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   Spoštovani člani ZDNP!                                                                                 

  

                                                                                 
 
Veliko stvari, s katerimi bi vas radi seznanili, se nabere v mesecu dni .... 
 

 

 

     

  

 
Hitro se izteka mandat vašim predstavnikom, ki so štiri leta v upravnem 
odboru Zbornice za poslovanje z nepremičninami zagovarjali interese 
posrednikov (v okviru ZPN delujejo namreč štiri združenja - poleg 
posrednikov še upravniki, ocenjevalci in stanovanjski skladi). 
Z volitvami, ki bodo potekale v mesecu aprilu bomo izvolili 5 članov iz 
vrst posrednikov v sicer 16-članski upravni odbor Zbornice za 
poslovanje z nepremičninami. 
V kolikor želite kandidirati za člana UO ZPN, morate svojo prijavo na 
izpolnjenem obrazcu poslati najkasneje do 7. aprila 2015. 
Same volitve med vsemi prijavljenimi kandidati bodo potekale po pošti.  
 
Prav tako so se že pričele aktivnosti za volitve predstavnikov v upravni odbor 

ZDNP. V kratkem vam bo strokovna služba posredovala kandidacijske liste in 

navodila za volitve v naš UO združenja 

 

 

 

     

  

 
Naslednjo novost, ki ste jo verjetno  že zaznali pri svojem poslovanju, 
nam je prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, na podlagi 
katerega se je z dnem 15.3.2015 uveljavila nova tarifna številka 
Zakona o upravnih taksah, ki se glasi: 
»Tarifna številka 37a: Za potrdilo o namenski rabi zemljišča se plača 
taksa v višini 22,66 eura.« 
 

 

 

     

  

 
Vse bi želeli opozoriti tudi na prenovljene spletne strani zbornice in 
našega združenja, pri čemer izrecno in ponovno opozarjamo, da so s 
postavitvijo novega sistem ugasnila vsa gesla za dostop do zaprtih - 
članskih strani. Ponovno pridobitev gesla  lahko opravite s poslanim 
izpolnjenim obrazcem (izpolnite tudi podatke o podjetju!) 
 

 

 

     

  

 
Strokovna skupina za izobraževanje pri ZDNP, na podlagi vaših odzivov 
na dosedanja strokovna srečanja, že v aprilu pripravlja (kot vedno) 
izredno zanimivo in koristno ter cenovno ugodno izobraževalno 
delavnico, na kateri se bomo seznanili z odgovornostjo in 
obveznostmi posrednika pri preverjanju gradbenih dovoljenj in 
legalnosti gradnje v prometu z nepremičninami.  
V debati z nekdanjo gradbeno inšpektorico ter pravnim strokovnjakom 
bomo lahko predelali tudi marsikateri primer iz prakse, ki nas pri 
našem delu morebiti spravlja v zadrego. 
 

 

 

http://www.gzs.si/Portals/O-gzs/Vsebine/novice-priponke/Obrazec%201Z%20kandidat%20ZDRU%C5%BDENJE.pdf
http://www.gzs.si/Portals/O-gzs/Vsebine/novice-priponke/Obrazec%201Z%20kandidat%20ZDRU%C5%BDENJE.pdf
http://www.gzs.si/registracija
http://www.gzs.si/registracija
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/kodeks
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Za lažje in uspešnejše delovanje in poslovanje nepremičninskih 
posrednikov pa je v sodelovanju in ob strokovni podpori ZDNP nastal 
tudi nov program za vodenje nepremičnin in delo nepremičninskih 
posrednikov - iNep. Predstavitev programa, internega 
medagencijskega sodelovanja in paketnih ugodnosti bo potekala 
23.4.2015 od 9h do 12h v prostorih GZS. Na brezplačni dogodek  se 
lahko prijavite preko e pošte: inep@imagine.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 

  
 

 

mailto:inep@imagine.si
http://zdnp.gzs.si/vsebina/O-nas/Upravni-odbor-ZDNP
http://zdnp.gzs.si/vsebina/O-nas/Upravni-odbor-ZDNP

