
REFERENCA 

 

Ko sva se z možem odločila, da bova kupila parcelo, sva si ogledala portal Nepremičnin.net. Tam sva 
zagledala ponudbo katera naju je pritegnila. Kontaktirala sva podjetje AJP in se tako prvič srečala z 
gospo Alenko Štepec (nepremičninsko agentko). 

Ob našem prvem kontaktu po telefonu je bila zelo vljudna in vztrežljiva. Že po telefonu nam je vse 
povedala kar naju je zanimalo. A, da bi se z zadevo bolje spoznali smo se dogovorili, da se osebno 
srečamo. Tudi tu je bila ga. Štepec zelo prijazna in je zadevo znala zelo dobro predstaviti  in tudi 
obrazložiti. Na najino željo, da bi si parcelo rada ogledala tudi osebno, je bila takoj pripravljena, da to 
tudi storimo. Po večkratnih pogovorih, dogovorih in osebnih kontaktih smo posel z njo oz. AJP-om 
tudi sklenili. 

Po 10 letih se je tudi sin odločil za nakup parcele in smo mu priporočili prav tako, nam že poznano 
družbo AJP in ga. Štepec. Tudi z njim je bilo njeno poslovanje enako kot z nami in je tudi on sklenil 
posel z njo in parcelo tudi kupil. 

Z gospo Štepec Alenko imamo zelo dobre izkušnje. Je zelo prijazna, na svoje delo se spozna in vedno 
pozna odgovor na vsako vprašanje. Če odgovora ni poznala takoj se je zelo trudila, da je v najkrajšem 
času odgovor na vprašanje tudi pridobila in nam ga predstavila. Zadeve je z nami urejala od začetka, 
do konca kar pomeni, da nas je vodila skozi celotni postopek nakupa in vse do zadnjega vpisa 
nepremičnine v zemljiško knjigo.  Vedno in ob vsakem času je bila dostopna in nikdar se ni zgodilo, da 
nam ne bi bila na voljo. Je zelo zanesljiva oseba in vredna najema agenta za nepremičnine, v kolikor 
se za nakup odločate, ker veste, da v tem niste sami ampak za vami stoji ena dobra oseba in 
nepremičninska agentka ga. Štepec katero bi priporočil vsakomur kdor se odloča za nepremičnino, ne 
glede ali gre za prodajo ali nakup. 

 

        Zapisala 

        Rak Benič Nejra 


