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Gospodarska zbornica Slovenije 

in 

Geodetski inštitut Slovenije 
 

v sodelovanju z Zbornico za poslovanje z nepremičninami , Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala,  
Zbornico komunalnega gospodarstva in Združenjem za inženiring 

Organizirata in vabita na predstavitveno delavnico: 
 

Nove spletne aplikacije TRGOSKOP in NEP 
 
 

v četrtek, 21. junija 2012, ob 11:00 uri, 
v Ljubljani, Dimičeva 13, Gospodarska zbornica Slovenije, Dvorana A (1.nad). 

 
 
 
 
Vabimo vas na predstavitev novega spletnega orodja in široke možnosti uporabe spletnih aplikacij. 

 

Delavnica je namenjena; projektantom, investitorjem, cenilcem, načrtovalcem prostorskih ureditev, občinam-oddelkom za 
investicije in pripravo dolgoročnih planov, posrednikom v prometu z nepremičninami, izvajalcem in podizvajalcem, ki imajo v 
lasti nepremičnine in njihove dele, ki jih želijo prodati po najboljši  in lokaciji primerni ceni, analitikom trga nepremičnin, bančnim 
ustanovam: oddelki/službe/odbori za odobravanje kreditov, službe za spremljanje investicij,  posojil, ki prodajajo zasežene 
nepremičnine in njihove pripadajoče dele (stavbe), strokovnjakom, ki se ukvarjajo z izvršbo, … 
 
 
Okvirni programski termin 
10.30 – 11:00 Registracija udeležencev in dopoldanska kava 
11:00 – 12.30 Predstavitev novih spletnih orodij NEP in Trgoskop in različnih primerov uporabe aplikacij 
 
 
Dodatne informacije 
GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami; telefon: 01/5898 240, e-mail: zpn@gzs.si 
 
Kotizacija 
- Člani GZS: BREZPLAČNO 
- Nečlani: 25,00 EUR + 20% DDV , skupaj za plačilo 30.00 EUR z DDV 

Cena zajema udeležbo na delavnici, gradivo in postrežbo. 

Znesek poravnajte  pred začetkom seminarja. Potrdilo o plačilu kotizacije prinesite s seboj! Kotizacijo nakažite do srede, 
20.6.2012 na TRR GZS 02924-001 784 1495; obvezno navedite sklic 2060-GIS. Račun vam bomo poslali po dogodku. 
 
Prijave in odjave 
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do 20. junija 2012 

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

Udeleženci, ki se prijavijo zadnji dan izgubijo pravico do odpovedi seminarja. Skrajni rok za morebitno pisno (elektronsko) 
odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 
 
Dostop do dogodka: 

- LPP prevoz: št. 6, 8, 20 
-  Osebni prevoz. Udeleženci delavnice imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest v 1. garaži 

oziroma na zunanjem parkirišču GZS. 


