
Gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi 

  
Vabimo vas, na tretjo mednarodno regionalno nepremičninsko konferenco 05 in 06.12.2013 v 

Ljubljani!  

 

V preteklih dveh letih so bile uspešno organizirane nepremičninske okrogle mize  v Zagrebu 

(konferenca Filipovič savjetovanje), Beogradu (konferenca Rebec) in v Ljubljani. Slovensko 

nepremičninsko združenje kot inciator in pobudnik v soorganizaciji Inštituta za nepremičnine d.o.o 

letos organizira že tretjo regionalno nepremičninsko konferenco. 

  

 
 

 

  

 

Skupaj z vami želimo napredovati, delovati, se pogovarjati in iskati pozitivne rešitve za naše skupno 

dobro v razvoju nepremičninske panoge. Zagotavljamo prisotnost vrhunskih strokovnjakov, kateri 

imajo veliko referenc in veliko poslovnih izkušenj, katere želijo prenesti tudi Vam. S tem želimo in 

upamo, da Vam omogočamo prepotrebne poslovne informacije za naš skupen razvoj nepremičninske 

panoge. Slovenski nepremičninski trg je globoko podhranjen in ga je potrebno dvigniti na višji 

poslovni nivo s katerim bomo lahko konkurirali in tudi bili veredostojen partner nepremičninskim 

strokovnjakom iz drugih držav.   

 

V organizacijo Konference vlagamo maksimalni entuzijazem, našo kreativnost in fokus na vsak detajl. 

Vaše aktivno sodelovanje in Vaši predlogi so nam pravi navdih za naš pristop in delo pri pripravi 

organizacije. Vsi skupaj  si želimo atmosfero polno energije, znanja in vzajemnega spoštovanja. 

Verjamemo  da dokazujemo znanje, strokovnost, ambicijo in strast za delo s katerim se ukvarjamo.  



Še enkrat, se vsem Vam zahvaljujemo na Vašem strokovnem in kolegijalnem angažiranju k uspehu 

konference.   

Ali vemo kaj hočemo, ali vemo kam gremo, ali vemo kje so naši cilji? 

Če želimo privabiti tuje investitorje v našo okolico moramo združiti moči in sodelovati  tudi pri 

razvoju lokalnega nepremičninskega trga.   

 

V programu so zelo zanimive aktualne tematike katere, bi Vas lahko zanimale: 

- Pogled cenilca na oceno posplošene tržne vrednosti, ocenjeno po sistemu množičnega 

vrednotenja v Sloveniji  

- Demografske spremembe in nepremičnine na JZ Balkana spremembe v povpraševanju v 

regijah  

- Pogled arhitekta na prihodnost arhitekture 

- Optimalno oglaševanje nepremičninske ponudbe na internetu 

- Pregled Hrvaškega, Srbskega in Slovenskega nepremičninskega trga 

- Okrogla miza: Kje so priložnosti za vstop na te tri trge? (za investitorje, upravnike, 

posrednike, gradbena podjetja) 

- »Iz krize s kvaliteto, ne več s kvantiteto«: trajnostna gradnja in principi integralnega razvoja 

nepremičninskih projektov 

- Reševanje projekta Situla v Ljubljani  

- Okrogla miza: Sanacija stanovanjsko-poslovnih projektov 

- Regijsko povezovanje v novih poslovnih investicijah v SLO+CRO+SRB……..  

Program http://www.inre.si/media/uploads/a1-programa_za_3._medn.konf.-_verzija_29-

_5.pdf%3B6.12.2013.pdf 

S spoštovanjem, 

 

Jože Podgoršek 

- Predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja- FIABCI 
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