
Zakaj postati član

Zbornice za poslovanje z nepremičninami?



Je vaša dejavnost povezana z nepremičninami?

 Zbornica za poslovanje z nepremičninami  
je prava izbira za vas.

Izboljšajte svoj tržni položaj  
in si pridobite konkurenčno prednost na trgu. 

Vabimo vas, da se pridružite našim članom,  
ki delujejo v štirih posebnih interesnih združenjih.



povezuje najboljše nepremičninsko posredniške družbe, ki 
profesionalno opravljajo posel in skrbijo za svoje stranke. 

Leta 2011 sprejeti Kodeks dobrih poslovnih običajev 
v prometu z nepremičninami je postal prepoznavna 
znamka strokovnosti in višje kakovosti storitev. 

povezuje vse javne stanovanjske sklade in druge organizacije, 
ki skrbijo za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. V letu 
2017 smo s skupnimi prizadevanji dosegli nujne spremembe 
stanovanjskega zakona, s katerimi smo bistveno olajšali 
poslovanje vseh članov.

142 podpisnikov 
Kodeksa

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje

Združenje stanovanjskih skladov 



Združenje ocenjevalskih podjetij

si prizadeva za profesionalizacijo ocenjevanja vrednosti 
nepremičnin in poenotenje položaja ocenjevalcev pri 
opravljanju dejavnosti na trgu. 

povezuje gospodarske subjekte, ki imajo v upravljanju skoraj 
2/3 večlastniških nepremičnin v Sloveniji. Cilj je ureditev 
dejavnosti, predvsem sprejem zakona o upravljanju, ki bo 
pripomogel k dvigu ugleda dejavnosti in zagotavljanju večje 
strokovnosti dela upravnikov. 

V letu 2017 smo pričeli s podeljevanjem Certifikata 
Zaupanja vreden upravnik, katerega prejmejo le upravniki, 
ki izpolnjujejo stroge pogoje. Etažnim lastnikom le-ta olajša 
izbiro upravnika.

29 imetnikov 
certifikata 

Združenje upravnikov nepremičnin



Članske ugodnosti

Preko nas do novih poslov.
Kot člani pridobite najboljše poslovne stike in se 
povezujete z drugimi akterji nepremičninskega trga. 
Svoje storitve lahko s pomočjo E-novic in spletnih strani 
predstavite ostalim članom in potencialnim strankam. 
Strankam vedno priporočamo, da izberejo člana ZPN, 
ki se tudi sam promovira z uporabo naših značk in 
logotipov in vam tako pomagamo do novih poslov. 
Povezujemo:

• člane med seboj 
• člane s potencialnimi partnerji in strankami

Znanje je moč.
Izkoristite popust za vašim potrebam prilagojena 
izobraževanja. Pri pripravi sodelujemo  
s pristojnimi ministrstvi in vsemi drugimi pomembnimi 
deležniki na nepremičninskem trgu. 
Poleg pridobivanja znanja je vsak dogodek tudi 
priložnost za navezovanje novih kontaktov  
in izmenjavo izkušenj. 
V letu 2017:

• 9 izobraževanj v organizaciji ZPN, več kot 400 
udeležencev

• 3 dogodki v sodelovanju z drugimi organizacijami



Z nami vam nobena informacija ne bo ušla.
• Dnevna obvestila o medijskih objavah s področja 

nepremičnin iz tiskanih, radijskih, televizijskih in 
drugih e-medijev.

• Koristne informacije, stališča, mnenja ipd. za vaše 
poslovanje, dostopno na zaprtih spletnih straneh.

• E-novice - ažurne informacije o delu ZPN, 
zakonodajnih postopkih, statistiki s področja 
nepremičnin, objavah v Uradnem listu, aktualnih 
razpisih in drugih poslovnih priložnostih ter vseh 
drugih informacijah z nepremičninskega področja. 

Člani so  v 2017 prejeli:
• 230 press clippingov 
• 25 E-novic 
• 57 posebnih obvestil za člane ZPN

Spremembe so edina stalnica.
Da bi ustvarili boljše poslovno okolje, aktivno 
sodelujemo v postopkih spreminjanja zakonodaje, s 
področja poslovanja z nepremičninami, kjer zastopamo 
vaše interese. 
V letu 2017 smo:

• sodelovali v 5 zakonodajnih postopkih
• objavili 43 komentarjev članov ZPN v 

nepremičninski prilogi časopisa Delo



Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek v Sloveniji.

• Vsako leto v drugem tednu novembra 
• Predstavitev najnovejših trendov in napovedi
• Več kot 350 udeležencev 
• Mreženje z drugimi gosti
• Vsaj 30 strokovnih predavateljev 
• Zbornik referatov
• Več kot 20 zanimivih sponzorjev
• Odlična medijska pokritost 
• Pester družabni program 

tradicionalni posvet

Poslovanje z  
nepremičninami



Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
01 58 98 240, zpn@gzs.si
www.gzs.si/zpn 
www.zdnp.si
www.posvetnepremicnine.si 

Zakaj je dobro biti član  
Zbornice za poslovanje z nepremičninami?

Ker nam je mar  
za vaš posel, partnerje in stranke.


