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Spoštovani člani ZPN  

 

Še danes lahko izpolnite ANKETO o zadovoljstvu članov ZPN. Rezultati ankete nam bodo 

služili kot usmeritev pri aktivnostih v letošnjem letu. Vsak glas šteje.  

 

Aktualno 

V četrtek, 21. januarja ob 10. uri bo Strokovna skupina ZDNP za zakonodajo, v prostorih 

GZS, predstavila izhodišča predloga novega Zakona o nepremičninskem posredovanju. 

K sodelovanju so vabljeni vsi, ki se ukvarjajo z dejavnostjo posredovanja v prometu z 

nepremičninami.  

Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo na zpn@gzs.si 

Vabilo in druge informacije na >>  

 

Dobro je vedeti 

 GURS nam je posredovala obvestilo o poostrenem nadzoru nad pošiljanjem 

podatkov  o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih v Evidenco trga 

nepremičnin.  

Obvestilo smo objavili na naši spletni strani >> 
 

 Vlada RS je imenovala Dragico Hržico za glavno inšpektorico na Inšpektoratu RS za 

okolje in prostor (IRSOP), in sicer s 15. 1. 2016 za dobo petih let, to je do 14. 1. 2021, 

z možnostjo ponovnega imenovanja. 
Več >> 

 

 

https://www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/
mailto:zpn@gzs.si
https://zdnp.gzs.si/Novice/ArticleID/50354/predstavitev-predloga-znposr
https://www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/Novice/ArticleID/50421/obvestilo-gurs-13012016
http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6572&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1


Gradiva v vladni obravnavi 

 Besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 

12.01.2016, EPA 995-VII – Državni zbor, prva obravnava 

 

 Do 20. januarja 2016 so v javni obravnavi osnutki novega Zakona o urejanju prostora, 

Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih za javno 

razpravo 

Več >> 

 

Drugo  

 Združenje za gradbeništvo in IGM vabi na predstavitev nove Kolektivne pogodbe 

gradbenih dejavnosti, ki je bila podpisana 14.12.2015 in objavljena v Uradnem listu 

št. 101/2015 z dne 23.12.2015.  

Predstavitev bo v sredo, 20. januarja 2016, ob 9.00 uri. dvorana C / 1. nadstropje, 

poslovna stavba Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana. 
Vabilo, program in prijavnica >>   
 

 Obveščamo vas, da se približuje prva izvedba Dopolnilnega usposabljanja za 

nepremičninske posrednike v letošnjem letu.  

Priporočljivo je, da se ga udeležijo vsi posredniki, ki jim bo 5 letno obdobje od 

zadnjega usposabljanja poteklo v pričetku leta 2016. 

Termin: 19., 21. in 22. januar 2016 (3 dni), od 8.30 do 15.30, GZS Center za poslovno 

usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana 

Vsem članom ZPN nudimo udeležbo usposabljanja po posebni ceni. 

Več >>  

 

 

V projektu Na mavrici zdravja sodelujejo storitvena združenja oz. zbornice znotraj GZS, 

med njimi tudi Zbornica za poslovanje z nepremičninami. Projekt je finančno podprl Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

Namen projekta je izboljšanje zdravstvene in varnostne ozaveščenosti zaposlenih in 

promocija pomena zdravstvene in varnostne ozaveščenosti zaposlenih v storitvenih 

dejavnostih.  

Člani GZS-ZPN za svoje podjetje in zaposlene lahko brezplačno naročite promocijski 

material: npr. Kaj vsaki dve uri naredimo za svoje zdravje, ali pa vaje proti bolečinam v 

hrbtenici in tako pripomorete k dobremu počutju zaposlenih. 

Več >> 

 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=51F7E5B7542CAAA5C1257F3800496D3D&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=51F7E5B7542CAAA5C1257F3800496D3D&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12747/6484/646c8beb90753857018fb7214cdf3610/
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/dogodki?ID=620
http://www.cpu.si/education/dopolnilno-usposabljanje-nepremicninskih-posrednikov-januar-2016/
http://mavricazdravja.gzs.si/


 

Objavljamo 1. natečaj Mavrični pokal zdravja. Natečaj 

je odprt do 6. februarja 2016. Objavljen je na spletni strani 

projekta Na mavrici zdravja.  

Več >> 

 

S prijaznimi pozdravi 

 

 

https://mavricazdravja.gzs.si/vsebina/Novice/ArticleID/50383/1-natecaj-mavricni-pokal-zdravja

