
 

 

INFORMACIJA O PROSLAVI 25. LETNICE DELOVANJA Slovenskega  nepremičninskega 
združenja - FIABCI SLOVENIJA (Portorož, 09.-10.11.2017) 
 
Med 9. in 10. novembrom 2017 je v Portorožu potekal tradicionalni 28. posvet Poslovanje z 
nepremičninami, ki sta ga skupaj organizirala Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornica za 
poslovanje z nepremičninami in Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenija. 
udeležbo več mednarodnih (Martin von Hauff - področje upravništva, Andreas Hofer - 
področje zadružništva gradnje nepremičnin) in domačih nepremičninskih strokovnjakov 
(Leon Kobetič, Anton Kožar, Robert Geisler). 
 
Dvodnevni posvet, ki je potekal v Portorožu, predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako 
leto srečujejo različni predstavniki s področja poslovanja z nepremičninami ter stanovanjske 
oskrbe v Sloveniji. Letošnji je bil tudi svečano obarvan, saj je Slovensko nepremičninsko 
združenje - FIABCI Slovenija praznovalo 25. letnico delovanja in je ob tej priložnosti v 
Portorož povabilo vodstvo FIABCI (svetovni predsednik, evropski predsednik, predsednica 
FIABCI Ukrajina) ter svoje dolgoletne sedanje in bivše člane in partnerske organizacije. 
 
Večer pred posvetom smo za vse povabljene goste priredilo večerjo, kjer sta goste sprejela 
in pozdravila predsednik združenja Jože Podgoršek in podpredsednik združenja Gregor 
Gerbec. Ob tej priložnosti smo s tujimi gosti opravili kratke intervjuje, ki so objavljeni na 
spletni strani združenja.  
 

 
Slika 1: Povabljeni gostje in člani na večerji pred posvetom 

 



 

 

Prvi dan posveta je v uvodnem delu vse udeležence (preko 400 oseb) nagovoril predsednik 
FIABCI World Farook Mahmood, ki je predstavil vlogo, pomen in delovanje FIABCI ter pozval 
k sodelovanju in povezovanju ter izmenjavi dobrih praks in znanja. 
 
V nadaljevanju sta predsednik združenja Jože Podgoršek in predsednik FIABCI Europe 
Ramon Riera Torroba v posebnem delu programa posveta podelila priznanja za dolgoletno 
sodelovanje in prispevek pri delovanju združenja: 

(i) dvema novima častnima članoma: dr. Ivo Lavrač in Anton Kožar, 
(ii) dolgoletnim aktivnim članom združenja: Srečko Koritnik, Jože Mermal, Jožef 

Murko, Franc Pirc, dr. Edo Pirkmajer, Franci Valant, 
(iii) partnerskim organizacijam za dolgoletno sodelovanje in prispevek pri delovanju 

združenja: GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Filipović Savjetovanje 
d.o.o. / Hrvaška, Udruženje za poslovanje nekretninama – Hrvatska gospodarska 
komora / Hrvaška, Klaster nekretnine / Srbija, Rebec nepremičninski dogodki / 
Srbija. 

 
V zahvalo za aktivno mednarodno sodelovanje ter udeležbo na 25. obletnici delovanja so 
posebne zahvale prejeli gostje iz tujine, svetovni predsednik FIABCI World Farook 
Mahmood, predsednik FIABCI Europe in FIABCI Španija Ramon Riera Torroba, predsednica 
FIABCI mladi in FIABCI Ukrajina Kateryna Pylypchuk. 
V popoldanskem času smo za tuje goste in domače člane organizirali ogled Postojnsko jamo 
in Predjamskega gradu. 
 

 



 

 

Slika 2: Prejemniki priznanj za dolgoletno sodelovanje in prispevek pri delovanju združenja 
 
Kot zadnje dejanje v sklopu praznovanje 25. letnice združenja je bila 10.11.2017 na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani organizirana interaktivna delavnica na temo nepremičnin ter 
vključevanja nove generacije v izvajanje ciljev trajnostnega razvoja, ki jo je vodila Kateryna 
Pylypchuk iz Ukrajine. 
 

 
Slika 3: Interaktivna delavnica na Ekonomski fakulteti 


