
 

 

Budimpešta 29 in 30.11.2018 
 
Na povabilo FIABCI Madžarske in sklepa UO SNZ FIABCI sem se v imenu združenja 
udeležil dvodnevnega delovnega srečanja evropskih predsednikov FIABCI v Budimpešti. 
 
Prvi dan je potekal intenzivni tri urni delovni sestanek evropskih predsednikov katerega so se 
udeležili predsedniki iz Italije, Avstrije, Nizozemske, Belgije, Francije, Norveške, Švice, 
Nemčije, Bolgarije, Ukrajine, Rusije, Madžarske, Španije in Slovenije. Poleg že naštetih so 
se sestanka udeležili trenutni svetovni predsednik FIABCI g. Assen Makedonov (Bolgarija), 
pretekli svetovni predsednik 2017-18 g. Farook Mahmood (Indija) in novo izvoljeni svetovni 
predsednik za leto 2018-20019 g. Walid Mussa (Libanon) ter evropski predsednik g. Riera 
Ramon Torroba (Španija). Udeležba je bila resnično na zelo visoki ravni. 

 

 
 
Vsebinska razprava se je odvijala v smeri razvoja in smernic delovanja svetovne 
nepremičninske organizacije s strokovnim delovanjem posameznega poglavja.  
samega dogodka. FIABCI želi najboljšim govornikom odpreti vrata na najboljše in 
prepoznavne regionalne in svetovne nepremičninske odre ( svetovni kongres, Mipim, itd). 
Sama poglavja imajo velik interes po krepitvi medsebojnega sodelovanja v izmenjavi dobre 
prakse, poslovnega mreženja dogodkov, poslovna potovanja, izmenjave mladih članov in 
B2B povezovanja članov. V razpravi se je izpostavilo tudi spodbuditve FIABCI vzpostavitve 
usposabljanj in izdaja cerfikatov po vzoru NAR. 
 



 

 

SNZ FIABCI ima odlično sodelovanje s evropskimi poglavji Italije, Avstrije, Francije, 
Norveške, Nemčije, Belgije, Madžarske in Španije, FIABCI organizacija združuje najboljše 
nepremičninske strokovnjake kateri predstavljajo najboljšo dobro prakso v nepremičninski 
panogi. Perspektiva medsebojne izmenjave dobrih praks katero FIABCI nudi s prebojem na 
najbolj pomembne nepremičninske dogodke je zelo pomembno za njene člane. Ob tej 
priložnosti sem se ponovno vljudno zahvalil za udeležbo in podporo vodstva FIABCI v 
Portorožu ob naši 25 letnici delovanja in izpostavil naše stabilno delovanje v lokalnem in 
regionalnem pomenu. S strani predsednika in generalnega sekretarja smo bili pohvaljeni za 
pomoč pri širitvi delovanja FIABCI v regionalnem pomenu (Srbija) in zaprošeni, da 
nadaljujemo pri širitvi in krepitvi FIABCI delovanja v regionalnem področju. 

 
Med pomembni sklepi velja izpostaviti, da naloga vsakega posameznega poglavja 

organizirati nepremičninske dogodke. Pomembne dogodke je potrebno uvrstiti v 
globalni koledar za prepoznavnost delovanja poglavja. Kot predavatelje se povabijo 
najboljši lokalni predavatelji in tuji predavatelji odvisno od tematike in pomembnosti 

dogodka. 
 

 
    



 

 

 

Drugi dan smo se skupaj udeležili jubilejne 20 podelitve Prix d’Excellence 
Awards izbora investicijskih projektov v organizaciji FIABCI Madžarske v hotelu 
Marriott katere se je udeležilo preko 200 povabljenih gostov.  

 

 
Od leve proti desni FIABCI svetovni predsednik 2017-18 g. Assen Makedonov,  g. Vidar 
Magnus Braate predsednik FIABCI Norveške, FIABCI svetovni predsednik 1997-98 g. Alfons 
Metzger (Avstrija) in FIABCI svetovni predsednik 2016-17 g. Farook Mahmood (Indija). 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

Na koncu vas obveščamo se na bo jubilejni 70 svetovni kongres FIABCI v Moskvi v 

mesecu maju 2019. 
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