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ENERGETSKA IZKAZNICA: 
od teorije zakona do praktičnih primerov

Ponedeljek, 24. marec 2014 od 9.30 do 13.00 ure
Ljubljana, Dimičeva 13, Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana C

Torek, 8. april 2014 od 9.30 do 13.00 ure
Maribor, Ulica talcev 24, Štajerska gospodarska zbornica

moderator: g. Vasilij Krivec 
sodelujejo: mag. Erik Potočar in mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
 g. Matjaž Valenčič  imetnik licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic, 
 ga. Vera Zevnik , predsednica Združenje upravnikov nepremičnin, ZPN-GZS
 g. Branko Potočnik, predsednik Združenja družb za nepremičninsko posredovanje, ZPN-GZS
 g. Igor Knez, pravna služba GZS
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Energetske izkaznice, tako kot so opredeljene v Energetskem zakonu (EZ-1), so še en dejavnik, 
ki precej otežuje in draži tako prodajo kot tudi oddajanje stanovanjskih nepremičnin. Zato 
Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri Zbornici za poslovanje z nepremičninami 
- GZS organizira okroglo mizo, na kateri bodo mnenja in stališča prvič predstavili tako akterji na 
slovenskem nepremičninskem trgu kot tudi avtorji zakona ter spremljajočih predpisov.

09.30 – 10.00 registracija udeležencev
10.00 – 11.00 plenarni del

•  problematika v zvezi z izdelavo energetske izkaznice za posamezno enoto v 
večstanovanjskem objektu

• kako zaščititi prodajalca, ki ne bo želel ali mogel (pravočasno) pridobiti 
energetske izkaznice?

• kakšna je in kako zaščititi odgovornost nepremičninskega posrednika?
• možnosti razvoja energetske izkaznice v smeri enostavnejše, hitrejše ter 

cenejše izdelave energetske izkaznice za posamezno stanovanjsko enoto
11.00 – 11.15  odmor 
11.15 – 13.00  razprava z udeleženci o predstavljenih temah

Dodatne informacije:
GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami, telefon: 01/5898 240, Dejan Papež; e-mail: zpn@gzs.si

komu je dogodek  vsem, ki jih zanimajo novosti, ki jih prinaša EZ-1, še zlasti: 
namenjen:    • nepremičninskim posrednikom, 
   • upravnikom večstanovanjskih stavb, 
   • izdelovalcem energetskih izkaznic, 
   • prodajalcem in najemodajalcem nepremičnin,  
   • investitorjem,  
   • širši javnosti

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma 
do 20. marca za udeležbo na dogodku v Ljubljani, oziroma
do 4 . aprila za udeležbo na dogodku v Mariboru

po pošti GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana, 
po faksu: 01/ 23-02-258,
po elektronski pošti: zpn@gzs.si, 

Na podlagi vam bomo izstavili predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.

Pisne odjave upoštevamo do 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave 
zaračunamo 50% celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo 
oziroma jo zaračunamo v celoti.

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša: 

10 € + DDV za člane GZS
40 € + DDV za vse ostale udeležence

Za tretjega oziroma nadaljnje prijavljene iz istega podjetja, priznavamo 20% popust.

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji
Cena zajema udeležbo na dogodku in postrežbo z napitki med odmorom.

Na podlagi prijavnice vam bomo izstavili račun, ki ga plačate  pred začetkom seminarja. Potrdilo 
o plačilu kotizacije prinesite s seboj! Kotizacijo nakažite do dveh dni pred dogodkom na TRR GZS 
02924-001 784 1495; obvezno navedite sklic 5054.
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