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   Spoštovani člani ZDNP!                                                                                 

 

Pošiljamo vam novice ZDNP-Združenja družb za nepremičninsko 
posredovanje pri GZS-ZPN 

 

 

   

Volitve v upravni odbor Zbornice za poslovanje z nepremičninami bodo 
potekale po pošti. Vabimo vas, da izkoristite svoje članske pravice in 
sooblikujete prihodnost svoje Zbornice ter izvolite predstavnike svojega 
združenja. Volilne pole, ki jih boste v naslednjih dneh prejeli po pošti 
preglejte in z izraženo vašo voljo, vrnite na Zbornico. 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. 
ustvarite 

 

 

   

   

Lepo se polnijo tudi mesta na izobraževalni delavnici na temo legalnosti 
gradnje in odgovornosti nepremičninskega posrednika.  Če vas zanima ali 
vaša stranka lahko zastekli balkon, kje najti izgubljeno gradbeno dovoljenje, 
ali je vaša dolžnost preverjati  skladnost gradnje, kje se začne in konča vaša 
odgovornost ... in bi želeli nadgraditi svoje znanje v družbi nekdanje 
gradbene inšpektorice, izkušenega pravnika in svojih stanovskih kolegov, 
imate samo še nekaj dni časa, da IZPOLNITE PRIJAVNICO in se v torek 14. 
aprila udeležite zanimivega srečanja. 

 

 

 
 

 
 

   

Ste vedeli, da lahko v bazi, ki jo vodi AJPES preverite tudi, ali je zoper vašo 
stranko kot fizično osebo (potrošnika) uveden postopek osebnega stečaja? 
Potrebujete enotno matično številko občana (EMŠO) v kombinaciji z imenom 
in priimkom fizične osebe in na podlagi teh podatkov na SPLETNIH STRANEH 
AJPES preverite, ali je v zvezi s to osebo objavljen sklep ali drugo pisanje, 
izdano v postopku zaradi insolventnosti (npr. postopek osebnega stečaja). 
Takšno preveritev svetujemo vedno pred podpisom prodajne pogodbe, saj je 
slednje pomembno predvsem, kadar je v osebnem stečaju prodajalec 
nepremičnine, saj tako dejstvo velikokrat v zemljiški knjigi ni zaznamovano, 
seveda pa je priporočljiva preveritev tudi v zvezi s kupcem, ki je v primeru 
osebnega stečaja prav tako omejen pri razpolaganju s svojim premoženjem. 

 

 

 
 

 
 

   

V torek, dne 7. 4. 2015 se je na svoji prvi seji sestala Strokovna skupina ZDNP 
za zakonodajo in pričela z delom ter pripravami pobude za sprejem novele 
Zakona o nepremičninskem posredovanju. V okviru priprav se bo izvedla 
tudi študija in raziskava o ključnih vprašanjih delovanja nepremičninskih 
družb in posrednikov ter odnosa naročiteljev, tretjih oseb in ostalih 
deležnikov do dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami. Pri tem 
bomo strokovno javnost in člane v nadaljevanju zaprosili za konstruktivno 
sodelovanje v raziskavi, o čemer vas bomo pravočasno obvestili in vam v 
sodelovanju z izvajalcem raziskave, Jasno – Inštitutom za poslovno 
antropologijo, posredovali zaprosilo za sodelovanje. 

 

 

   

http://www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/Obrazec/Prijava-na-izobra%C5%BEevalni-seminar-ZDNP/LiveArticleID/48230/ArticleTabID/23551
http://www.ajpes.si/eObjave
http://www.ajpes.si/eObjave
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/kodeks
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In še enkrat pošiljamo opomnik na predstavitev novega programa za vodenje 
nepremičnin in delo nepremičninskih posrednikov - iNep.  Predstavitev 
programa, internega agencijskega 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 in Robert Geisler 

 

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

