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NADNASLOV: SLOVENSKI NEPREMIČNINSKI TRG JE STABILEN IN SE BO ŠE RAZVIJAL 

NASLOV: REMAX TUDI V SLOVENIJI ZASLEDUJE CILJ TRETINJSKEGA DELEŽA MED 
NEPREMIČNINSKIMI AGENCIJAMI IN POSREDNIKI  

PODNASLOV: NAJ POSREDNICA MARIBORČANKA MILENA DUGALIČ, NAJ AGENCIJA PA 
MARIBORSKI RE/MAX UPRASTAN  

Ljubljana, 14. maj – Slovenska podružnica največje mednarodne korporacije na področju prodaje 
nepremičnin RE/MAX Slovenija je napovedala, da tudi v Sloveniji zasleduje cilj tretinjskega 
deleža med nepremičninskimi agencijami in posredniki. Na današnji letni konvenciji na 
Gospodarski zbornici Slovenije je regionalni direktor RE/MAX Slovenija mag. Igor Horvat 
poudaril, da želijo postati ponudnik najbolj dovršenih nepremičninskih storitev v Sloveniji. 
Posebni gost dogodka, izvršni direktor RE/MAX Europe Charles Lemire, pa je napovedal 
okrevanje nepremičninskih trgov, tudi slovenskega. Ob tem so nagradili še najboljšo posrednico 
in agencijo, prvi naslov je pripadel Mariborčanki Mileni Dugalič iz RE/MAX Uprastan, ki pa je 
postala najboljša agencija v letu 2009.  

Letna konvencija RE/MAX-a Slovenija je združila posrednike in pridružene agencije iz vse Slovenije in 
jasno nakazala, da bodo še aktivnejši igralci na slovenskem nepremičninskem trgu. RE/MAX sicer velja 
za največjega posrednika pri nakupih in prodaji nepremičnin na svetu, v Sloveniji pa ciljajo na tretinjski 
delež: »Odločeni smo, da še naprej gradimo dinamično mrežo nepremičninskih agencij, ki temelji na 
uspešnih nepremičninskih posrednikih in visoko kakovostnih storitvah za stranke. Smo in želimo ostati 
ponudnik najbolj dovršenih nepremičninskih storitev v Sloveniji in z razumevanjem potreb naših strank 
poiskati rešitve doma in v tujini,« orodja in namero za rast pojasnjuje regionalni direktor RE/MAX 
Slovenija mag. Igor Horvat. RE/MAX Slovenija sicer že danes združuje že več kot 50 nepremičninskih 
posrednikov v 12 nepremičninskih agencijah po vseh Sloveniji, ki delujejo po sistemu franšiz in imajo 
tako dostop do vseh znanj, izkušenj in pomoči krovne družbe.  

V Ljubljani se je danes mudil tudi izvršni direktor RE/MAX Europe Charles Lemire, ki vodi 54 regij v 36 
evropskih državah, tudi v Sloveniji. »Slovenski nepremičninski trg definirajo lokalne karakteristike, kar 
ga dela podobnega švicarskemu in zato je zelo stabilen, vsekakor pa se bo še razvijal,« napoveduje 
Lemire. Jasno je namreč, da je streha nad glavo kljub korekciji trga še vedno realna človeška potreba, 
hkrati pa je nakup hiše ali stanovanja zahteven projekt, ki potrebuje ustrezno svetovalno podporo. Prav 
tematike uspešne in etične prodaje nepremičnin se je Charles Lemire dotaknil v svojem predavanju »60 
minut z RE/MAX-om«, ki je bil namenjen vsem bodočim nepremičninskim posrednikom in agencijam, ki 
si želijo stopiti v RE/MAX-ov sistem.  
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V RE/MAX Slovenija so na današnji letni konvenciji nagradili najboljšo posrednico in najboljšo agencijo, 
ki deluje pod njihovo blagovno znamko. Naslov, ki pomeni pomembno potrditev za uspešnost dela, je 
prejela Milena Dugalič iz agencije RE/MAX Uprastan. Ta je postala najboljša agencija, s svojim 
pristopom pa je tudi zgled mnogim drugim agencijam, tako znotraj RE/MAX sistema, kot širše.  

RE/MAX Slovenija je mreža nepremičninskih družb z mednarodnim zaledjem, ki združuje lokalno 
strokovno znanje in mednarodne izkušnje. RE/MAX namreč  velja za številko ena na področju prometa 
z nepremičninami in je najhitreje rastoča mreža nepremičninskih agencij v Evropi. Združuje agencije v  

72 državah in beleži že 37 let kontinuirane rasti, samo v Evropi pa združuje več kot 12.000 
nepremičninskih posrednikov v več kot 1.600 neodvisnih agencij.    

Foto1: Izvršni direktor RE/MAX Europe Charles Lemire je posrednikom in agencijam iz Slovenije na 
predavanju 60 minut z RE/MAX-om v okviru letne konvencije predstavil aktualne prijeme in poglede pri 
upravljanju in kreiranju trga nepremičnin. 

 

 Več  informacij: mag. Igor Horvat, regionalni direktor RE/MAX Slovenija, tel: 02 749 34 62, fax: 02 749 
34 65, email: igor.horvat@re-max.si , RE/MAX Slovenija, Vinarski trg 2, 2250 Ptuj, www.re-max.si 

  

 

 

 

 

 

 


