
 
 

Novice Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI 01.1.2015- 31.03.2015 

 

LOKALNO DELOVANJE FIABCI Slovenija 

 

- Dne 08.1.2015 je bil sestanek delovne skupine ZDNP, ZPN GZS in FIABCI Slovenija (predsednik 

Jože Podgoršek) za pripravo novega zakona o nepremičninskem posredovanju 

- Dne 03.2.2015 je bil delovni sestanek med predstavniki MOP (državna sekretarka Lidija 

Stebernak) in FIABCI Slovenija ( predsednik Jože Podgoršek, podpredsednik Gregor Gerbec in 

in član UO Tomaž Banovec) kjer je pogovor tekel o segmentih strokovnega sodelovanja v letu 

2015 

- Dne 22.02.2015 smo imeli letni zbor članov Slovenskega nepremičninskega združenja v 

Celju. Izvolili smo novo vodstvo za obdobje 2015-2019 

- V februarju smo imeli dva sestanka širše delovne skupine FIABCI Slovenija za pripravo in 

izpeljavo zakona davka na nepremičnine (Anton Kožar, Tomaž Banovec, Leon Kobetić, Franci 

Gerbec, Andreja Cirman, Aleksandra Osterman, Edo Pirkmajer, Jernej Podlipnik, Jože Murko, 

Jože Podgoršek)  

- Dne 28.02.2015 Srečanje gospodarstvenikov Srbije in Srbije na GZS katerega sta se udeležila 

predsednik Jože Podgoršek in generalna sekretarka FIABCI Slovenija Aleksandra Osterman 

 
 

18.3.2015 se je odvila v organizaciji Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI in 

soorganizatorja Javnega Stanovanjskega sklada MOL  sedma Nepremičninska okrogla miza 

nepremičninskih strokovnjakov iz vrst arhitektov, urbanistov, analitikov, ekonomistov, 

bančnikov, posrednikov in svetovalcev na temo osnutek Nacionalnega stanovanjskega 

programa 2015-2025. Kot povabljene organizacije pri iskanju širšega kompromisa 

nepremičninske stroke so bili še Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja in Mladinski svet Slovenije. Povabljeni so bili tudi predstavniki Ministrstva za  



 
okolje in prostor kateri so se tudi odzvali vabilu. 

 

 
 

23.3.2015 smo v imenu Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI in Nepremičninske 

okrogle mize predstavili pripombe, stališča in predloge na javni razgrnitvi Nacionalnega 

stanovanjskega programa 2015-2025. 
 



 

 

 

               

 



 
 

- REGIONALNO 

- Dne 04-5.2.2015 se je v hotelu Esplenade, Zagreb odvila konferenca v organizaciji Filipović 

savjetovanje na temo črpanja sredstev iz EU fondov na kateri sta bila prisotna predsednik 

FIABCI Slovenia Jože Podgoršek in podpredsednik FIABCI Slovenia Gregor Gerbec 

  
-  

- 10-13.3. 2015 MIPIM Canes, Francija 

http://www.fiabcinews.com/news/index.php?page=mipim-2  

- 15-17.4.2015 se bo odvila v Zagrebu 11 mednarodna nepremičninska konferenca o 

hrvaškem nepremičninskem trgu. Prvič bo tudi v soorganizaciji FIABCI Slovenija na enem 

panelu predstavitev 5 nepremičninskih trgov ( Hrvaške, Srbije, Slovenije, Bosne in 

Hercegovine in Italije). Člani Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI in člani 

Nepremičninske okrogle mize imajo ob prijavi -20% popust. Posredovati morajo svoje 

podatke za prijavo generalni sekretarki Aleksandri Osterman!  

 

- GLOBALNO 

Dne 13-15.3.2015 je bilo v Barceloni srečanje evropskih predsednikov FIABCI chapterjev.  

http://www.fiabci.org/events-FIABCI_events.aspx  

http://www.fiabcispain.com/index.php/noticias/301-oportunidad-unica-jornada-

presidentes-europeos-en-barcelona.html  

 

Dne 26-31.5.2015 bo v Kuala Lampur Malezija 66 svetovni kongres FIABCI organizacije 

http://www.fiabcinews.com/news/index.php?page=fiabci-world-congress-2015  
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