi, upravljanje.  
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TITLE 

Information system for the Management of multi-residential buildings 

and market opportunities for housing managers 

ABSTRACT 

Housing facilities management business includes operation and maintenance of 

apartment buildings, management of spare funds and the provision of additional 

services.  A housing manager is in accordance with the Housing Act a legal or 

natural person that is registered for real-estate properties management. The goals of 

this master's thesis are: make a business information model for administration of 

buildings that defines housing manager’s duties; present the area of information 

systems (IS) for housing managers in Slovenia; list additional manager’s services; 

and construct a model of new IS with added values for housing management. 

In this master’s thesis we present the legal basis for the management of multi-

residential buildings (here in after referred to as apartment buildings). We describe 

several IS available on the market that are used by housing managers. Next, we 

identify and explain reasons for and against the development of customized IS or 

purchasing IS on market. We describe the concept of IS for housing managers with 

Unified Modelling Language (UML) model diagrams. The intention of modelling IS 

with UML diagrams is to establish environment for easier realisation of the needs for 

continuous change management and upgrades of the programs. With such model we 

achieve more suitable risk management in the development of IS for administration 

of buildings and establish the conditions for further development and improvements. 

On the basis of previous realizations, 3K information business model and Rational 

Unified Process (RUP) methodology, we proposed a new IS for housing managers. 

The suggested IS enables better control of managers business process dynamics and 

ensures added value for both buyers and users of housing managers’ services. 

KEYWORDS 

Information system (IS), market opportunities of managers, 3K information business 

model, methodology of Rational Unified Process (RUP), Universal Modelling 

Language (UML), object oriented systems, administration. 
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1 UVOD 

Upravljanje večstanovanjskih objektov (v nadaljevanju objektov) je kompleksen 

proces, sestavljen iz več področij. Upravnik mora poznati področje nepremičnin, 

gradbeništva, upravljanja, prava, psihologije, sociologije, tehničnih področij in 

ekonomije. Naloge, ki jih upravnik opravlja, so določene z zakonskimi predpisi, 

pogodbami in naročili. V skladu s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) je upravnik 

pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami. Njegova 

naloga je, da zastopa etažne lastnike objekta pred upravnimi organi, pripravi načrt 

vzdrževanja stavbe, sestavi obračun stroškov upravljanja stavbe, poroča etažnim 

lastnikom o svojem delu itd. 

Namen magistrskega dela je uporabiti nova znanja, ki smo jih pridobili z 

izobraževanjem na UNG Nova Gorica v praksi; pregled področja upravljanja 

objektov z namenom, da definiramo nove tržne priložnosti upravnikov; uporaba 

metodologije RUP (angl. Rational Unified Proces) in UML (angl. Unified Modeling 

Language) pri izdelavi modela informacijskega sistema (v nadaljevanju IS) 

upravnika; na podlagi spoznanj v okviru izdelave magistrske naloge izdelava novega 

IS upravnika. 

Cilji magistrskega dela so: izdelava informacijsko-poslovnega modela upravljanja 

objektov, predstavitev področja IS upravnikov v Sloveniji, izdelava nabora dodatnih 

storitev upravnikov in predstavitev novih predlogov na tem področju in izdelava 

modela novega IS upravnika z dodano vrednostjo. 

Stanovanjsko politiko v Sloveniji lahko razdelimo v dve obdobji. Prvo obdobje se 

nanaša na čas pred letom 1991. Takrat so bili zagotovljeni sistemski viri 

stanovanjske politike, kot so: obvezni prispevki iz bruto osebnega dohodka, ter 

predpisana uporaba akumulativnih sredstev v namenskih stanovanjskih skladih v 

podjetjih in občinah. Z osamosvojitvijo Slovenije je po 1991 vzpostavljen sistem 

privatizacije in prehod iz družbene v zasebno lastnino. S sprejetjem Stanovanjskega 

zakona (SZ) leta 1991 so bili vzpostavljeni pogoji stanovanjske politike v novi državi 

Sloveniji. Ta zakon je vpeljal nov sistem pristojnosti in pravil na stanovanjskem 

področju. Z njegovim sprejemom je bila podana pristojnost občinam, da skrbijo za 

fond socialnih stanovanj in neprofitnih stanovanj svojih občanov. Ustanovljen je bil 
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Stanovanjski sklad RS za področje kreditiranja nizkoobrestnih stanovanjskih posojil. 

Z nastankom zasebne lastnine je vzpostavljena možnost upravljanja objektov s strani 

specializiranih podjetij oz. upravnikov. Ta podjetja so ustanovljena v različnih 

poslovnih oblikah: stanovanjski skladi, družbe z omejeno odgovornostjo, samostojni 

podjetniki, družbe z neomejeno odgovornostjo, skupnosti lastnikov. 

Zakonska podlaga za upravljanje objektov je zapisna v zakonodaji Republike 

Slovenije za tovrstna področja. Temeljna predpisa za to področje sta Stanovanjski 

zakon (SZ-1) in Stvarnopravni zakonik (SPZ). Razmerje med lastniki objekta in 

upravnikom je urejeno s Pogodbo o upravljanju objekta, razmerja med lastniki v 

objektu pa so določena s Pogodbo o medsebojnih razmerjih. 

Da lahko upravnik kvalitetno opravlja svoje naloge, je potrebno podrobno 

poznavanje področja upravljanja in informacijskega sistema upravnika. Za pojasnitev 

storitev upravnikov, smo uporabili 3K-informacijsko-poslovni model upravljanja 

objektov. Model smo izpeljali iz modela Five W's raziskovalnega novinarstva. V 

magistrski nalogi prikažemo, da je dinamičnost področja upravljanja velika, kar 

predstavlja dodaten izziv za vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema 

upravnika. V nalogi smo predstavili osnove načrtovanja informacijskega sistema po 

metodologiji RUP in modeliranje informacijskega sistema z UML-diagrami. 

Značilnost informacijskega sistema (IS) je, da je to abstrakcija realnega sistema. Da 

dosežemo obvladljivost realnega sistema, ga moramo modelirati. Metodologija RUP 

je procesna platforma za razvoj informacijskih sistemov. Njena glavna lastnost je 

vodenost s primeri uporabe, arhitekturna usmerjenost in inkrementalen proces 

razvoja. Metodologija temelji na najboljših praksah razvoja informacijskih sistemov. 

Zanjo so značilne štiri faze razvoja: začetna faza, zbiranje informacij, konstrukcija in 

prevzem informacijskega sistema. Pri modeliranju in načrtovanju programskih in 

informacijskih sistemov uporabimo UML (univerzalni modelirni jezik). Ta vsebuje 

množico diagramskih tehnik, s katerimi ustvarimo navidezni model. Uporablja se kot 

standardno orodje pri objektnem razvoju informacijskih sistemov. Pri modeliranju IS 

z UML imamo na voljo več diagramov. Po potrebi kombiniramo diagrame, ki jih 

potrebujemo, da zagotovimo ustrezno preglednost in funkcionalnost modela. 

V nalogi predstavljamo nekaj informacijskih sistemov upravnikov, ki so dostopni na 

svetovnem spletu. Informacijske sisteme lahko upravniki razvijajo sami ali jih 
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naročijo pri specializiranih podjetjih za izdelavo informacijskih sistemov. Prednost 

izdelave lastnega informacijskega sistema je v tem, da lahko pri izdelavi IS 

upoštevamo lastne posebnosti. Prilagodimo in izdelamo ga po našem poslovnem 

modelu. V kolikor se odločimo za informacijski sistem specializiranih izdelovalcev, 

prevzamemo že izdelan in preizkušen model. Prilagoditve posebnostim podjetja, ki je 

kupec takšnega sistema, so težje oz. jih ponudnik sistema ne zagotavlja. Nakup že 

izdelanega IS je praviloma cenejši, manj težav je z zagonom. Z nakupom pridobimo 

že uveljavljen IS sistem in tudi določeno znanje. Katerega od sistemov upravnik 

uporabi, je odvisno od njegove poslovne vizije, politike in ekonomske upravičenosti. 

Izdelali smo samostojni model informacijskega sistema upravnika. S programom MS 

Visio smo prikazali uporabnost UML-diagramov pri izdelavi modela. Za prikaz 

poslovnega procesa upravnika smo izdelali diagram primerov uporabe. Postopek 

naročila upravljanja in pogodbe o upravljanju smo prikazali z diagramom zaporedja. 

Diagram aktivnosti smo uporabili za prikaz vzpostavitve baze podatkov upravnika. 

Statično strukturo sistema upravnika smo prikazali z diagramom razredov in 

objektov.  

S pomočjo svetovnega spleta, internetnih strani upravnikov, dosedanjih izkušenj na 

področju upravljanja in opravljenimi konzultacijami s strokovnjaki tega področja 

pokažemo, da je možnost trženja dodatnih storitev upravnikov velika. 

S pomočjo dosedanjih spoznanj v nalogi smo izdelali model novega IS upravnika. 

Zastavili smo si cilj izdelati IS, ki ga upravniki in njihovi kupci (etažni lastniki) 

potrebujejo in predstavlja tako za upravnika kot etažnega lastnika določeno dodano 

vrednost. S pomočjo metodologije RUP smo izdelali okvirno analizo in opredelitev 

zahtev ter zametek in dodelavo modela IS. Novi IS združuje dobre lastnosti 

profesionalne izdelave IS in lastnega razvoja IS. Izdelavo modela IS smo izvedli s 

pomočjo informacijskega procesa in poslovnega procesa. Takšen model smo 

nadgradili s tržnimi priložnostmi upravnikov. V diagramu primerov uporabe smo v 

nadaljevanju predstavili pomembnost dodatnega akterja v sistemu oz. projektnega 

vodjo IS. V sklepnih ugotovitvah podamo usmeritve za razvoj IS, ki so odvisne od 

tega, kakšen cilj želimo z razvojem doseči. 
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Metodologija pri pripravi naloge temelji na pregledu razpoložljive literature tega 

področja v povezavi s trditvami in opazovanji drugih. Na področju informacijskih 

sistemov in tržnih priložnosti upravnikov smo izvedli mikroraziskavo. Z njo 

pokažemo, da je dodatnih tržnih priložnosti na področju storitev upravnikov veliko. 

Pri izdelavi modela IS smo uporabili metodologijo RUP, modelirni jezik UML in 

3K-informacijsko-poslovni model. 

