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Spoštovani člani ZDNP!                                                                                    

 

 

 

 

Pošiljamo vam novice ZDNP-Združenja družb za nepremičninsko 

posredovanje pri GZS-ZPN 

 
 

 
Najprej vas vabimo k sodelovanju pri sooblikovanju podlag za 
spremembo ZNPosr.  Inštitut za poslovno antropologijo JaSNO je v 
sodelovanju z ZDNP pripravil 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.  
Anketo, za katero vas prosimo, da si vzamete nekaj minut, najdete 
na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/74506 

 

 
 

 
Potrjen in objavljen je program 26. posveta – Poslovanje z 
nepremičninami v Portorožu . Posvet bodo močno zaznamovale že 
sprejete in predvidene spremembe zakonodaje (Stanovanjski zakon, 
Zakon o graditvi objektov, Zakon o skladih, Zakon o 
nepremičninskem posredovanju…), Nacionalni stanovanjski 
program, energetske sanacije, petkovo sekcijo nepremičninskih 
posrednikova pa še najemna razmerja iz vseh zornih kotov in gradnja 
odličnih medsebojnih odnosov … 

 

 

 
 

 

V prejšnjem tednu se je odvila 5. mednarodna regionalna 
nepremičninska konferenca. Poročilo, zaključke in nekaj fotografij si 
lahko ogledate na spodnji povezavi. 

http://fiabci.si/ 

 

 

 
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 
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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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