
ZDNP obvešča 10/2015 

26.05.2015 

   Spoštovani člani ZDNP!                                                                                 

                                                                                
 
Pošiljamo vam novice ZDNP-Združenja družb za nepremičninsko 
posredovanje pri GZS-ZPN. 

 

 

   

   

Dne 18.5.2015 se je v prostorih GZS odvil Zbor članov ZDNP. Na njem so 
se člani seznanili z delom upravnega odbora ZDNP v letih 2013 in 2014, 
predstavili in pogovorili smo se o nalogah in ciljih, ki smo si jih zadali za 
letošnje leto, sprejeli nekaj sklepov in izvedli volitve novega UO ter s tem 
11 članom izkazali svoje zaupanje. 
Prepričani smo, da bo tudi novi UO nadaljeval z uspešnim delom ter se 
še naprej trudil za dobrobit vseh članov ter nadaljnji dvig nivoja našega 
poslovanja, prepoznavnosti in potrebnosti dejavnosti nepremičninskega 
posredovanja.  
Rezultate volitev in glasovanja ter zapisnik Zbora članov si lahko 
ogledate tukaj  

 

 

   

   

Na svoji 1. konstitutivni seji je nov upravni odbor izbral predsednika in 
podpredsednika.  
Z vsemi enajstimi glasovi za sta bila za ti funkciji potrjena dosedanja 
predsednik - g. Branko Potočnik in podpredsednica - ga. Vesna Levstek.  
 
Strokovne skupine so dopolnile svoje vrste in nadaljevale z delom. V 
pripravah je že organizacija naslednje izobraževalne delavnice, ki bo 
najverjetneje izvedena v juniju, organizacija poletnega srečanja 
posrednikov konec meseca julija, pisanje uvodnikov za objave v Delu, 
nadaljuje se delo strokovne skupine za spremembo ZNPosr, urejanje 
spletnih strani, sodelovanje pri prenovi kolektivne pogodbe .... in še in 
še. 
 

 

 

   

   

Začenjajo se priprave na 26. Posvet poslovanja z nepremičninami, ki bo 
kot vsako leto novembra v Portorožu. Vse člane prosimo, da nam 
pomagajo s predlogi in željami glede vsebin o katerih bi želeli, da se 
pogovorimo. Na Posvetu lahko soočimo različne strokovnjake, nosilce 
oblasti, predstavnike potrošnikov, pridobimo odgovore na najbolj 
pereča vprašanja ... lahko pa tudi poiščemo povem preproste rešitve, ki 
nam bodo olajšale vsakodnevno poslovanje, izmenjamo izkušnje in se 
drug od drugega naučimo še česa. 
Torej sporočite nam kaj vas zanima in teži, kaj in zakaj vam je bilo všeč 
na Posvetih v prejšnjih letih in česa si želite letos. 

 

 

 

 
 

 

http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članske-strani/Zbor-članov-ZDNP/Zbor-članov-ZDNP-seje-gradiva-poročila/Volilni-zbor-članov-1852015/Zapis-Volilnega-zbora-članov-1852015
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/kodeks
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Po nekaj napovedanih in opravljenih inšpekcijskih pregledih vas 
opozarjamo na pazljivost pri oglaševanju nepremičnin, pri katerih 
posredujete. Tudi sami smo zasledili kar nekaj oglasov (večinoma so to 
oddaje poslovnih prostorov), kjer je pomotoma objavljena cena najema 
na m2, namesto cena/m2/mesec! Poleg tega so bili vsi pregledi očitno 
opravljeni na podlagi prijave, kar pomeni, da nekdo budno spremlja 
naše poslovanje in vsak naš korak. 

 

 

   

   

   

 
In še kratko opozorilo, ki smo ga prejeli od našega kolega Bojana: 
Pisarna DURS v Domžalah (ki je sprejemala vloge za odmero DPN za vse 
kraje v okolici Ljubljane) od 18.5.2015 ne deluje več! Vse kar ste do 
prejšnjega ponedeljka oddajali in urejali v Domžalah, morate zdaj 
urediti na Davčni ulici 1 v Ljubljani. (Bojan hvala, s tem obvestilom si 
marsikomu prihranil nekaj časa in poti). 

 

        

   

   

   

in ne pozabite – združeni smo boljši in močnejši!   

   

 

V kolikor želite aktivno sodelovati pri nalogah, ki se jih trudimo uspešno lotevati v okviru ZDNP, imate 
ideje, voljo ali vprašanja, se lahko vedno obrnete na kogar koli iz vašega Upravnega odbora ZDNP. 
 

Za vas pripravila Strokovna skupina ZDNP za odnose z javnostmi, 
uredila Vesna Levstek 

    

 

http://zdnp.gzs.si/vsebina/O-nas/Upravni-odbor-ZDNP