V magistrskem delu po uvodnem poglavju predstavimo področje upravljanja 

stanovanjskih objektov v Republiki Sloveniji. Nato opišemo glavne storitve, ki jih na 

tem področju opravljajo upravniki. Nato predstavimo obstoječe informacijske 

sisteme, ki so na voljo na tržišču. V nadaljevanju predstavimo splošen model 

informacijskega sistema za upravljanje objektov z modeli v jeziku UML in 

nadaljujemo s tržnimi priložnostmi za upravnike na področju dodatnih storitev. Nato 

predstavimo izgradnjo modela novega informacijskega sistema za upravnike. V 

zaključku povzamemo opravljeno delo in podamo predloge za nadaljnje delo na tem 

področju.  
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2 UPRAVLJANJE OBJEKTOV 

Stanovanjski zakon (SZ-1) določa, da je upravnik lahko pravna ali fizična oseba, ki 

je registrirana za upravljanje z nepremičninami. Lahko je eden od etažnih lastnikov v 

stavbi, na katero se določitev nanaša. Njegova naloga je, da zastopa etažne lastnike 

pred upravnimi organi, pripravi in skrbi za izvedbo načrta vzdrževanja, sestavi 

obračun stroškov upravljanja stavbe, poroča lastnikom o svojem delu itd. Zakonska 

podlaga za upravljanje objektov je zapisana v zakonodaji Republike Slovenije za 

tovrstna področja. Področje upravljanja tako urejajo zakoni in njihovi podzakonski 

akti, to so pravilniki in uredbe. Temeljna zakonska predpisa tega področja sta 

Stanovanjski zakon (SZ-1) (Stanovanjski zakon, 2000) in Stvarnopravni zakonik 

(SPZ) (Stvarnopravni zakonik, 2002). Upravljanje objektov je urejeno med lastniki 

in upravnikom s Pogodbo o upravljanju objekta, medtem ko so medsebojna razmerja 

med lastniki v objektu določena s Pogodbo o medsebojnih razmerjih.  

2.1 Nacionalni stanovanjski program 

Nacionalni stanovanjski program (NPSta) (Nacionalni stanovanjski program, 2000), 

ki je bil sprejet za obdobje od leta 2000 do 2009, je še vedno temeljni program v 

državi Sloveniji, ki določa stanovanjsko politiko države, njene naloge in pristojnosti. 

S tem programom država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo 

primerno stanovanje. Ustava Republike Slovenije v 78. členu z naslovom Primerno 

stanovanje določa: »Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo 

primerno stanovanje« (Ustava Republike Slovenije, 1991).  

2.2 Stanovanjski zakon SZ-1 

Stanovanjski zakon (SZ-1) v prvem členu določa predmet zakona, ki ureja vrste 

stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoje za 

načrtovanje stanovanjskih stavb, pogoje za načrtovanje stanovanj, lastninsko-pravna 

razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, stanovanjska najemna razmerja, 

gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, 

pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju, pristojnosti in naloge občin 

na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na 
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stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem 

določb tega zakona (Stanovanjski zakon, 2003). 

2.3 Stvarnopravni zakonik 

Stvarnopravni zakonik (SPZ) v svojem prvem členu določa, da zakon ureja temeljna 

načela stvarnega prava, posest in pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, 

varstva in prenehanja. V tretjem členu pravi, da je predmet stvarne pravice stvar, 

predmet zastavne pravice in užitka je lahko tudi premoženjska pravica. Če je 

premoženjska pravica predmet stvarne pravice, se smiselno uporabljajo določila, ki 

veljajo za stvar. Med stvarne pravice štejemo: lastninsko pravico, zastavno pravico, 

zemljiški dolg, služnosti, pravice stvarnega bremena, stavbno pravico (Stvarnopravni 

zakonik, 2002). V sedeminšestdesetem členu SPZ določa, da je v zvezi z rednim 

upravljanjem stvari potrebno soglasje vseh lastnikov, katerih idealni deleži 

sestavljajo več kot polovico njene vrednosti. Za posle rednega upravljanja se štejejo 

posli, ki so potrebni za obratovanje in vzdrževanje stvari. V kolikor se o poslih 

obratovanja objekta lastniki ne morejo sporazumeti, posel pa je nujen za redno 

vzdrževanje stvari, odloči o tem na predlog solastnika sodišče v nepravdnem 

postopku. Za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja, kot so zlasti 

razpolaganje s celotno stvarjo, določitev načina rabe in določitev upravitelja stvari, je 

potrebno soglasje vseh solastnikov. Sklepi, ki jih sprejmejo solastniki v okviru 

upravljanja s stvarjo, učinkujejo tudi v korist in breme pravnih naslednikov 

posameznega solastnika. Določitve SPZ so temeljna zakonska podlaga za poslovanje 

z nepremičninami in upravljanje objektov. 

2.4 Podzakonski akti, pravilniki in pogodbe 

Veljavni predpisi, ki se nanašajo na področje urejanja prostora, so na voljo na spletni 

strani Ministrstva za okolje in prostor (Predpisi, zakonodaja za stanovanjsko 

področje, 2010). Podzakonski akti, pravilniki in pogodbe, ki urejajo stanovanjsko 

področje, so navedeni na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornica 

za poslovanje z nepremičninami (Predpisi za stanovanjsko področje, 2010). Veljavni 

podzakonski akti in pravilniki so: Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, 
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Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, Uredba o označevanju 

stanovanj in stanovanjskih enot, Pravilnik o zagotavljanju vrednosti stanovanj in 

stanovanjskih stavb, Pravilnik o standardih vzdrževanj stanovanjskih stavb in 

stanovanj, Pravilnik o spremembah navodila za izdelavo in potrditev etažnega načrta, 

Pravilnik o minimalnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene 

začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o 

minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o 

načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, Navodilo o izdelavi poročila o 

upravnikovem delu, Poslovnik o delu stanovanjskega sveta, Pravilnik o dodeljevanju 

neprofitnih stanovanj v najem, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v 

neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranja 

najemnin, Pravilnik o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjih in 

drugih stavbah z več odjemalci. V prilogi 1 smo podali seznam opravil upravnika, ki 

podrobneje določa naloge upravnika. 

2.5 Upravljanje objektov v EU 

Področje upravljanja nepremičnin je regulirano z zakoni in podzakonskimi akti. 

Upravniki in nepremičninski posredniki se združujejo in uveljavljajo svoje interese v 

okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Zbornica za poslovanje z nepremičninami je 

bila ustanovljena v ta namen znotraj GZS. V okviru zbornice je bil sprejet Kodeks 

dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami (Kodeks dobrih 

poslovnih običajev, 2010), katerega sestavni del je Katalog nalog, opravil in storitev 

pri prometu z nepremičninami (Katalog nalog in opravil, 2010). Pri poslovanju z 

nepremičninami je potrebno upoštevati tudi Zakon o posredovanju z nepremičninami 

(ZNPosr) (Zakon o nepremičninskem posredovanju, 2003). Na nivoju Evrope deluje 

Evropsko nepremičninsko združenje CEPI (angl. European Cuncil of Real Estate 

Professions) (Evropsko nepremičninsko združenje, 2010). Deli se na dve področji: 

CEAB, ki pokriva področje upravljanja nepremičnin, in EPAG, ki pokriva področje 

trženja oz. posredovanja nepremičnin. 
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3 STORITVE UPRAVLJANJA OBJEKTOV 

Storitve upravnikov lahko razdelimo na tri področja: strateške, taktične in operativne. 

Strateške storitve upravnikov zajemajo zakonske podlage na področju upravljanja 

objektov. Taktične storitve upravnikov zajemajo postopke, procese, načrte, poročila. 

Operativne storitve upravnikov pa zajemajo področje izvedbe upravljanja oz. 

izvajalce: upravnik, računovodja, serviser itd. 

3.1 3K-informacijsko-poslovni model upravljanja objektov 

Da pojasnimo storitve upravnikov, lahko uporabimo 3K-informacijsko-poslovni 

model, ki je prikazan na sliki 1. Model smo izpeljali iz modela Five W's 

raziskovalnega novinarstva (Five W's, 2010). Model nam služi kot orodje pri izdelavi 

informacijsko-poslovnih sistemov. Z njim lahko izdelamo model poslovnega 

sistema, poslovnega procesa, informacijskega procesa, poslovnih funkcij.  

3K-informacijsko-poslovni model upravnika smo izdelali s pomočjo treh vprašanj, ki 

se nanašajo na poslovni model upravnika. Vprašanja, zapisana v krogih modela, so: 

Kaj določa storitev in poslovanje upravnika? Kako storitve upravnika in poslovanje 

izvajamo? Kdo je tisti, ki storitve izvaja, in kakšne so njegove zadolžitve?   

 

Slika 1: 3K-informacijsko-poslovni model upravljanja objektov 
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S puščicami smo predstavili informacijske tokove, ki potekajo v informacijsko-

poslovnem modelu. 

Primer uporabe 3K-modela za določitev storitev upravnika objektov:  

V modelu za določitev storitev upravnika, na sliki 1, uporabimo tri vprašanja: na 

strateškem področju se lahko vprašamo: Kaj so temeljne zahteve področja 

upravljanja? Na taktičnem področju uporabimo vprašanje: Kako te temeljne zahteve 

področja upravljanja lahko izvedemo?  Na operativnem področju se lahko vprašamo: 

Kdo je za izvedbo zadolžen? Puščice predstavljajo informacijske poti, ki potekajo 

med vsemi tremi področji: strateškim, taktičnim in operativnim. Z uporabo 3K-

informacijsko-poslovnega modela razdelimo storitve upravnika na strateške, taktične 

in operativne. 

Strateške storitve zajemajo: 

· Zakonodajo in sledljivost spremembam zakonodaje, pogodbe o upravljanju, 

pogodbe o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki, pogodbe o 

ogrevanju objektov itd. 

Taktične storitve zajemajo:  

· Plane vzdrževanj, poročila o upravljanju, predlaganje ukrepov s strani 

upravnika ali v sodelovanju z lastniki objekta, predlaganje izboljšav 

(energetska učinkovitost stavb), priprava pogodbe o oddaji v najem skupnih 

delov objekta, svetovalni inženiring itd. 

Operativne storitve zajemajo:  

· Mesečni obračun obratovanja objekta, hišniška opravila, servise, nadzor nad 

napravami in njihovo obratovanje, požarno varnost, obračun in vodenje 

rezervnega sklada itd. 
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3.2 Zakonsko predpisane storitve upravnikov objektov 

Zakonsko predpisane storitve upravnikov objektov določata predvsem Stanovanjski 

zakon (SZ-1) in Stvarnopravni zakonik (SPZ). Hkrati je potrebno upoštevati 

podzakonske akte in pravilnike teh dveh zakonov. Upravnik je dolžan upoštevati tudi 

druge zakone, ki se nanašajo na njegovo področje upravljanja in poslovanja. 

Naloge upravnika, ki jih je dolžan opravljati z zakonom, razdelimo v štiri področja: 

· organizacijsko-administrativna opravila, 

· tehnično-strokovna opravila, 

· finančno-računovodska opravila, 

· pravno-premoženjska opravila. 

Zbirni seznam opravil je na voljo na spletni strani Uradnega lista Republike 

Slovenije (Navodilu o izdelavi poročila o upravnikovem delu, 2004) in v Prilogi 1. 

