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Spoštovani člani ZDNP!                                                                                    

 

 

 

 

Pošiljamo vam novice ZDNP-Združenja družb za nepremičninsko 

posredovanje pri GZS-ZPN 

 
 

Komaj smo zakorakali v novo leto, pa se je že nabralo kar nekaj 

stvari, s katerimi bi vas želeli seznaniti. 

 

V zvezi z energetsko izkaznico smo člani UO ZDNP dajali precej 

izjav in pojasnil tako medijem, kot nepremičninskim družbam, 

posrednikom in posameznikom. 

 

Na pristojno ministrstvo smo naslovili še nekaj odprtih vprašanj v 

zvezi z izvajanjem EZ-1, predvsem smo prosili za pojasnila v zvezi 

z nepremičninami, varovanimi v skladu s predpisi o varstvu kulturne 

dediščine.  

 

S prejetimi odgovori vas bomo seveda seznanili. 

 

 

 

Poleg tega smo v medijih skrbeli za nadaljnjo promocijo Kodeksa 

dobrih poslovnih običajev in dobre prakse. Prispevke si lahko 

ogledate in preberete v rubriki »novice« na straneh www.zdnp.si. 
 

 
 

Vsi podpisniki Kodeksa dobrih poslovnih običajev lahko nalepko 

»pri nas spoštujemo Kodeks 2015« in elektronsko značko »Kodeks 

2015« pričakujete v naslednjih dneh.  

Na oglaševalski portalih Bolha in nepremicnine.net pa bo značka 

zamenjana avtomatsko.                                                                                                                                                                                                              

 

Za letošnje leto smo si v UO ZDNP zadali pomembno nalogo – 

spremembo ZNPosr, oziroma sprejetje novega zakona, ki ureja 

poslovanje nepremičninskih družb in posameznikov. 

Konec decembra 2014, smo preko GZS, s pomočjo gospe Alenke 

Avberšek, Vladi RS poslali pobudo, da spremembe in dopolnitve 

ZNPosr  vključijo v zakonodajni program Vlade. To je bil prvi zelo 

pomemben korak, ki smo ga  še pravočasno “oddelali”, sedaj pa 

sledi težji del posla - priprava novega ZNPosr, kar bo preko celega 

leta terjalo velik angažman celotne delovne ekipe in seveda 

predvsem čim večjo stopnjo usklajenosti z drugimi deležniki, kot je 

Zveza potrošnikov Slovenije, TIRS in drugimi. V januarju je že 

 

 

 

 

 

     

http://www.zdnp.si/
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/kodeks
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sledil prvi “predstavitveni sestanek” na ministrstvu, kjer so našo 

pobudo sprejeli in podprli. 
 

Do prihodnjič lepo pozdravljamo! 

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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