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NEPREMIČNINE

Kriza je priložnost
za naložbe v tujini
Nakup nepremičnine je življenjska investicija ne glede na to, ali kupujemo doma ali v tujini. Evropski
nepremičninski trgi se počasi oživljajo, če se odločamo za nakup nepremičnine v tujini, je treba
upoštevati, da so tudi znotraj Evropske unije različni pravni redi v državah članicah.
Tel.: 040/376-069
Po`eg 5 a, 2327 Ra~e
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Trendi cen nepremičnin so znotraj
EU zelo različni, saj so odvisni
od mikrotrgov v posameznih
državah. Nepremičninski strokovnjaki pojasnjujejo, da so tudi

tam trgi zelo lokalizirani in da pri
tem samo članstvo v EU ni toliko
pomembno in ne vpliva prav
veliko na dogajanje na mikrotrgih, vsaj skozi sistem ponudbe

in povpraševanja ne. “Seveda
pa dogajanje na finančnih trgih
in gospodarskem prostoru
posledično vliva tudi na nepremičninske trge, ko so posojila
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LEVO Postopki nakupa nepremičnin po svetu so različni. V državah
EU smo Slovenci sicer izenačeni z državljani dežele, kjer kupujemo
nepremičnine, v državah kandidatkah za članstvo v EU pa naj bi veljalo
načelo vzajemnosti in je treba k pravnemu poslu pridobiti soglasje
pristojnega ministrstva. ZGORAJ Ko kupujemo nepremičnino v tujini,
moramo biti pozorni na iste zadeve, kot če bi nepremičnino kupovali
doma. Najpomembnejše je, da je mogoč varen prenos lastninske
pravice in da je nepremičnina ob nakupu prosta vseh bremen.

ZANIMALO VAS BO

PREVIDNO V TUJINI
Če kupujemo nepremičnino v tujini, moramo biti pozorni, ali
investicija predstavlja projektno novogradnjo, grajeno za trg.
V tem primeru Robert Geisler svetuje, da še posebej raziščemo
potrebe po nameravani gradnji in kupno moč, pregledamo
povpraševanje ter upoštevamo veliko drugih aspektov, ki nato
vplivajo na realizacijo prodaje. “Previdnost velja predvsem v vseh
državah, ki imajo že sicer javni dolg visok, ki so bolj zadolžene
in ki imajo nizko gospodarsko rast, saj bo okrevanje tudi na
nepremičninskih trgih dolgotrajnejše,“ opozarja Geisler. Med temi
državami v EU je omenil Grčijo, Italijo, Španijo pa tudi Madžarsko
in Slovenijo. Za slednjo pravi, da je težava na nepremičninskem
trgu bolj posledica pretekle ekspanzije gradbenega sektorja,
ki se je zgodila preveč prehitro, kot pa same trenutne recesije.
Na splošno ocenjuje, da so in bodo investicije v EU zagotovo
varnejše kot v državah nečlanicah, čeprav bodo po drugi strani
v slednjih lahko donosi večji. Države nečlanice, predvsem pa
države kandidatke za članstvo, so imele v procesu približevanja
EU po nepremičninskih izkušnjah iz preteklih let višjo
gospodarsko rast kot pa članice EU.
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dražja in manj dostopna, kot je
to recimo v tem trenutku po EU,
še posebno pa v Sloveniji, in ko
kupna moč pada zaradi vse večje
negotovosti kupcev in vse manjše
socialne varnosti zaradi izgube
zaposlitve vse večjega števila ljudi,
ki so nekoč bili tudi potencialni
kupci,“ stanje pojasnjuje Robert
Geisler, direktor družbe Realiteta
nepremičnine in član upravnega
odbora Zbornice za poslovanje z
nepremičninami pri Gospodarski
zbornici Slovenije.
INVESTICIJA NAJ BO
EKONOMSKO UPRAVIČENA
Geisler se strinja, da se trgi oživljajo, saj so se po večini prečistili
slabih investicij, oziroma je ta
proces v tujini v sklepni fazi,
kjer je država s spodbujanjem
gospodarstva, predvsem pa gradbenega sektorja, uspela ponovno
zagnati ta zelo pomembni del
domačega gospodarstva. “Pri nas
pa smo pustili propasti praktično
vsa pomembna gradbena podjetja, ki so imela tako tradicijo kot
znanje pa tudi mehanizacijo in
ustrezen kader, saj je aktualna
politika povsem zaspala oziroma
s svojimi razrednimi boji gradbeni
sektor povsem prepustila stihiji

in samoočiščevanju,“ razlaga
Geisler. Sogovornik dodaja, da
je to vedno bilo in vedno bo,
če je neregulirano, precej bolj
destruktivno, kot če je usmerjano
s primernim protikriznim programom. Tega pa v Sloveniji - po
njegovih besedah - vsaj v gradbenem sektorju in s tem zelo široko
povezanimi drugimi panogami
sploh ni bilo.
Vsako krizo vidi kot priložnost
tudi za naložbe, predvsem tiste,
ki imajo dovolj prostega kapitala,
da ga lahko investirajo. “Vsekakor
bi moj nasvet šel v smer investicije, v kolikor je ta ekonomsko
upravičena ali dobra, a je treba
biti previden in narediti analizo
mikrotrga, predvsem glede prihodnjega pričakovanega dogajanja,“
opozarja Geisler.
PAZIMO NA DOBER UGLED
Ko kupujemo nepremičnino v
tujini, moramo biti pozorni na
iste zadeve, kot če bi nepremičnino kupovali doma. Po besedah
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Tadeja Pepevnika, nepremičninskega posrednika v Atrium nepremičnine, je najpomembnejše, da
je mogoč varen prenos lastninske
pravice in da je nepremičnina
ob nakupu prosta vseh bremen.
“Postopki se bistveno ne razlikujejo. Seveda pa je treba upoštevati
zakonodajo, ki ureja nakup nepremičnine v državi nakupa,“ pove
Pepevnik.