3.3 Pogodbene storitve upravnikov objektov 

Pogodbene storitve upravnika so zajete v Pogodbi o opravljanju upravniških storitev, 

ki jo upravnik sklene z objektom ali njihovimi predstavniki. Pogodbene storitve so 

dodatne storitve, ki jih upravnik opravlja poleg zakonsko predpisanih storitev, in so 

med objekti različne. Število in vrsta pogodbenih storitev je odvisna od potreb 

objektov (kupcev) in ponudbe upravnika. Izvajalec teh storitev je lahko upravnik ali 

druga pravna oz. fizična oseba. V tem primeru upravnik deluje v imenu in za račun 

tretje osebe pri sklenitvi pogodbe z izvajalcem. Pogodbene storitve se največkrat 

nanašajo na: pogodbo o ogrevanju objekta, čiščenju, hišniških opravilih, urejanju 

okolice poleti in pozimi, video nadzor, najem stanovanj oz. poslovnih prostorov, 

trženje oglasnih prostorov, požarno varnost, obratovanje dvigal itd. 
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4 INFORMACIJSKI SISTEMI 

Informacijski sistem (IS) je abstrakcija realnega sistema.  Da dosežemo obvladljivost 

realnega sistema, ga moramo modelirati. Modeliranje je orodje za obvladovanje 

kompleksnosti (Cestnik, 2009). 

4.1 Načrtovanje informacijskih sistemov po RUP 

Metodologija RUP (angl. Rational Unified Proces) je ena od različic UP (angl. 

Unified Proces), ki jo je razvilo podjetje Rational Software. RUP je procesna 

platforma za razvoj informacijskih sistemov. Glavne lastnosti UP so vodenost s 

primeri uporabe, arhitekturna usmerjenost in inkrementalen proces razvoja. Bistvo te 

metodologije je, da temelji na najboljših praksah (angl. Best practices) razvoja 

informacijskih sistemov (Cockburn, 2000). 

Glavna filozofija metodologije RUP je: 

· zgoden in nenehen spopad s tveganji, 

· zagotavljanje dodane vrednosti naročnika, 

· pozornost na izvršljivi programski opremi, 

· vpeljava sprememb v zgodnjih fazah projekta, 

· zgodnja postavitev izvršljive arhitekture, 

· sistem je zgrajen iz komponent, 

· delo v skupini – timu, 

· kakovosten način dela. 

Na sliki 2 so prikazane faze razvoja informacijskega sistema po metodologiji RUP 

(Kroll in Kruchten, 2003). 
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Slika 2: Faze razvoja IS po metodologiji RUP (Vir: Kroll in Kruchten, 2003) 

Štiri faze razvoja RUP: 

· začetna faza (angl. Inception) se nanaša na začetek projekta, zbiranje 

podatkov, študije izvedljivosti, 

· zbiranje informacij (angl. Elaboration) zajema analizo, načrtovanje in 

odločitev o arhitekturi, 

· konstrukcija (angl. Construction) se nanaša na kodiranje, 

· prevzem (angl. Transition) je faza priprave za prenos k uporabniku in 

instalacija pri uporabniku. 



13 

 

4.1.1 Dimenzije razvoja  

Pri razvoju informacijskega sistema je potrebno upoštevati sinergijo štirih dimenzij 

razvoja aplikacij, to so: ljudje, procesi, izdelek in tehnologija (Cestnik, 2009). 

Napake, ki se lahko zgodijo pri razvoju IS na področju vseh štirih dimenzij razvoja 

aplikacij, so: 

· Ljudje: zmanjšana motivacija, strokovno šibki sodelavci, problematični 

sodelavci, herojski podvigi, dodajanje ljudi na projekt v zamudi, hrupne in 

natrpane pisarne, trenje med razvijalci in uporabniki, nerealistična 

pričakovanja, pomanjkanje uporabniškega sodelovanja, pretirani optimizem. 

· Procesi: preveč optimistični urnik, nezadostno upravljanje z riziki, nizka 

kvaliteta pogodbeno izvedenih del, nezadovoljivo planiranje, opustitev 

planiranja zaradi časovnega pritiska, izgubljen čas pred začetkom projekta, 

opustitev aktivnosti, neustrezen načrt sistema, neustrezno upravljanje 

projekta. 

· Izdelek: preveč zahtev, spremembe zahtev, nove funkcije (ki jih dodajajo 

razvijalci), razvoj (ki je pretirano raziskovalno naravnan). 

· Tehnologija: precenjeni prihranki zaradi uporabe nove tehnologije, 

zamenjava orodij med izvajanjem projekta, pomanjkanje avtomatizirane 

kontrole izvorne kode.  

4.1.2 Življenjski cikel in modeli razvoja IS 

Življenjski cikel razvoja IS in njegovo delovanje je sestavljeno iz naslednjih faz: 

· definicija problema, 

· analiza in opredelitev zahtev, 

· zasnova in načrtovanje, 

· izvedba, 
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· vpeljava, 

· izkoriščanje, 

· vzdrževanje in spreminjanje. 

Pri razvoju IS je pomembno, da zagotovimo zaznavanje in odpravo napak v zgodnji 

fazi razvoja. V tej fazi nastane največ napak. Odprava teh napak je velikokrat 

najdražja. 

Pri razvoju IS po metodologiji RUP lahko uporabimo več modelov. Na voljo so 

naslednji modeli: razvojni model, prototipni razvojni model, inkrementalni razvojni 

model in kombinirani razvojni model (Cestnik, 2009). 

4.2 Modeliranje informacijskih sistemov 

Z modeliranjem dosežemo poenostavitev realnega sistema. Pri modelu pogled na ta 

realni sistem odraža izbrani aspekt oz. vidik, s katerega načrtovalec modela gleda na 

realni sistem. Model je predstavitev neke predstave realnega sveta (Cestnik, 2009). 

4.3 Modeliranje in UML 

Univerzalni modelirni jezik UML (angl. Unified Modeling Language) je jezik za 

modeliranje in načrtovanje programskih in informacijskih sistemov. Vsebuje 

množico diagramskih tehnik s katerimi ustvarimo navidezni model. Podporo nudi 

tako pripravi koncepta, načrtovanju in končni implementaciji sistema. Uporablja se 

kot standardno orodje pri objektnem razvoju IS. 

4.4 Diagrami UML 

Pri modeliranju IS z UML imamo na voljo več diagramov. Po potrebi kombiniramo 

diagrame, ki jih potrebujemo, da zagotovimo ustrezno preglednost in funkcionalnost 

modela. Na sliki 3 so prikazani diagrami UML, ki jih lahko uporabimo pri izgradnji 

IS (Navodila za UML, 2010). 
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Slika 3: Diagrami UML (Vir: Navodila za UML, 2010) 

Diagrami UML, ki jih uporabimo pri modeliranju IS so: 

· Diagrami primerov uporabe (angl. Use case diagrams), ki opisujejo obnašanje 

sistema s stališča uporabnika. 

· Diagrami razredov in objektov (angl. Class and object diagrams), ki opisujejo 

statično strukturo sistema – objekte, razrede in povezave. 

· Diagrami zaporedja (angl. Sequence diagrams), s katerimi opišemo 

dinamično obnašanje sistema med akterji in sistemom ter objekti in 

sistemom. 

· Diagrami prehajanj stanj (angl. Statechart diagrams), ki opisujejo dinamično 

obnašanje sistema s stališča poteka dela. 

· Diagrami sodelovanja (angl. Collaboration diagrams), s katerimi opišemo 

dinamično obnašanje med akterji in sistemom ter objekti in sistemom. 

· Diagrami gradnikov (angl. Component diagrams), ki opisujejo statično 

strukturo sistema – objekte, razrede in povezave. 

· Diagrami namestitve (angl. Deployment diagrams), ki določajo kako bo 

sistem nameščen v produkcijskem okolju. 
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5 INFORMACIJSKI SISTEMI UPRAVNIKOV 

Na tržišču je več informacijskih sistemov upravnikov. Upravniki jih lahko razvijajo 

sami ali jih naročijo pri specializiranih podjetjih za izdelavo informacijskih sistemov. 

Glavne zahteve IS upravnikov so, da podpirajo: poslovne funkcije in procese 

poslovanja upravnikov, zakonsko predpisane storitve upravnikov, hitri dostop do 

podatkov, obračun obratovanja, ažurne podatke, izterjave, analize in kontrolo. 

Prednost izdelave lastnega informacijskega sistema je v tem, da lahko pri izdelavi 

upoštevamo naše posebnosti. Prilagodimo in izdelamo ga po našem poslovnem 

modelu. V kolikor se odločimo za informacijski sistem specializiranih izdelovalcev, 

prevzamemo že izdelani in preizkušeni model. Takšen informacijski sistem je možno 

dodatno prilagoditi posebnostim podjetja. 

Prednost informacijskega sistema, ki je že razvit, je v nižjih stroških izdelave, saj je 

na voljo več uporabnikom. Manj je tudi težav z zagonom sistema, ki je že 

preizkušen. V kolikor se odločimo za lastni razvoj informacijskega sistema, ga 

razvijemo za naše potrebe. Lahko ga dopolnjujemo in spreminjamo po naših željah. 

Takšen sistem je dražji in tudi vse faze razvoja in implementacije izvajamo sami. Za 

takšen razvoj je potrebno določeno znanje in kadri, ki jih je potrebno dodatno 

zagotoviti pri upravniku. 

Vsak upravnik se odloči sam, katerega od sistemov bo uporabil. Pri tem mora 

pretehtati svojo poslovno vizijo, poslovno politiko in ekonomsko upravičenost 

uvedbe enega od informacijskih sistemov. 

V nadaljevanju so predstavljeni štirje informacijski sistemi za upravnike, ki so 

dostopni na svetovnem spletu. Programi podjetij Pro-Bit (Pro-Bit, 2010), Imagine 

(Imagine, 2010), Independent (Independent, 2010) in Infotim (Infotim, 2010) so 

predstavljeni s pomočjo svetovnega spleta. Na slednjem smo zasledili še naslednje 

programe, ki jih lahko uporabljajo upravniki v Sloveniji: HermeS (HermeS, 2010),  

Blim (Blim, 2010) in program, ki je bil uporaben v okolju DOS podjetja Bemaco. 

Zaradi izkušenj pri uporabi programa podjetja Pro-Bit v praksi (Pro-Bit, 2010) smo 

progam opisali podrobneje. 
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5.1 IS za upravljanje objektov podjetja Pro-Bit programska oprema 

d.o.o. 

Informacijski sistem podjetja Pro-Bit programska oprema d.o.o. za upravljavce je 

sestavljen iz več modulov (Pro-Bit, 2010). Upravnik sestavi svoj informacijski 

sistem za podjetje glede  na svoje lastne potrebe.  

Moduli, ki so na razpolago pri izdelavi informacijskega sistema upravnika, so: 

· Osnovni program je PRO.3 Upravljavec, ki omogoča upravnikom obračun 

obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja, stroškov merilnikov, izdajo 

faktur, obračun rezervnih skladov, itd. 

