Združenje ZELS

POZIV ETAŽNIM LASTNIKOM
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, ZATO SE POVEZUJEMO!

___________________________________________________________________________________________

Ali ste prepričani, da denar, ki ga nakazujete upravniku za skupne stroške
bloka in za rezervni sklad, konča oziroma nedotaknjen leži na pravem računu?
Združenje ZELS smo ustanovili etažni lastniki zaradi anomalij, s katerimi se srečujemo v praksi in so
posledica luknjaste stanovanjske zakonodaje, ki nam narekuje obvezno imenovanje upravnika, ne
predvideva pa nadzora nad njim, niti sankcij.
Država je z obveznim imenovanjem upravnikov le-tem zagotovila dolgoročen posel in velike zaslužke,
na nujen sistemski nadzor pa očitno namerno pozabila!

Sistemske spremembe na področju upravljanja so nujne.
Zato je naše delo usmerjeno v spremembo stanovanjske zakonodaje, saj je edina institucija, na katero se
lahko obrnemo v primeru našega nestrinjanja z upravnikom, sodišče. V kolikor pa se odločimo za tožbo,
potrebujemo odvetnika, potrebno je plačati sodno takso itd, torej so s tem povezani visoki stroški.
Očitno si bomo morali sami izboriti zaščito naših temeljnih pravic, ki izhajajo iz lastnine.
V primeru, da menite, da vam je upravnik storitev obračunal neupravičeno ali nezakonito, vas prosimo,
da nemudoma posredujete prijavo na Stanovanjsko inšpekcijo, nam pa na info@zels.si posredujete
njihov odgovor.
Stanovanjska inšpekcija namreč meni, da če ni prijav s strani lastnikov, potem je vse v najlepšem redu.
Še več, največkrat poda odgovor, da za vaš primer ni pristojna – vse to pa so argumenti za nujno
spremembo zakonodaje.
Naše združenje lahko podprete na način, da se nam pridružite. Članstvo v združenju ne predstavlja za
vas nobenih obveznosti, tudi finančnih ne.
v kolikor se boste odločili, da se nam pridružite, vas prosimo, da izpolnite in lastnoročno podpišete
pristopno izjavo ter nam jo skenirano pošljete na naš e-naslov: info@zels.si
Veseli smo vsakega novega člana ali podpornika, saj se zavedamo, ste se nam pridružili zato, ker tudi vi
menite, da je sprememba stanovanjske zakonodaje nujnost in ne več več samo želja.
Goljufij na račun etažnih lastnikov je enostavno preveč in prišel je čas, da se zadeve postavijo na pravo
mesto. Zasebni etažni lastnik je tisti, ki odloča o svoji nepremičnini in o svojem denarju, ne pa upravnik.

Upravnik je samo servis etažnim lastnikom, ki naj ga etažni lastniki lahko najamejo, če ga
potrebujejo, v primeru nezadovoljstva pa naj ga lahko tudi enostavno zamenjajo.
S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,
Predsedstvo Združenja ZELS, Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat in Nataša Kušar
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