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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 so za 
nami. Nepremičninski posredniki smo pridobili pet mest v sicer 16 članskem 
upravnem odboru, v katerem svoje interese zastopajo še upravniki, 
stanovanjski skladi in ocenjevalci. 
Poročilo volilne komisije in rezultate volitev si lahko ogledate na spodnji 
povezavi: 
 
zapisnik volilne komisije 

 

 

     

     

  

Bliža se vsakoletni zbor članov ZDNP, ki bo 18. maja 2015. Vabilo in vsa 
gradiva so objavljeni na članskih straneh ZDNP. Na zboru bo podano 
poročilo o delu UO ZDNP v letih 2013 in 2014 ter plan dela za leto 2015, 
podano bo poročilo Komisije za presojo kršitev Kodeksa, sprejeli bomo nekaj 
sprememb pravil ZDNP ter izvedli volitve novega UO ZDNP s štiriletnim 
mandatom. 
 
Če želite kandidirati ali koga predlagat za člana UO ZDNP, morate izpolniti 
obrazec za evidentiranje UO ZDNP in ga do 15.5.2015 posredovati na ZPN. 
Na volilno listo boste uvrščeni, če boste predlagani s strani vsaj še dveh 
članov.  
 
Prosimo vas, da se Volilnega zbora zanesljivo udeležite, v primeru 
zadržanosti pa pooblastite drugega člana ZDNP (tudi pooblastilo najdete 
med gradivom na članskih straneh). 

 

 

     

     

  

Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor smo zasledili novo 
objavljeno zbirko najpogostejših vprašanj in odgovorov s področja 
graditve. Veliko odgovorov v zvezi z razvrščanjem objektov, gradbenim in 
uporabnim dovoljenjem, soglasji, projektno dokumentacijo, javnimi 
natečaji, NUSZ in še čim lahko najdete na zgornji povezavi. 

 

 

  
 

 
 

 

     

  

V četrtek, dne 7. 5. 2015 se je Strokovna skupina ZDNP za zakonodajo 
sestala na svoji že 4. seji in nadaljevala z delom ter pripravami pobude za 
sprejem novele Zakona o nepremičninskem posredovanju. V okviru priprav 
se bo izvedla tudi 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 anketi, o čemer vas bomo pravočasno obvestili. 

 

 

http://zdnp.gzs.si/Novice/ArticleId/48363/zapisnik-seje-volilne-komisije-06052015
http://zdnp.gzs.si/vsebina/%C4%8Clanske-strani/Zbor-%C4%8Dlanov-ZDNP/55124
http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=5993&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=5993&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/kodeks
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  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 

 

 

http://zdnp.gzs.si/vsebina/O-nas/Upravni-odbor-ZDNP
http://zdnp.gzs.si/vsebina/O-nas/Upravni-odbor-ZDNP