· PRO.3 Finance omogoča finančno računovodsko poslovanje v skladu z 

veljavnimi standardi. Program vsebuje glavno knjigo s saldakonti, analize 

poslovanja, itd. 

· PRO.3 Plače je program, ki služi obračunu plač in drugih prejemkov iz 

delovnega razmerja. 

· PRO.3 KE – Kadrovska evidenca je namenjen vodenju in obdelavi podatkov 

o delovnih razmerjih, delovnih mestih, itd. 

· PRO.3 Fakturiranje storitev je namenjen zaračunavanju storitev. Omogoča 

izdelavo različnih analiz. 

· PRO.4 CRM je program, ki omogoča strateško razvijanje odnosov do strank 

podjetja.  

Program PRO.3 Upravljavec je namenjen upravnikom, ki se ukvarjajo z 

upravljanjem stanovanjskih, stanovanjsko poslovnih, poslovno stanovanjskih in 

poslovnih objektov (Pro-Bit, 2010). Program omogoča celovito spremljanje in 

evidentiranje nepremičnin. Z njim zajemamo osnovne in tehnične podatke, 

obračunavamo vse vrste obratovalnih stroškov, obračunavanje in spremljanje 

rezervnega sklada, izdelavo točkovnih zapisnikov, izdelavo raznih planov, 

evidentiranje in obračunavanje merilnikov, kalorimetrov. Program je sestavljen iz 
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več sklopov oz. zavihkov, preko katerih dostopamo do posameznih funkcij 

programa, kar nam kaže slika 4.  

 

Slika 4: Slikovni meni programa Upravljavec (Vir: Pro-Bit, 2010) 

Program sestavljajo naslednji sklopi: 

· Matični podatki, ki nam omogočajo: vnos podatkov o objektih, 

nepremičninah, določanje tipov  obračuna, vnos cen v cenik, določanje 

vzorcev razdeljevanja, vnos postavk za plačevanje, vnos trajnikov, zbirnih 

centrov in pogodbenikov. 

· Skupine, kjer poteka določevanje: skupin, vnos števcev, meritev, izdelava 

planov vzdrževanj, vnos prejetih računov in njihovo razdeljevanje, vnos 

obveznosti, operacije. 
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· Obračuni omogočajo izdelavo: obračunov, pregled in izpis faktur, 

združevanje računov, brisanje obračunov, kreiranje izvozov podatkov, uvozi 

podatkov. 

· Analize, izpisi podatkov omogočajo: izpis podatkov objekta, poročil in 

analize po dogovoru z naročnikom programa. 

· Šifranti so namenjeni: vnosu vseh podatkov o partnerjih, bankah, poštah, 

kontnem planu, cenikih, tipih faktur in drugih šifrantih specifičnih za 

upravljavce. 

Na sliki 5 je prikazan vnos v šifrantih programa Upravljavec, ki se nanaša na 

tehnične podatke objekta. 

 
Slika 5: Tehnični podatki objekta (Vir: Pro-Bit, 2010) 
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Vnos tehničnih podatkov, ki se nanašajo na nepremičnino, je prikazan na sliki 6. 

Vnašanje podatkov je sistematično, saj je pri vnosih potrebno upoštevati zaporedje 

vnosov, ki smiselno sledijo. Vnos podatkov za objekt je potrebno vnesti pred vnosom 

podatkov za nepremičnino, saj se določeni podatki pri vnosu nepremičnine z izbiro 

določena objekta avtomatsko izpišejo oz. jih program sam povzame iz šifranta 

objekta. 

 

 

Slika 6: Tehnični podatki nepremičnine (Vir: Pro-Bit, 2010) 

Na sliki 7 je prikazan vnos evidentiranja vzdrževalnih del, ki se nanašajo na objekt. 
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Slika 7: Vnos prenove objekta – vzdrževanja (Vir: Pro-Bit, 2010) 

Izdelava točkovnega zapisnika je prikazana na sliki 8. To je dokument, ki ga izdela 

pooblaščeni cenilec za točkovanje stanovanj. Z njim določimo točkovno vrednost 

stanovanja, ki je podlaga za izračun višine neprofitne najemnine itd. 

 

Slika 8: Izdelava točkovnega zapisnika (Vir: Pro-Bit, 2010) 
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Slika 9 kaže izpis poročila o upravnikovem delu. 

 

Slika 9: Izpis letnega poročila (Vir: Pro-Bit, 2010) 

Vnos skupine pri obračunu je prikazan na sliki 10. 

 

Slika 10: Vnos skupine (Vir: Pro-Bit, 2010) 
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Slika 11 kaže pregled obračuna za določenega kupca v objektu, ki ga upravlja 

upravnik. 

Slika 11: Pregled izdelane fakture za določenega kupca (Vir: Pro-Bit, 2010) 

5.2 IS za upravljanje objektov podjetja Imagine d.o.o. 

Na sliki 12 je prikazan informacijski sistem podjetja Imagine d.o.o., ki je na voljo 

upravnikom (Imagine, 2010). Program iPartments omogoča prerazdeljevanje računov 

dobaviteljev, vodenje popisa števcev za vodo in toplotne energije, vodenje profitnih 

in neprofitnih najemnin, subvencij, vodenje najemnin skupnih prostorov, vodenje 

saldakontov dobaviteljev in kupcev, vodenje rezervnega sklada, prostovoljnih 

skladov, depozitov in pripisa pozitivnih obresti po depozitih, itd. Program deluje na 

MY SQL podatkovnem strežniku. MY SQL strežnik je relacijski podatkovni sistem. 

Relacijska podatkovna zbirka shrani podatke v ločenih tabelah in ne v enem velikem 

hranilniku, kar povečuje hitrost in fleksibilnost delovanja. 
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Slika 12: IS podjetja Imagine za upravnike (Vir: Imagine, 2010) 

Program iPartments je možno povezati z ostalimi programskimi produkti, ki so na 

voljo pri podjetju Imagine: 

· iDesk je program za vodenje evidenc, pisne in elektronske dokumentacije, 

opravil, sestankov, projektov itd. 

· iBuilding program omogoča inženiring stavb in njihovih delov. Omogoča 

izdelavo planov, naročil, vodenje po pogodbi itd. 

· iSelect je program za pripravo ponudb, izdajo računov, delovnih nalogov itd. 

· iPay program omogoča obračun plač, vodenje kadrovske evidence itd. 

· iDirect je program za izvajanje elektronskih plačil dobaviteljem, ki omogoča 

komunikacijo z bančnimi portali, možnost izgradnje naloga za znesek itd. 

· iFinance program je glavna knjiga s saldakonti, davčna knjiga, blagajniški 

prejemki in izdatki. 
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· iClaim je program za pripravo in pošiljanje paketnih izvršilnih predlogov na 

spletni portal COVL. 

· iPortal je program za prikaz izbranih podatkov lastnikom stanovanj in 

poslovnih prostorov. 

Vnos stalnih stroškov, ki se nanašajo na obratovanje objekta, je prikazan na sliki 13. 

Vnos je skupen za objekt in se ponavlja mesečno, kvartalno, letno. Prilagajanje je 

možno npr. z indeksom rasti maloprodajnih cen. 

 

Slika 13: Vnos lastnih faktur za razdeljevanje v iPartments (Vir: Imagine, 2010) 

Vnos faktur dobavitelja, ki se nanašajo na prerazdeljevanje, je prikazan na sliki 14. 

Prejeta faktura se lahko deli na posamezne stroške, posamezne DDV stopnje, veže na 

poljubno obračunsko obdobje, lahko se opredeli partner, ki ni lastnik v objektu, 

vezava je možna na naselje, objekt, podobjekt, vhod, itd. 
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Slika 14: Vnos prejetih faktur za razdeljevanje v iPartments (Vir: Imagine, 2010) 

Na sliki 15 je prikazan pregled saldakontov dobaviteljev, kjer spremljamo obveznosti 

do dobaviteljev in plačila. 

 

Slika 15: Saldakonti v programu iPartments (Vir: Imagine, 2010) 
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Obračun in vodenje rezervnih skladov objektov je prikazano na sliki 16.  

 

Slika 16: Vodenje rezervnega sklada v iPartments (Vir: Imagine, 2010) 

Možno je vodenje rezervnih skladov, ki so zakonsko predpisani in rezervnih skladov, 

ki se zbirajo prostovoljno.  

5.3 IS za upravljanje objektov podjetja  Independent d.o.o. 

Informacijski sistem podjetja Independent d.o.o. za upravnike (Independent, 2010) je 

sestavljen iz programa Upravljanje stanovanj. Možna je razširitev z UPS 

Managerjem in Razdelilniki, ki delujeta kot samostojna modula. Vključimo lahko še: 

glavno knjigo, plače, e-upravnik, e-likvidacije itd. 

Program Upravljanje stanovanj lahko razdelimo na več področij: 
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· glavni šifranti, ki zajemajo: skupine nosilcev stroškov, vrste delitev, način 

izračuna storitve upravljanja in obratovanja, vrste stroškov, poljubna polja, 

ostali šifranti, itd., 

· redni obračun: izvaja se enkrat mesečno in je namenjen obračunu 

obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja, rezervnega sklada, 

· obračun najemnin: stanovanj, poslovnih prostorov, delov stavb, 

· poljubni obračuni: omogočajo obračun storitev in materiala, ki se naroča 

enkrat, 

· obračun rezervnega sklada: omogoča obračun prispevkov v rezervni sklad in 

črpanj rezervnega sklada. 

Program za upravljanje stanovanj na sliki 17 omogoča obračune stroškov, stroškov 

upravljanja in obratovanja, obračuna najemnin, stroškov iz naslova tekočega 

vzdrževanja in ostalih stroškov.  

 

Slika 17: Vnos stroškov v programu Upravljavec (Vir: Independent, 2010) 
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Za vse obračune je omogočen izpis in priprava datotek za tiskanje. V primeru 

uporabe posebnih položnic omogoča samodejno knjiženje plačil na osnovi podatkov 

o plačilih, ki jih posreduje banka.  Program je zasnovan odprto in omogoča poljubne 

nastavitve delilnih ključev, razdelilnikov, določanje nosilcev posameznih stroškov 

itd. 

Slika 18 kaže vnos razdelilnika v programu Upravljavec stanovanj. 

 

Slika 18: Razdelilnik v programu Upravljavec (Vir: Independent, 2010) 

Na sliki 19 je prikazan arhiv poročil, ki so bila pripravljena v preteklih letih. 

Omogočen je ogled poročil, njihove realizacije in izdelava izpisov. 
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Slika 19: Letna poročila v programu Upravljavec (Vir: Independent, 2010) 

5.4 IS za upravljanje objektov podjetja Infotim d.o.o. 

Na sliki 20 je predstavljen program podjetja Infotim d.o.o. (Infotim, 2010), ki je za 

potrebe upravljanja razvilo svoj informacijski sistem. Osnovni program za področje 

upravljana se imenuje Evidens. Program je razvit v sodelovanju upravnikov, 

arhitektov, projektantov, geodetov, računovodij, IT strokovnjakov itd. Povezava 

programa je možna tudi z drugimi programi, kar omogoča naročniku izdelavo 

lastnega informacijskega sistema. 

