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Spoštovani člani ZDNP!                                                                                    

 

 

 

 

Pošiljamo vam novice ZDNP-Združenja družb za nepremičninsko 

posredovanje pri GZS-ZPN 

 
 

Ponovno ali še vedno opažamo, da se v zvezi z energetskimi izkaznicami v medijih pojavljajo 

dezinformacije, zato tokrat o globi za zavajajoče oglaševanje po ZNPosr: 

 

36. člen 

(kršitve nepremičninskih posrednikov) 

 

Z globo od 650 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če: 

….. v nasprotju z določbo 10. člena tega zakona daje nezakonite, nepopolne, 

napačne, zavajajoče ali lažne podatke o nepremičnini, za katero posreduje,….. 

 

 

Torej tržni inšpektor lahko izreče globo 650 € do 5000 € v primeru, da v oglasih navajate 

napačne podatke  
(npr. da zapisujete napačne podatke iz EI, da oglašujete kazalnike pri nepremičnini, ki EI še nima 

izdelane … ipd). 

 

Za izvajanje EZ-1 v zvezi z izkaznicami je pristojen gradbeni inšpektor, ki pa ne more 

kaznovati nepremičninske družbe zato,  

ker oglašuje nepremičnino brez izdelane izkaznice, kakor je pisalo v enem od časnikov. Lahko pa 

izreče globo lastniku za nenavajanje kazalnikov (250 €)  

ali od 24.2.2015 300 € za neizročanje izkaznice ob sklenitvi pogodbe. 

 

Torej za to, da boste vedeli kaj je prav in kaj ne, berite zakone, berite uradne razlage, vprašajte na 

ministrstvo ali na združenje. 

S primerjanjem zapisanega v medijih kaj hitro ugotovimo, da so si informacije nasprotujoče in 

nekatere (žal) tudi zavajajoče. 

 

 

 

http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/kodeks
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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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