
 
Spoštovani udeleženci 5. regionalne nepremičninske konference! 

Iskreno se vam zahvaljujemo, da ste s svojim obiskom, predavanji in aktivnim sodelovanjem prispevali k uspehu 

letošnje konference in nas s tem dodatno motivirali, da že danes pričnemo z načrtovanjem naslednje konference 

v letu 2016. 

- Gostili smo svetovnega predsednika FIABCI nepremičninske organizacije g. Kirkor Ajderhanyan  

Srečanje štirih predsednikov FIABCI nacionalnih chapterjev, 

- g. Eugen Otto, predsednik, FIABCI Avstrija,  

- g. Jože Podgoršek, predsednik, Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija, 

 - g. Kirkor Ajderhanyan, svetovni predsednik FIABCI,  

- g. Antonio Campagnoli, regionalni predsednik, FIABCI za Evropo in Bližnji Vzhod in predsednik,   FIABCI Italija 

Na konferenci smo izvedli strokovne panele: 

- PANEL 1 – STANJE IN PERSPEKTIVE NEPREMIČNINSKIH TRGOV Hrvaške, Srbije, Avstrije, Italije in 

Slovenije 

 - PANEL 2 – PRODAJA VELIKIH NEPREMIČNINSKIH KOMPLEKSOV 

- PANEL 3 – RAZVOJNI INVESTICIJSKI PROJEKTI V REGIJI 

Konferenca je postregla s velikim presenečenjem, saj nas je obiskal svetovni predsednik FIABCI nepremičninske 

organizacije  g. Kirkor Ajderhanyan, kar je za slovensko nepremičninsko stroko kot za organizatorje konference 

veliko priznanje. Predsedniki so vzpostavili novi dialog med Avstrijo, Italijo in organizacijo FIABCI in s tem dvignili 

raven zaupanja v dialog in pripravo novih strokovnih dogodkov. Slovenska nepremičninska stroka je naredila velik 

korak k prepoznavnosti slovenskega nepremičninskega trga med FIABCI članicami ( 48 držav po celem svetu). 

Predsednik Jože Podgoršek je imenoval častne promotorje Slovenskega nepremičninskega združenja - FIABCI 

Slovenija 

- častnega člana g Francija Gerbca in člana UO Tomaža Banovca kot najbolj aktivna in zaslužna člana za njuno 

visoka strokovna dela v 23 letih obstoja združenja.  

- Člani UO ( Gregor Gerbec, Gregor Koritnik, Danijel Sauli in poslovna sekretarka Aleksandra Osterman so prav 

tako postali promotorji Slovenskega nepremičninskega združenja v prizadevanju, da se združenje v naslednjih 

letih še strokovno okrepi in privabi mlade ćlane k aktivnosti in strokovnem delovanju na slovenskem 



 
nepremičninskem trgu. Združenje je začelo postavljati temelje o vzpostavitvi MLADI člani Slovenskega 

nepremičninskega združenja -FIABCI in razvoju delovanja za naslednjih 10 let 

Za leto 2016 sta najavljena dva nova projekta FIABCI v slovenskem nepremičninskem prostoru..  

Skupni sklep udeležencev konference, da se izmenjave strokovnih informacij nadaljujejo kot tudi s 

izmenjavami dobrih praks na vsa regionalna tržišča. Po besedah svetovnega predsednika g. Kirkorja 

Ajderhanyana in g Antonia Campagnolija je FIABCI Slovenija lahko za vzor ostalim članicami FIABCI kako 

vzpostaviti dialog sodelovanja s sosednjimi državami. 

 