Program Evidens omogoča: 

· Urejanje evidenc nepremičnin: katastrske podatke o stavbi, podatke o 

lastnikih posameznih delov stavb, podatke o uporabnikih posameznih delov 

stavb, mikro-sestavo delov stavb. 

· Upravljanje najemnin: oddajanje prostorov iz evidence v najem, določanje 

pavšalnih stroškov, obračune, določanje drugih storitev k posamezni najemni 
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pogodbi, obračun najemnine in storitev v različnih valutah, obračun DDV po 

raznih stopnjah itd. 

· Natančno razdelitev in obračun stroškov: obračuni so možni z različnimi 

ključi, površina, število oseb, število enot itd. 

· Upravljanje rezervnega sklada: program omogoča zakonske možnosti 

obračuna in črpanj rezervnega sklada. 

 

 

Slika 20: Program Evidens (Vir: Infotim, 2010) 

Na sliki 21 je prikazan primer prejema faktur za določeno obdobje in za objekt oz. 

sklop nepremičnin. 
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Slika 21: Program Evidens – prejete fakture (Vir: Infotim, 2010) 

Primer vodenja rezervnega sklada je prikazan na sliki 22. Rezervni sklad je zakonsko 

predpisan sklad finančnih sredstev, ki so jih lastniki objekta dolžni mesečno zbirati 

na posebnem računu pri banki. Upravnik objekta zaračunava in prenakaže finančna 

sredstva na transakcijski račun, katerega imajo lastniki odprtega pri določeni banki.  
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Slika 22: Program Evidens – rezervni sklad (Vir: Infotim, 2010) 

Pri vseh programskih paketih je možna povezava tudi z drugimi programskimi 

paketi, ki so bili razviti pri drugih razvijalcih. Zagotoviti je potrebno kompatibilnost 

med moduli. Upravnik lahko razvije tudi lastni modul in ga poveže z drugimi 

moduli.  

5.5 Ugotovitve na področju specializiranih IS upravnikov  

Pri pregledu informacijskih sistemov smo ugotovili, da lahko IS naročimo pri 

specializiranem podjetju ali pa pristopimo k izgradnji IS sami.  

Vsi štirje informacijski sistemi upravnikov, ki smo jih prikazali v tem magistrskem 

delu, omogočajo:  
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· Obvladovanje poslovnih funkcij in procesov poslovanja upravnika v osnovni 

različici ali v kombinaciji z moduli. 

· Podporo zakonsko predpisanim storitvam upravnikov. Področje dodatnih 

storitev upravnikov podpirajo omejeno oz. omogočajo nadgradnjo z 

dodatnimi moduli. 

· Storitev podpore kupcem (etažnim lastnikom) preko svetovnega spleta z 

dodatnimi moduli. 

· Servisni dostop preko svetovnega spleta z dokaj hitro odzivnostjo. 

Večina IS upravnikov je izdelana na sistemu modulov. S širitvijo IS se veča tudi 

število modulov. Takšne rešitve so za kupca dražje, prav tako so sistemi težje 

obvladljivi. Povezanost z ostalimi funkcijami podjetja in procesi v podjetju je šibka. 

Iz tega stališča je smiselno razviti enovit informacijski sistem. Takšen sistem je lažje 

obvladljiv in ima višjo dodano vrednost. 

Pomanjkljivost na področju dosedanjih IS je premajhna preglednost na področju 

specifičnih naročil upravnikov. Upravnik v vlogi kupca nima pregleda nad 

specifikami, ki so bile vgrajene v IS pri drugem podjetju. Prihaja lahko do 

podvajanja naročil. 

Pri dodatnih storitvah upravnikov je podpora sedanjih IS dokaj šibka in je povezana z 

dodatnimi moduli. Težavno je vpeljevanje sprememb IS (rigidnost sistemov). V 

veliko primerih gre pri kupcu za navezanost na en operacijski sistem. 

Zagotovo je kar nekaj možnosti na področju hitrosti in zanesljivosti delovanja IS. S 

tem mislimo predvsem optimizacijo delovanja strojne in programske opreme IS 

upravnika. Dober IS upravnika mora kakovostno zajeti tako informacijske kot 

poslovne procese v podjetju. 

Pri prikazu specializiranih IS za področje upravljanja nismo želeli izvajati 

ocenjevanja teh sistemov. Naše glavno vodilo je bilo poiskati nadaljnje možnosti 

razvoja informacijskih sistemov na področju upravljanja. 
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6 MODELIRANJE IS ZA UPRAVLJANJE OBJEKTOV   

Upravljanje večstanovanjskih objektov je kompleksen sistem. Sestavlja ga več 

področij, ki so podlaga za uspešno opravljanje upravljanja večstanovanjskih 

objektov. Pri upravljanju gre za poznavanje področja nepremičnin, gradbeništva, 

upravljanja, prava, psihologije in sociologije, tehničnih področij in ekonomije. V 

sistemu  nastopa več akterjev, njihove aktivnosti so prepletajoče in soodvisne. 

Upoštevati je potrebno zakonske predpise za to področje, poslovne predpise, kodeks 

in delovati kot dober gospodar.  

Dinamičnost področja je velik izziv za vzpostavitev ustreznega informacijskega 

sistema. Informacijski sistem, ki je vzpostavljen, je potrebno nenehno izpopolnjevati 

in dograjevati, saj nam le na ta način omogoča kakovostno in razvojno naravnano 

poslovanje.  

6.1 Opis programa MS Visio 

Pri modeliranju informacijskega sistema za upravljanje objektov smo uporabili 

CASE orodje MS Visio verzijo 2003. Na razpolago so tudi novejše različice, to sta 

MS Visio 2007 in MS Visio 2010. Na sliki 23 je prikazana vstopna stran programa 

MS Visio. Prikazane so kategorije diagramov, med katerimi lahko izbiramo npr. 

Database, Block diagram, Flowchart itd. 

Program MS Visio omogoča objektno modeliranje na področju IS. Pri pripravi in 

izdelavi magistrskega dela smo uporabili sledeče diagrame: organigram, diagram 

primerov uporabe, diagram zaporedja, diagram aktivnosti, diagram razredov in 

objektov. Z njimi smo jasno prikazali poslovanje upravnika, informacijske tokove, 

procese, postopke, akterje. 

Opis programa podajamo v okvirni obliki. Podrobnejši opis delovanja je na 

svetovnem spletu oz. na spletni strani proizvajalca programa (MS Visio, 2010). 
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Slika 23: Program MS Visio – vstopna stran (Vir: MS Visio, 2010) 

Zaslon programa MS Visio je prikazan na sliki 24. Polje je razdeljeno na dva dela. 

Na levi strani so skupine elementov, na desni strani je delovni list. 

 

Slika 24: Program MS Visio – delovna površina (Vir: MS Visio, 2010) 
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6.2 Diagram primerov uporabe upravnika  

Na sliki 25 je prikazan diagram primerov uporabe za informacijski sistem upravnika.  

Storitev upravljanja VSO

Etažni lastniki

Direktor

Pravnik

Upravnik VSO

Rarunovodja (fakt. in plaoi.prom.)

Vodja vzdrževanja

Naroailo upravljanja in podpis pogodbe

Vzpostavitev baze upravljanja in obra&una

Obravun storitev

Zbor lastnikov (zapisnik, plan)

Pregled realizacije in priprava poro ila za NZL

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Slika 25: Diagram primerov uporabe upravljanja VSO 

Naš proizvod je storitvene vrste, t.j. upravljanje večstanovanjskih, stanovanjsko-

poslovnih in poslovno-stanovanjskih objektov. Osebe izven sistema so akterji, ki 

vplivajo na dogajanje v posameznem primeru uporabe. Med akterje, ki so zunaj 

sistema, smo definirali: etažne lastnike, direktorja, pravnika, upravnika VSO 

(večstanovanjskih objektov), računovodjo in vodjo vzdrževanja. 
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Poglejmo povezave med posameznimi akterji v okviru sistema upravljanja objektov. 

Upravnik ali direktor prejme zahtevo za upravljanje objekta. V kolikor je prejel 

zahtevo direktor, jo preda upravniku. Upravnik pregleda prejeto zahtevo in vzpostavi 

kontakt s predstavnikom objekta oz. kontaktno osebo, ki je s strani lastnikov 

pooblaščena za zastopanje njihovih interesov. Po opravljenem kontaktu upravnik 

presodi, ali zahteva vsebuje vse potrebne pogoje za nadaljnje aktivnosti prevzema 

upravljanja objekta.  

V kolikor upravnik ugotovi, da so vsi pogoji izpolnjeni, naroči predajo izjave o 

upravljanju pri etažnih lastnikih objekta. Po prejemu ustreznega (potrebnega 

odstotka) soglasja pripravi osnutek pogodbe o upravljanju, ki jo preda v dopolnitev 

pravniku in etažnim lastnikom. Po uspešni uskladitvi preda upravnik pogodbo v 

podpis etažnim lastnikom in na koncu direktorju. Podpisano pogodbo preda v arhiv, 

etažnim lastnikom in izvede registracijo upravnika za objekt na UE. 

Po podpisu pogodbe upravnik pridobi bazo podatkov upravljanja in jo preda 

računovodji, kjer se baza podatkov ustrezno zajame in se testirajo obračuni. 

Upravnik v dogovoru z etažnimi lastniki skliče zbor lastnikov, zapiše zapisnik in 

pripravi plan dela. Po potrditvi plana upravnik določi zadolžitve med akterji in izvaja 

nadzor izvajanje plana ter pripravi poročilo za naslednji letni zbor lastnikov. 

Poglejmo potek primera uporabe naročila upravljanja: 

Običajni potek dogodkov 

1. Primer uporabe se prične tako, da upravnik prejme vlogo za upravljanje s strani 

etažnih lastnikov objekta. 

2. Upravnik preveri zakonske podlage za izvajanje storitve upravljanja in potrebno 

višino soglasij lastnikov. 

3. Upravnik prevzame podpisane izjave lastnikov o prevzemu upravljanja in določi 

datum pričetka upravljanja. 

4. Upravnik pripravi pogodbo o upravljanju in jo preda lastnikom oz. predstavnikom  

večstanovanjskega objekta v pregled. 
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5. Predstavniki oz. lastniki pregledajo pogodbo in podajo pripombe. 

6. Upravnik pripravi čistopis pogodbe o upravljanju in jo preda v podpis ter določi 

rok vrnitve podpisa pogodb. 

7. Upravnik sprejema podpisane pogodbe in preverja, ali je odstotek podpisanih 

pogodb dosegel višino, ki omogoča prevzem upravljanja. 

8. Upravnik obvesti lastnike o pridobljeni zadostni večini podpisanih pogodb za 

prevzem upravljanja. 