Direktor Insa nepremičnine
Branko Potočnik pa pravi, da so
postopki nakupa nepremičnin po
svetu različni. V državah EU smo
Slovenci sicer izenačeni z državljani dežele, kjer kupujemo nepremičnine, v državah kandidatkah
za članstvo v EU pa po njegovih
besedah velja načelo vzajemnosti
in je treba k pravnemu poslu pridobiti soglasje pristojnega mini-

DOBRO JE VEDETI

DAVEK NA HRVAŠKEM
PLAČA KUPEC
Branko Potočnik svetuje, naj se kupci pri pristojnih državnih organih informirajo, katere listine so potrebne pri prenosu lastništva
in katere odločbe, dovoljenja mora imeti nepremičnina. Hkrati
svetuje, da se pred nakupom kupci pozanimajo tudi glede višine
davčnih obveznosti, ki so vezane na prenos in lastništvo nepremičnine. Na Hrvaškem plača davek pri nakupu nepremičnine
kupec, še izpostavlja Potočnik. Tadej Pepevnik opozarja, da je
nakup nepremičnine na Hrvaškem za slovenske državljane še
vedno vezan na pridobitev soglasja ministrstva za pravosodje,
odobritev je treba povprečno čakati od treh do šestih mesecev.

strstva. “Tako pomembno dejanje, kot je nakup nepremičnine,
je smotrno zaupati strokovnjaku,
zato tudi za nakupe nepremičnin
v tujini priporočamo, da se kupci
obrnejo na nepremičninsko agencijo z dobrim ugledom,“ svetuje
Potočnik.
Tudi Geisler je poudaril, da je
izbira pravega partnerja, ki mu
zaupamo svetovanje pri nakupu
in izpeljavo posla, zelo pomembna. Ne glede na to, ali izberemo
nepremičninsko družbo, ki ima
poslovna razmerja z lokalnimi
nepremičninskimi družbami v
državi, kjer kupujemo nepremičnino, ali se sami obrnemo na lokalnega nepremičninskega posrednika v tujini, je po Geislerjevem
mnenju pomembno, da skrbno
preverimo ugled in bonitete te
družbe in njihovo pozicijo na trgu.
“Mogoče je tudi, da sami najdemo prodajalca, a v tem primeru
velja še posebna previdnost, saj
ne poznamo lokalnih običajev,
prav tako ne poznamo pravnega
reda druge države, ki ima lahko
določeno ureditev drugačno od

Izjemna ponudba stanovanjskih
kreditov v Abanki
Prenavljate hi{o ali `elite kon~no iti na svoje?
Na~rtujete nakup vikenda? Pri~akujete
novega dru`inskega ~lana in potrebujete
ve~je stanovanje? Spustite domi{ljijo v svoj
dom in se prepustite u`itkom ob snovanju
svojih na~rtov pri nakupu, gradnji ali obnovi
svojega doma. V Abanki vam jih bomo
pomagali uresni~iti z izjemno ponudbo
stanovanjskih kreditov, ki velja do 31.
decembra 2011 oziroma do porabe kvote.
Vi{ina va{ega kredita je odvisna od vi{ine
redne mese~ne pla~e oziroma va{ih
prejemkov, dobe vra~ila, vrste zavarovanja
in vrednosti investicije. ^e pa je mese~ni
obrok kredita prevelik za va{e zmo`nosti, si
lahko za stanovanjske kredite, zavarovane s hipoteko, olaj{ate odpla~evanje z
vklju~evanjem sopla~nikov, brez dodatnih
stro{kov.
Odobreni namenski kredit je mogo~e
zavarovati s pla~ilom zavarovalne premije ali
z zastavo nepremi~nine, odvisno od
odpla~ilne dobe kredita.
Pri odlo~itvi za vrsto kredita, ki vam najbolj
ustreza, si lahko pomagate s pripomo~kom
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primerjava storitev na spletnem mestu
Abanke ali vpra{ate v Abanki.
^e se boste odlo~ili za hipotekarni kredit,
vam bo gotovo v pomo~ hipotekarni
vodnik na spletnem mestu Abanke, ki vam
prika`e celoten proces od odlo~itve za
investicijo, pridobitve nepremi~nine do
zadnjega dejanja – izbrisa hipoteke.
Aktualna ponudba stanovanjskih kreditov je
namenjena vsem kreditojemalcem, ki imate
v Abanki odprt osebni ra~un z rednimi
mese~nimi prilivi. Ugoden kredit lahko
najamete tudi nekomitenti, ~e pred
sklenitvijo kredita v Abanki odprete prilivni
osebni ra~un ter pri tem uporabljate {e dve
iz nabora v ponudbi navedenih storitev.
Dva nova uporabnika Ara~una, ki odpreta
vsak svoj osebni ra~un, lahko poleg drugih
ugodnosti v roku enega leta od odprtja
Ara~una najameta en kredit brez stro{kov
odobritve. Preverite v Abanki.
Informativni izra~un prav za va{ primer
lahko dobite na info@abanka.si, prek
brezpla~ne telefonske {tevilke Abafon:
080 1 360 ali v najbli`ji poslovalnici Abanke.
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