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Izobraževalnega seminarja: ZVEtL v praksi, 1.2.2018 

 

 

N = 22 

 

Kako ocenjujete posvet, ki ste ga udeležili? Ovrednotite stopnjo svojega strinjanja od 1-6. 

(Pri čemer je 6 – se zelo strinjam in 1 – se sploh ne strinjam).     

Vsebina posveta je koristna za naše podjetje. 5.5 

Pridobil sem vse želene informacije. 4.7 

Pridobljena znanja bom lahko uporabil pri delu. 5.2 

S posvetom sem primerno dopolnil lastni nabor znanj in veščin. 4.6 

 

Ovrednotite stopnjo svojega zadovoljstva s predavanjem od 1-6.  (Pri čemer je 6- zelo 

zadovoljen in 1- zelo nezadovoljen). 

mag. Urška Klakočar Zupančič,  

Predstavitev postopkov po ZVEtL-1 s poudarkom na obveznostih upravnikov 

večstanovanjskih stavb  

4.8 

Andrej Breznik,  

Upravniki večstanovanjskih stavb kot zakoniti zastopniki etažnih lastnikov  
5.2 

Mirja Funduk,  

Izvedba sklepov izdanih po ZVEtL-1 v zemljiški knjigi  
5.2 

dr. Manca Plazar,  

Osnove urbanizma s predstavitvijo dela izvedenca urbanistične stroke v 

postopkih ugotavljanja pripadajočega zemljišča k stavbi  

4.5 

mag. Jože Dolanc,  

Osnove geodezije s predstavitvijo dela izvedenca geodetske stroke v postopkih 

po ZVEtL-1   

4.8 

 

Katere so po vašem mnenju veščine in znanja, ki ste si jih s tem posvetom dopolnili?    

splošna uporaba zvetla 1 

odgovor na določene dileme glede izvajanja zakona 

navodila za priprvao pogodbe za izdajo naročila izvedbe postopka določitve pz z etažnimi 

lastniki; 

splošna preglednost zakona 

splošno vedenje o zvetl 

uporaba zakona v praksi 

nov način vročanja pošte sodišča, upravičenost obračuna teh stroškov 

v vsaki temi nekaj uporabnega 

 



 
 

str. 2 

 

Imate kakšne pripombe na potek posveta?  

ne 

morda preveč teorije 

več konkretnih primerov in možnost podajanja vprašanj 

seveda ne 

premalo časa - smiselno bi bilo organizirati v dveh dnevih 

niso odgovarjali na vprašanja, čeprav sem držala roko v zrak precej časa in je predavateljica to 

videla, dolgovezenje ge. klokočar, ki bi čas z lahkoto prepustila g. brezniku, kar bi bilo za vse 

znatno koristneje 

 

Podajte predloge za bolj učinkovito izvedbo posvetov:    

jih nimam 

v tem nimam pripomb 

več časa za odgovore na vprašanja, brez 1-urnega uvoda glede problemov na sodiščih, ipd. 

možnost udeleženca, da predavatelju v naprej postavi vprašanje 

Čim več praktičnih primerov, nasvetov pri reševanju problemov 

 

Predlagajte temo za naslednje izobraževanje:    

upravniki in stečajni postopki 

-oblikovanje rs za stavbe z več vhodi; -zavarovanje posameznih delov stavbe preko upravnika, 

 

Označite kaj vam je pri odločitvi za udeležbo na izobraževalnem seminarju najbolj 

pomembno (Pri čemer je  6-najbolj pomembno in 1-najmanj pomembno): 

tematika/vsebina  5.5 

predavatelji  4.9 

višina kotizacije  3.8 

dan izobraževanja 3.5 

lokacija  3.4 

izvajalec izobraževanja  3.4 

 
 