9. Upravnik registrira upravljanje objekta na UE. 

10. S tem je primer uporabe zaključen.  

Izjemni potek dogodkov 1 

1a. Upravnik preveri, ali je vloga dejansko posredovana s strani več lastnikov 

objekta. V kolikor ugotovi, da je vloga brez ustrezne podpore na objektu, jo zavrne. 

S tem je primer uporabe zaključen. 

Izjemni potek dogodkov 2 

2a. Upravnik preveri, ali objekt spada med večstanovanjske objekte v skladu s 

Stanovanjskim zakonom (SZ-1). 

3. Če ima objekt več kot 2 lastnika in več kot 8 samostojnih enot, potem upravnika 

potrdijo lastniki z več kot 50-odstotnim lastništvom v objektu. 

4. Če ima objekt manj kot 2 lastnika in 8 oz. manj kot 8 samostojnih enot, potem 

upravnika potrdijo lastniki s 100-odstotnim deležem lastništva v objektu. 

Izjemni potek dogodkov 3 

3a. Upravnik preveri potreben odstotek prejetih izjav glede na celotni objekt in 

ugotovi, ali je soglasje v skladu z zakonom. 

4. Prejetih izjav je glede na potrebni odstotek premalo, prevzem upravljanja ni 

možen in s tem je primer uporabe zaključen. 
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Izjemni potek dogodkov 4 

3b. V kolikor ima objekt že upravnika, le-tega obvesti o odpovedi upravljanja in 

določi datum za prevzem dokumentacije v skladu z zakonom. 

4. Prejetih izjav je glede na potrebni odstotek premalo, prevzem upravljanja ni 

možen in s tem je primer uporabe zaključen. 

Izjemni potek dogodkov 5 

5a. Lastniki oz. predstavniki lastnikov ugotovijo, da pogodba ni sprejemljiva in 

podajo svoj predlog. 

6. Uskladitev pogodbe ni možna in je s tem primer uporabe zaključen. 

Izjemni potek dogodkov 6 

5b. Upravnik ugotovi, da so zahteve v okviru pogodbe nesprejemljive. 

6. Uskladitev pogodbe ni možna in je s tem primer zaključen. 

Izjemni potek dogodkov 7 

7a. V predvidenem terminu upravnik ne prejme zadostnega števila podpisanih 

pogodb. 

8. Upravljanje ni mogoče in je s tem primer uporabe zaključen. 

Izjemni potek dogodkov 8 

9a. Upravnik ugotovi, da stari upravnik nasprotuje vpisu v register upravnikov. 

10. Upravnik s predložitvijo dokumentacije dokaže upravičenost vpisa in je s tem 

primer uporabe zaključen. 

6.3 Diagram zaporedja za naročilo in pogodbo o upravljanju 

Diagram zaporedja ali sekvenčni diagram prikazuje procese in objekte, ki se izvajajo 

sočasno. Horizontalne puščice predstavljajo korespondenco med procesi v 
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določenem zaporedju. Grafični prikaz nazorno prikaže komunikacijo med procesi in 

objekti.  

Diagram zaporedja na sliki 26 grafično prikazuje postopek naročila upravljanja in 

pogodbe o upravljanju. 

 

Slika 26: Diagram zaporedja postopka naročila upravljanja in pogodbe 

Etažni lastniki posredujejo vlogo (pisno ali ustno) za upravljanje objekta. Upravnik 

po kontroli vloge prevzame izjave za prevzem upravljanja in izpelje postopek 

odpovedi (v dogovoru z lastniki) v njihovem imenu, prejšnjemu upravniku objekta. 
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V kolikor gre za novi objekt, ta aktivnost odpade. Upravnik v sodelovanju s 

pravnikom in etažnimi lastniki pripravi in uskladi pogodbo. Ko je pogodba usklajena, 

jo upravnik VSO preda v podpis etažnim lastnikom. Po prejetju pogodb s strani 

etažnih lastnikov upravnik VSO preda pogodbo v podpis direktorju in jo nato pošlje 

v arhiv in vsakemu etažnemu lastniku v obliki kopije. Upravnik VSO preda zahtevek 

za registracijo pogodbe upravljanja v pravni sektor oz. pravniku, ki registrira 

upravnika objekta na upravni enoti. S tem je primer uporabe uspešno zaključen. 

6.4 Diagram aktivnosti za vzpostavitev baze upravnika 

Diagram aktivnosti na sliki 27 smo opisali za primer uporabe vzpostavitve baze 

upravljanja in obračuna.  

Bazo podatkov lahko upravnik pridobi na dva načina. Prvi način je za objekte, ki 

imajo že registriranega upravnika. V skladu z zakonom je stari upravnik dolžan 

predati podatke novemu upravniku. V drugem primeru gre za objekte, ki so novi 

oziroma do sedaj še niso imeli upravnika. V tem primeru upravnik pridobi podatke 

od lastnikov, geodetske družbe, GURS-a in zemljiške knjige. V primeru, da podatki 

niso popolni, jih dopolni s ponovno pridobitvijo od lastnikov, geodetskega podjetja, 

GURS-a. Tako pridobljene podatke dopolni z lastno bazo podatkov in jih ustrezno 

pripravi za vnos v informacijski sistem. 

Ko je vnos podatkov končan, se izvedejo testiranja podatkov in testni obračuni. V 

kolikor podatki niso zadovoljivi, je potrebno izvesti dopolnitev podatkov oz. 

korekcije obračunov. Z uspešnim testom podatkov je primer uporabe zaključen. 

Primer uporabe obračuna storitev, smo delno zajeli že v diagramu aktivnosti in ga 

zaradi tega v tej nalogi nismo samostojno predstavili. 
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Slika 27: Potek aktivnosti pri vzpostavitvi baze podatkov 
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6.5 Diagram razredov in objektov upravnika 

Kot zadnji diagram na sliki 28 predstavljamo diagram razredov in objektov. Ta 

diagram opisuje  statično strukturo sistema, ki ga sestavljajo objekti, razredi in 

povezave. 

 

 

Slika 28: Diagram razredov in objektov 

Diagram kaže sistem podpisa pogodbe upravljanja. Za razrede smo vzeli: pogodbo 

upravljanja, etažne lastnike, direktor, upravnik VSO, pravnik in Register upravnikov 

na upravni enoti (UE). Če pogledamo razred Pogodba imamo med osnovnimi 

atributi pogodbe: ID objekta (identifikacijska številka objekta), naslov objekta, 

številka pogodbe in ID lastnika. Razred Etažni lastniki ima med osnovnimi atributi: 

ime, priimek, naslov in ID lastnika. V primeru razreda Direktor je med osnovnimi 
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atributi: ime, priimek, ID direktor, naslov podjetja in ID za DDV. Razreda Upravnik 

VSO in pravnik imata med osnovnimi atributi: ime, priimek in ID upravnika VSO. 

Razred Register upravnikov na UE ima med osnovnimi atributi: naslov UE in na 

spodnjem delu razreda registracija upravnika z določeno številko. 

6.6 Priporočila pri izdelavi modela informacijskega sistema 

Pri modeliranju IS upravnika je pomembno, da izberemo ustrezno metodologijo. V 

našem primeru smo uporabili RUP. Za modeliranje smo uporabili univerzalni 

modelirni jezik UML. Za izdelavo modela smo uporabili programsko podporo MS 

Visio. Izbrana metodologija in programska oprema se je pokazala kot zelo primerna 

za izdelavo IS upravnika. Za opis posameznih primerov uporabe smo izdelali 

različne diagrame, s katerimi jasno prikažemo določen segment IS upravnika. 

Upoštevati je potrebno omejitve pri izdelavi IS, saj je primerno število primerov 

uporabe omejeno na pet do maksimalno sedem. Omejitev na področju akterjev se 

prav tako giblje med pet in sedem. V kolikor ne upoštevamo tega pravila, je model 

preobsežen in izgubimo preglednost in obvladljivost modela.  

Dobro poznavanje področja upravljanja je pogoj, da lahko pričnemo z izdelavo 

modela IS. Če tega znanja nimamo, je potrebno vključiti strokovnjaka s tega 

področja.  

Izdelali smo model, ki vključuje zakonske storitve upravnikov. Model je možno 

razširiti z dodatnimi storitvami upravnikov. Okvir izdelave takšnega modela je 

prikazan v poglavju osem tega magistrskega dela.   
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7 TRŽNE PRILOŽNOSTI PRI DODATNIH STORITVAH UPRAVNIKOV 

Dodatne storitve, ki jih ponujajo upravniki poleg zakonsko predpisanih, smo zbrali s 

pomočjo svetovnega spleta (Seznam upravnikov, 2010). Dodatne storitve upravnikov 

spadajo med taktične in operativne storitve. Zaradi preglednosti predstavitve teh 

storitev smo izvedli razdelitve na: zakonsko predpisane storitve upravnikov, 

pogodbene storitve upravnikov in dodatne storitve upravnikov. Pri pogodbenih in 

dodatnih storitvah upravnikov lahko te prehajajo iz enega področja v drugega. To 

pomeni, da lahko kupci določeno storitev, ki jo želijo, vključijo v pogodbo o 

upravljanju, oz. storitve, ki jo upravnik ponudi, ne vključijo v pogodbo o upravljanju. 

7.1 Dodatne storitve upravnikov in njihova dodana vrednost 

Ponudba storitev je zelo različna in ne odraža dejanskega stanja ponudbe upravnika. 

Pri zajemanju podatkov je potrebno upoštevati, da upravniki na internetno stran ne 

zapišejo vseh storitev, ki jih ponudijo kupcem. Zaradi dinamičnosti področja 

upravljanja se storitve dopolnjujejo in so velikokrat vezane na sistem ponudbe in 

povpraševanja. Upravnik ponudi in organizira storitev glede na povpraševanje 

kupcev. 

Dodatne ponudbe storitev upravnikov, ki niso zajete z zakonskimi predpisi in jih 

opravljajo upravniki, so naslednje: 

· oddajanje nepremičnin v najem (stanovanj, poslovnih prostorov, parkirnih 

prostorov, zemljišč), obračun najemnin, vzdrževanje nepremičnin (stanovanj 

in poslovnih prostorov, ki se oddajajo za tretjo osebo). V tem primeru gre za 

upravljanje s stanovanji, poslovnimi prostori, objekti, itd, 

· promet z nepremičninami, nakup prodaja nepremičnin, trženje, cenitve, vpis v 

Zemljiško knjigo, itd, 

· prostorsko načrtovanje, urbanistično načrtovanje, geodezija, itd, 

· inženiring, izdelava projektov, nadzori, gradnja, itd, 

· izdelava pogodb, spremembe pogodb, aneksi, itd, 
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· upravljanje s skupnim denarjem (dodatni skladi), izterjava obveznosti, itd, 

· izdelava informacijskih sistemov (lastni razvoj informacijskega sistema, ki ga 

upravnik trži pri drugih upravnikih), 

· energetsko svetovanje, 

· toplotna oskrba, 

· distribucija zemeljskega plina, električne energije, pare, tople vode, itd,  

· dežurstva (vodovodne instalacije, ogrevanje, krovsko-kleparska dela, servis 

dvigal, elektro-instalacij, čiščenje kanalizacij), 

· čiščenje in urejanje okolice, 

· varovanje, 

· čiščenje in organizacija zimske službe, 

· hišniške storitve, 

· ponudba celotne prenove stanovanj (od ideje, finančne konstrukcije, do 

izvedbe). 

