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SLOVENSKO NEPREMIČNINSKO ZDRUŽENJE – FIABCI Slovenija 

vas vabi v sodelovanju  

 

                                                                             na 

  

5. MEDNARODNO REGIONALNO NEPREMIČNINSKO POSLOVNO 

KONFERENCO  

Slovenija + Hrvaška + Srbija 

 

v četrtek, 22.10.2015 v Kristalni palači, Ljubljana 
 (BTC City,1000 Ljubljana ) 

 

 

Najavljamo prvič v slovenskem nepremičninskem prostoru srečanje štirih nacionalnih predsednikov 

svetovne nepremičninske organizacije FIABCI ( Avstrija, Italija, Madžarska in Slovenija) 

 

 

Na konferenci bodo sodelovali ugledni nepremičninski, finančni in pravni strokovnjaki iz Avstrije, 

Italije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine in Slovenije. 

Cilji konference so: 

- predstavitev informacij o stanju in možnostih razvoja in medsebojnega sodelovanja 

nepremičninskih trgov v državah – udeleženkah konference 

- predstavitev razvojnih investicijskih projektov v regiji (primeri dobrih praks) 

- razprava o »vročih« temah: 

 

- Uvodni pozdravi predstavnikov ministrstev, mesta 

- 1.    Kratke predstavitve štirih predsednikov  FIABCI  (Avstrija, Madžarska, Italija, 

Slovenija) 

- 2.    Panel o predstavitvi aktualnih dogajanj iz nepremičninskih regionalnih trgov 

(Slovenija, Hrvaška, Srbija) 

- 3.    Panel »Dobre prakse prodaje velikih nepremičnin«: 

- a.     predstavitev nekaterih primerov dobrih praks (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Avstrija), 

- b.    postopki pri tovrstnih prodajah – pozicioniranje, ovire in ozka grla, čas postopkov, 

upravni problemi ovire pri formalnih postopkih (banke, zakonodaja), možnosti za razvoj, 

- c.    strategije slabih bank – pristopi, nameni, razvoj,... 

- Popoldanski panel: 

- 4.    Konkurenčnost na področju investicijskih projektov: 

- a.     10 kriterijev in ovir za investicije, 

                                                 
 SNZ – FIABCI Slovenija je član Mednarodne federacije nepremičninskih strokovnjakov in agencij – FIABCI s sedežem v 

Parizu. 
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- b.    ovire za investicije in vpliv na konkurenčnost trga/države, 

- c.     predstavitev prakse na Hrvaškem – merila Svetovne.banke (10 točk), 

- d.    predstavitev prakse v Srbiji  

- e.    predstavitev prakse v Sloveniji  

dokončen program je še v pripravi 

 

Konferenca v Ljubljani nadaljuje večletna prizadevanja nepremičninskih strokovnjakov v regiji za 

vzpostavitev poglobljenega in tesnejšega sodelovanja ne samo nepremičninskih posrednikov oz. 

agencij, temveč tudi urbanistov, arhitektov, finančnih in pravnih strokovnjakov za dvig kakovosti 

poslovanja in večje poslovne učinkovitosti vseh deležnikov nepremičninskega trga z izmenjavo 

informacij in dobrih poslovnih praks ter vzpostavljanjem mreže na področju trženja nepremičnin v 

regiji.    

 

Bodite tudi VI sestavni del regionalnega nepremičninskega dogajanja. 

 

Plačilo kotizacije z. predprijave za udeležbo na konferenci sprejemamo do  15.09.2015. Plačilo 

kotizacije za prijavo na konferenci je možna do 20.10.2015 

 

 

CENE BREZ POPUSTA 
 

 

 

 

Popusti za predprijave (veljajo za prijave do vključno srede, 16.9.2015): 
a) kotizacija -20%  cena 136,00 € 

 

Popust -20% lahko uveljavijo tudi : 

 

b) člani Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI Slovenija, člani skupine Nepremičnine 

SLO+CRO, člani SICGRAS, člani Društva sodnih izvedencev in cenilcev gradbene stroke ter druga 

oseba iz firme imajo plačajo kotizacijo s popustom tudi po 1.9.2015 

 

Kotizacija  170,00 EUR   

 

  


