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Spoštovani člani ZDNP!                                                                                    

 

 

 

 

Pošiljamo vam novice ZDNP-Združenja družb za nepremičninsko 

posredovanje pri GZS-ZPN 

 
 

 

Še mesec in pol nas loči od že 26. posveta – Poslovanje z 
nepremičninami v Portorožu. Programi in priprave so v zaključni 
fazi. Teme so zanimive, aktualne in izbrane na podlagi vaših 
predlogov, želja in pričakovanj. Vse o programu, prijavah in še čem, 
lahko preberete tukaj 
 

 

 

 
Že v naslednjem tednu se lahko pridružite udeležencem »Mojega dneva 

financ«, kjer se boste seznanili z možnostmi in prednostmi vlaganj v 
nepremičnine, delnice, sklade, plemenite kovine in celo športnike ... 

http://mojefinance.finance.si/dan 

 
 

Od naše kolegice smo prejeli obvestilo, da je bilo med 
nepremičninskimi družbami ponovno opravljenih nekaj inšpekcijskih 

pregledov. Ob obisku inšpektorja, se preverjeno lahko zanesete na 
vsebino vzorčnih dokumentov, objavljenih na zaprtih straneh 
www.zdnp.si (splošni pogoji, posredniške pogodbe, potrdilo o 
ogledu…). Za vsako oglaševano nepremičnino pa morate imeti 
sklenjeno posredniško pogodbo, za zaračunano plačilo za 
posredovanje - izdan račun in za računalniške programe – ustrezno 
licenco. 

 

 
 

 

V polnem zagonu so že tudi priprave na 17. prednovoletno zabavo 

nepremičninskih posrednikov. Za enkrat potrjene informacije: 10. 

december, Hotel Celeia (v Celju), avtobusni prevoz, nizka kotizacija, 
prijazni sponzorji, zabava, družba in tradicija … 

 

 

V naslednjem obvestilu članom zdnp vas bomo povabili k sodelovanju 

pri sooblikovanju podlag za spremembo ZNPosr.  Inštitut za poslovno 
antropologijo JaSNO v sodelovanju z ZDNP pripravlja anketo o delu 
in stališčih nepremičninskih družb in posrednikov. Z reševanjem 

ankete  boste pripomogli k izdelavi verodostojne analize trga, katere 
rezultati bodo prvič predstavljeni na Posvetu v Portorožu, kasneje pa 
tudi ZPS, TIRS-u, MOPu in ostalim sodelujočim pri oblikovanju 
novega ZNPosr. 

 

 

https://posvetnepremicnine.gzs.si/vsebina/Program
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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 
 
 
Obvestilo ZDNP ste prejeli, ker ste član ZDNP pri GZS-ZPN. 

Ce E-novic ZDNP  ne želite več prejemati pošljite elektronsko sporočilo z naslovom »ODJAVA« na zpn@gzs.si   

Imate vprašanje ali opombe? Pošljite nam e-pošto na naslov zpn@gzs.si  ali pokličite 01/58-98-240. 

Kontakt: GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01/58 98 240, E-naslov: zpn@gzs.si  
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