Pri pregledu in obdelavi pridobljenih podatkov za potrebe izdelave magistrskega dela 

smo lahko ugotovili, da večina upravnikov preko spletnih strani nudi malo dodatnih 

storitev ter da gre v večini za bolj ali manj podobne storitve. Zaradi navedenega, ter 

težnje h kakovostno bivanjskem okolju in s tem kvaliteti bivanja in nenazadnje 

povečevanju konkurenčnosti na področju upravljanja, menimo, da na področju 

ponudbe dodatnih storitev upravljanja obstajajo številne možnosti oziroma tržne 

priložnosti za upravnike, in sicer: 

· Širitev (diverzifikacija) storitev. Pri širitvi ponudbe storitev gre za 

zadovoljitev ponudbe kupcev. Pričakovanja lastnikov in najemnikov v 

objektih so vedno večja, zato morajo upravniki slediti željam kupcev  s 

ponudbo svojih storitev. Država z zakonodajo upravnikom nalaga vedno večji 
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obseg storitev, ki so jih dolžni opravljati v okviru zakonsko predpisanih 

storitev. 

· Povezovanje upravnikov. Pri povezovanju upravnikov je dodana vrednost na 

področju nudenja dodatnih storitev in prenosu znanj. Zaradi ekonomičnosti ni 

smiselno, da vsak upravnik na trgu nudi vse storitve, ki jih navajamo. 

Skupina upravnikov lahko skupaj ponudi večje število storitev. 

· Združevanje upravnikov. Pri združevanje upravnikov v večja podjetja lahko 

pričakujemo pozitivne učinke na področju ekonomije obsega. 

· Energetske izkaznice objektov. Delovanje na učinkoviti rabi energije je 

področje, ki bo v prihodnosti pomembno tako s strani države, kot s strani 

lastnikov in najemnikov stanovanj. Gre za varčno rabo energije na vseh 

področjih uporabe v objektih, koriščenje nepovratnih subvencij in ustvarjanje 

finančnih prihrankov lastnikov in najemnikov stanovanj. Upravniki lahko 

izvajajo tako svetovalni kot izvajalski inženiring. 

· Optimizacija upravljanja večjih kompleksov oz. sosesk. Pri upravljanju večjih 

sosesk je velika prednost za upravnike, saj obvladujejo celotno področje. 

Upravljanje je iz tega naslova lahko bolj učinkovito, prav tako je možno 

uveljavljati določene interese soseske, kar pri razpršenem upravljanju (z več 

upravniki) povzroča težave oz. terja dodatni napor. Poveča se moč na 

področju pogajanj v okviru soseske. 

· Obdelave podatkov. Upravnik razpolaga z bazo podatkov, ki jo je možno 

pregledovati, obdelovati. Obdelane podatke lahko ponudi drugim strankam, 

ki se za njih zanimajo. 

· Svetovalni inženiring. Iskanje najugodnejših rešitev tako tehnično, kot 

ekonomsko zahteva dodatna orodja in pristope, ki jih morajo upravniki 

obvladati. Na tem področju morajo delovati strokovnjaki, ki so ustrezno 

usposobljeni. 

· Obdelava dobaviteljev. Upravniki lahko vodijo seznam dobaviteljev, ki imajo 

ustrezen renome (rating) in nudijo svoje usluge objektom. 
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· Financiranje in zalaganje finančnih sredstev. Upravnik lahko določena 

finančna sredstva založi, v primeru, če objekt ni finančno sposoben poplačati 

usluge izvajalca v celoti. 

· Obračuni stroškov delitve toplotne energije. Upravnik lahko izvaja obračun 

porabe in delitev porabljene energije samostojno. 

· Usklajevanje dela s podizvajalci. Zaradi izvajanja večjega števila del lahko 

upravnik organizira izvajalce v poslovni grozd. Takšna poslovna oblika je 

prednost za izvajalce in njihovo nastopanje na trgu. 

· Nudenje storitev posameznim uporabnikom stanovanj (starejšim, invalidom). 

· Inženiring sončnih elektrarn. Na področju sončnih elektrarn bodo v 

prihodnosti velike možnosti. Upravniki objektov lahko tu nastopajo kot 

investitorji, investitorji v imenu tretjih oseb ali posredniki. 

· Urejanje pravnih razmerij na področju stvarnega prava in obligacijskega 

prava. 

· Urejanje razmerij med lastniki objektov, sosesk in občinami. 

7.2 Ugotovitve na področju dodatnih storitev upravnikov 

Pri pregledu storitev upravnikov smo jih razdelili na strateške storitve, taktične 

storitve in operativne storitve. Zaradi lažje predstavitve in zajemanja storitev v 

modelu novega informacijskega sistema upravnika smo opravili delitev na: zakonsko 

predpisane storitve, pogodbene storitve in dodatne storitve upravnikov.  

Nabor dodatnih storitev upravnikov, ki smo jih zajeli preko svetovnega spleta, je 

precej širok. Poslovnih priložnosti za upravnike na področju dodatnih storitev je 

veliko. Izdelava ustreznega informacijskega sistema, z vključitvijo dodatnih storitev, 

je priložnost, da upravniki povečajo obseg svojega poslovanja in zvišajo kakovost na 

področju upravljanja. Takšen pristop zahteva veliko znanja iz področja 

informacijskih sistemov in  poslovanja podjetja.  
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8 MODEL NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA UPRAVNIKA  

Na podlagi dosedanjih spoznanj v magistrskem delu in področju upravljanja objektov 

smo izdelali predlog novega modela informacijskega sistema upravnika, ki lahko 

služi kot okvir izdelave celovitega IS. 

Zastavili smo si cilj izdelati IS, ki ga upravniki in njihovi kupci (etažni lastniki) 

potrebujejo in predstavlja tako za upravnika kot etažnega lastnika določeno dodano 

vrednost. S pomočjo RUP smo izdelali analizo in opredelitev zahtev, zametek in 

dodelavo modela IS.  Podlaga za izdelavo takšnega sistema je dobro poznavanje 

področja upravljanja, možnost vključevanja sedanjih in bodočih potreb upravnikov in 

kupcev storitev. Nov IS je celovit in prepleten v poslovni proces upravnika, ki ga 

mora ustrezno dopolnjevati. S svojo dodano vrednostjo je IS podlaga za nadaljnji 

razvoj informacijskega sistema in vpliva na ugodni razvoj podjetja. 

8.1  Analiza in opredelitev zahtev novega IS upravnika 

Nov celovit informacijski sistem smo zasnovali na podlagi poslovnega procesa 

upravljanja. Na sliki 29 so prikazani trije informacijski sistemi upravnikov. 

 

Slika 29: Informacijski sistemi upravnikov 

V poglavju štiri smo zapisali nekaj IS, ki jih tržijo profesionalna podjetja na področju 

upravljanja. Ta podjetja so umeščena v levem delu slike 29. Drugi način izdelave IS 

je lastni razvoj, ki je prikazan na desni strani slike 29.  
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Novi IS upravnika smo prikazali na sliki 29 kot delno združitev obeh sistemov. V 

novem IS zajamemo dobre lastnosti (angl. Best practices) obeh dosedanjih sistemov, 

ga nadgradimo z novimi storitvami in ga povežemo v celostni IS.  

Zahteve, ki so podlaga za nov IS upravnika, so: 

· izdelava in ponudba IS, ki ga upravniki potrebujejo, 

· zagotovitev ustreznega znanja iz tega področja, kadrov, 

· izdelava celovitega IS upravnika, 

· enostavna vpeljava sprememb v programu, 

· enostavno dodajanje in odvzemanje dodatnih storitev upravnikov, 

· vključitev uporabnikov v razvoj sistema, 

· razvitje uporabniškega vmesnika, dokumentacija sistema, 

· povezava z ostalimi bazami podatkov, IT, 

· ponudba sistema več upravnikom, z izvedbo prilagoditev, 

· optimizacija časov obdelav podatkov, analiz, itd., 

· zagotoviti ustrezno strojno in programsko opremo za zanesljivo delovanje IS 

sistema, 

· zagotovitev izvajanja večopravilnosti programskega sistema, 

· zagotavljanje nenehnega razvoja informacijskega in posledično poslovnega 

sistema itd. 

8.2 Zametek in dodelava modela IS upravnika 

Nov model IS upravnika smo izdelali s pomočjo informacijskega procesa podjetja 

(upravnika) in poslovnega procesa podjetja, kar je razvidno iz slike 30. 
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Slika 30: Informacijsko-poslovni sistem upravnika 

Na levi strani slike je prikazan informacijski proces upravnika, na desni strani slike 

pa je prikazan poslovni proces upravnika. V sredini smo prikazali v obliki trikotnika 

oz. stožca rast informacijskega sistema. Sistem raste oz. se razvija od vrha trikotnika 

navzdol. Z modrimi puščicami smo označili informacijske poti oz. informacijske 

tokove informacij. 

Na sliki 31 smo prikazali informacijsko-poslovni sistem upravnika, ki smo ga 

razširili s tržnimi priložnostmi upravnika. Tržne priložnosti upravnika smo prikazali 

z zunanjim (modrim) trikotnikom oz. stožcem. Tržne priložnosti oz. nove storitve 

pogojujejo razširitev IS upravnika. 
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Slika 31: Informacijsko-poslovni sistem upravnika in tržne priložnosti 

Tržne priložnosti upravnika smo prikazali z zunanjim (modrim) trikotnikom oz. 

stožcem. Tržne priložnosti oz. nove storitve pogojujejo razširitev IS upravnika. Iz 

poglavja 7 in iz slike 31 tega dela je razvidno, da je tržnih priložnosti na prvem in 

drugem nivoju (pogodbe, zakonske podlage) malo. Na sliki je to prikazano tako, da 

sta plašča stožcev bližje skupaj. Na nivoju tri in štiri (pogodbe objekti, operativno 

izvajanje upravljanja) je tržnih priložnosti veliko. V tem delu je razdalja med 

plaščema večja, kar predstavlja večji nabor dodatnih tržnih priložnosti oz. storitev. 

Upravnik lahko določeno dodatno storitev opravlja oz. je ne opravlja. Na ta način se 

informacijski sistem širi oz. krči (širjenje oz krčenje zunanjega stožca). S tem se 

izognemo nepotrebni razširitvi informacijskega sistema in poslovanja upravnika. 

8.3 Diagram primerov uporabe novega IS upravnika 

Obstoječi diagram primerov uporabe iz poglavja 5.2 smo razširili in vključili 

dodatnega akterja to je Projektni vodja IS, kar kaže slika 32.  
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Slika 32: Diagram primerov uporabe novega IS upravnika 

V diagramu primerov uporabe smo povezave med Projektnim vodjem IS in primeri 

uporabe predstavili poudarjeno.   

Za kakovostno izdelavo in delovanje IS upravnika je potrebno zagotoviti ustrezni 

kader in znanje. Projektni vodja IS  zagotavlja v diagramu primerov uporabe akterja, 
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ki ima dovolj široko znanje z različnih področij poslovanja podjetja. V podjetju je 

lahko to ena oseba ali tim zaposlenih. Naloga projektnega vodje IS je, da podrobno 

pozna IS, poslovne funkcije podjetja, procese, informacijske povezave. Dejansko 

mora na podlagi informacij sodelavcev, ekspertov in primerov dobre prakse razvijati 

IS skupaj z ostalimi zaposlenimi. Njegova naloga mora biti tudi prepoznavanje 

dodatnih možnih storitev in izboljšav.  

8.4 Sklepne ugotovitve pri izdelavi novega IS upravnika 

V magistrskem delu smo izdelali model novega IS upravnika. Pri oblikovanju smo 

zajeli prednosti profesionalne izdelave IS in lastne izdelave IS. 

Bistvena prednost novega IS je v tem, da je celovit, fleksibilen in razvojno naravnan. 

V analizi in opredelitvi zahtev smo določili lastnosti novega IS. V zametku in 

dodelavi smo izdelali model informacijsko-poslovnega sistema upravnika. V 

nadaljevanju smo ga nadgradili s poslovnimi priložnostmi upravnikov. Predhodno 

izdelani diagram primerov uporabe upravnika smo nadgradili z novim akterjem v 

sistemu, t.j. projektnim vodjo IS. Slednji vnaša v diagram primerov uporabe dodano 

vrednost s področja informacijskih tehnologij, razvoja in zaznavanja tržnih 

priložnosti upravnikov. 

Izdelani model IS je okvir za nadaljnji razvoj sistema po RUP-metodologiji z 

uporabo UML-diagramov. IS je možno izdelati oz. razviti v MS okolju ali v okolju 

odprte kode. Odločitev je odvisna od tega, kakšen bo način uporabe razvitega 

sistema in kakšen cilj želimo s tem doseči.  

Pomembno je še poudariti, da je razviti model IS upravnika z relativno malo 

prilagoditvami možno uporabiti tudi na drugih storitvenih področjih oz. širše. 
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9 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo pokazali, da je upravljanje večstanovanjskih objektov 

dinamično področje, ki je podvrženo nenehnim spremembam in hkrati izzivom. 

Prispevki tega magistrskega dela so naslednji: 

1. Izdelali smo 3K-informacijsko-poslovni model upravljanja objektov. Model 

smo izpeljali s pomočjo Five W's modela raziskovalnega novinarstva. 

Izdelavo modela smo izpeljali s pomočjo treh temeljnih vprašanj: kaj, kako in 

kdo. Na podlagi teh vprašanj smo opisali informacijsko-poslovni sistem 

upravnika. Model nam lahko služi kot orodje pri izdelavi informacijsko-

poslovnih procesov tako na storitvenem kot drugih poslovnih področjih. 

2. Izdelali smo načrt informacijskega sistema za upravnika, s katerim smo 

podrobno definirali sistem poslovanja upravnika. Kvaliteten informacijski 

sistem nam daje podlago za dobro obvladovanje poslovnega sistema, kar smo 

prikazali z UML-diagrami. V diagramu primerov uporabe smo zajeli pet 

primerov uporabe. Opisali smo primer uporabe naročila upravljanja, iz 

katerega so razvidni tako običajni kot tudi izjemni poteki dogodkov. Prikazali 

smo diagram zaporedja za naročilo upravljanja in pogodbe o upravljanju. Z 

diagramom aktivnosti smo prikazali primer prevzema podatkov pri 

vzpostavitvi baze za upravljanje in obračunavanje stroškov. Vzpostavitev 

baze podatkov upravnika je prikazan z diagramom aktivnosti. 

3. Predstavili smo nekaj informacijskih sistemov, ki so upravnikom na voljo na 

tržišču. Razvijalci teh informacijskih sistemov so specializirana podjetja. 

Opisali smo prednosti in slabosti med lastno izdelavo in nakupom 

informacijskega sistema upravnika. Ugotovili smo, da razvijalci zagotavljajo 

ustrezno kompatibilnost med različnimi programskimi moduli pri upravniku. 

Pri upravniku se s tem poenostavi vzpostavitev informacijskega sistema. 

4. Predstavili smo dodatne storitve podjetij, ki se ukvarjajo z upravljanjem. 

Lahko povzamemo, da je število dodatnih storitev, ki jih ponujajo, 

razmeroma majhno, saj le posamezni upravniki ponujajo več kot 10 storitev. 

Nekateri od upravnikov nimajo ustrezno urejene predstavitve svojega 
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podjetja na svetovnem spletu, zato pri njih zajem podatkov ni bil mogoč. 

Prikazali smo tudi nekaj možnih novih storitev, ki jih pri zbiranju podatkov 

nismo zasledili.  

5. Na podlagi spoznanj v magistrskem delu smo pripravili predlog novega 

modela IS upravnika. Le-ta ima prednost v celovitosti, fleksibilnosti in 

razvojni naravnanosti. S tem omogoča lažje zaznavanje in vključevanje novih 

storitev v poslovni sistem upravnika. 

Predlogi za nadaljnje delo so naslednji:  

1. Ugotovili smo, da je na področju upravljanja dovolj možnosti za opravljanje 

dodatnih storitev. Pri tem je potrebno upoštevati posebnost lokacije 

upravnika. Vsi upravniki namreč ne morejo opravljati vseh storitev, ki smo 

jih opisali. Povpraševanje in ponudba sta različni in odvisni od lokacije. 

Upravnik v manjšem kraju ima drugačne možnosti za opravljanje dodatnih 

storitev kot upravnik v večjem mestu.  

2. Podatke, ki smo jih zajeli v nalogi, je možno dopolniti s podatki ostalih 

upravnikov, ki jih nismo zajeli. Možna je obdelava podatkov večjega števila 

podjetij. S tem bi dosegli natančnejši nabor podatkov o dodatnih možnih 

storitvah. Tako pridobljene podatke lahko obdelamo in ustrezno ovrednotimo. 

Pri tem lahko uporabimo različne metode: finančne, družbeno korist, tržno 

prednost pred drugim podjetjem, dobro ime podjetja, pridobivanje novih 

kupcev.  

3. Na področju predstavitev informacijskih sistemov upravnikov je možno 

izvesti pregled v širšem obsegu (Evropska Unija, druge države po svetu). Na 

ta način lahko bolj realno predstavimo konkurenčno ponudbo informacijskih 

sistemov na področju upravljanja nepremičnin. Analiza večjega nabora 

informacijskih sistemov nam daje realnejšo sliko stanja informacijskih 

sistemov upravnikov nepremičnin v Sloveniji.  

4. Model novega IS upravnika smo razvili delno. Možen je nadaljnji razvoj in 

uporaba sistema. Zelo zanimiva bi bila uporaba v obliki odprte kode, kjer se 
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lahko uporabijo različice, vezane na različna poslovna področja, in lahko 

izkoristimo velik razvojni potencial. 

Prav tako se velike možnosti kažejo na inovativnih pristopih podjetij in predvsem 

sposobnosti zaznati in ponuditi kupcem (uporabnikom) storitve, ki jih potrebujejo.  

Pri vsem tem je vsekakor  potrebno upoštevati  vedno večje zahteve in pričakovanja, 

ki se kažejo tako s strani zakonodajalca kot kupcev in uporabnikov ponujenih 

storitev.  
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PRILOGA 1: SEZNAM OPRAVIL UPRAVNIKA 

ORGANIZACIJSKO-ADMINISTRATIVNA OPRAVILA 
 

1. Pridobitev, nastanitev, ureditev, vodenje ter posodobitev evidenc o lastnikih, 
pooblaščenih zastopnikih in najemnikih. 

2. Pridobitev, nastavitev in posodobitev evidenc o posameznih delih in skupnih 
prostorih. 

3. Zbiranje in posredovanje podatkov, potrebnih za vzpostavitev in vodenje 
katastra stavb. 

4. Sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski 
upravi Republike Slovenije. 

5. Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje 
lastnikov. 

6. Omogočanje vpogleda v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov 
obratovanja in vzdrževanja večstanovanjskih stavb. 

 
TEHNIČNO-STROKOVNA OPRAVILA 
 

1. Pregled stanovanjske stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih 
delih ali prenovi. 

2. Izdelava načrta vzdrževanja (za obdobje enega do petih let) stanovanjske 
stavbe, organiziranje obravnave načrta ter njegove verifikacije po lastnikih. 

3. Izdelava terminskega plana izvedbe načrta z oceno predvidenih stroškov 
vzdrževanja. 

4. Izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad in obveščanje etažnih lastnikov 
v tej zvezi. 

5. Popis, objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov. 
6. Izdaja naročil za vzdrževalna dela manjše vrednosti. 
7. Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del. 
8. Priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in 

dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in 
napravah). 

9. Organiziranje nadzora pri izvajanju del. 
10. Izdelava letnega poročila o delu upravnika za posamezno večstanovanjsko 

stavbo. 
11. Organizacija odprave napak v garancijski dobi. 
12. Organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih nalog. 
13. Oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov z identifikacijskimi 

oznakami po 7. členu Stanovanjskega zakona SZ-1. 
 
FINANČNO-RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA OPRAVILA 
 

1. Vodenje sredstev računa rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njim. 
2. Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o 

medsebojnih razmerjih, izdelava in dostava obračunov. 
3. Inkaso obveznosti etažnih lastnikov. 
4. Opominjanje dolžnikov s strani upravnikov v primerih, ki jih določa zakon in 

pogodba. 
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5. Evidentiranje akontitativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava 
obveznosti. 

6. Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja. 
7. Izdelava zakonsko določenih obračunov in bilanc. 
8. Izdelava letnih obračunov obveznosti in vplačil upravljanja. 

 
PRAVNO-PREMOŽENJSKA OPRAVILA 
 

1. Zastopanje lastnikov pred upravnimi organi. 
2. Vlaganje tožb v imenu etažnih lastnikov za plačilo stroškov in obveznosti, ki 

bremenijo etažne lastnike. 
3. Vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov. 
4. Zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster 

stavb. 
5. Prijava vpisa stanovanj in nestanovanjskih posameznih delov Geodetski 

upravi republike Slovenije v skladu s 189. členom Stanovanjskega zakona 
SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES; Navodila o izdelavi 
poročila o upravnikovem delu, 2004). 

 
 

 


