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ZNANJE JE POL PAMETI

NEPREMIČNINE

Kupcem "nedosegljive"
novogradnje
Stanje na trgu nepremičnin pri nas je še vedno zelo kaotično - cene stanovanjem, predvsem
hišam, padajo, povpraševanje po rabljenih nepremičninah je v primerjavi z leti poprej precej slabše,
novogradnje se sicer niso kdo ve kako pocenile, vendar jih zaradi propada številnih gradbenih
podjetij ni mogoče kupiti, ker so v stečajnih masah, nova stanovanja pa se - tudi zaradi propada
gradbincev, ne gradijo. Začarani krog, iz katerega pa je vendarle mogoče izstopiti. S preudarnim
ravnanjem države, opozarjajo nepremičninski strokovnjaki.
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ZNANJE JE POL PAMETI
O tem, kakšno je trenutno stanje
na trgu novogradenj, in o morebitnih rešitvah za izhod iz nepremičninske krize, ki se v Sloveniji
vleče zadnja leta, smo se pogovarjali z nepremičninskima strokovnjakoma Juretom Dobošičem
iz družbe Realiteta nepremičnine
in Mojco Sauli iz podjetja Atrium
nepremičnine.
TEŽKO DO KREDITOV
Kot razmišlja Dobošič, največji
zastoj prometa na trgu nepremičnin povzroča dejstvo, da se
je velika večina novogradenj po
vsej Sloveniji znašla v stečajnih
masah po "pogrebu" investitorjev in čaka na odobritev bank,
da jih stečajni upravitelji lahko
začnejo prodajati. "Finalizacije
posla trgovanja z novogradnjami
tako rekoč ni, nekaj transakcij se
realizira z novogradnjami, ki so
jih podizvajalci investitorjev dobili
kot kompenzacijo za opravljena
dela in jih sedaj ti prodajajo po
bistveno nižji ceni." Pri tem pa je
zanimivo, izpostavi sogovornik,
da povpraševanje po novogradnjah ne pojenja, le sredstva za
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nakup s strani bank (krediti) je
sedaj bistveno težje pridobiti, kot
jih je bilo v preteklosti.
Najbolj se kriza pri poslovanju z
nepremičninami kaže na severovzhodu Slovenije. "Lokalno je
na štajerskem koncu ponudba
novogradenj zelo slaba, novih stanovanj skorajda ni več, nekoliko
boljše je v ponudbi hiš, predvsem
vrstnih," ugotavlja Dobošič. Mojca
Sauli pa ocenjuje, da je trg novogradenj na območju Štajerske
zanemarljiv. "Sploh v primerjavi
s sekundarnim trgom (rabljene
nepremičnine). Na trgu novogradenj je približno 150 prostih stanovanjskih enot, če odmislimo nedokončano stolpnico S3 na Taboru,
v bližini Betnavskega gozda. Ker
ni nove, sveže ponudbe novogradenj, je zaradi tega tudi zelo malo
realizirane prodaje." Nikakor pa
to ne velja za druga območja v
Sloveniji, opozori sogovornica.
CENE NOVOGRADENJ
OSTAJAJO ENAKE
Medtem ko v celotni Sloveniji že
nekaj časa upadajo cene rablje-

nim nepremičninam, se novogradnje kljub krizi še vedno trdno
oklepajo prvotnih. "Generalno se
cene novim stanovanjem še niso
pretirano znižale," poudari Jure
Dobošič. "Čaka se zelena luč bank
za vrnitev stanovanj iz stečajnih
mas na tržišče in za dokončanje
projektov, ki so zaradi propada
gradbenih podjetij ostali nedokončani, nekako na pol poti."
Hkrati pa nepremičninski posrednik priznava, da je individualno
pri novogradnjah iz druge roke, ki
so še ostala v ponudbi, vendarle
mogoče doseči bistveno ugodnejšo ceno. "Pri stanovanjih do 20
odstotkov, pri ponudbi hiš pa do
30 odstotkov ali celo več."
Tudi po podatkih Mojce Sauli se
cene novim stanovanjem v tem
praktično skoraj niso znižale.
"Vsaj ne nepremičninam, ki so
vključene v našo ponudbo, cene
ostajajo bolj ali manj enake."
Prihaja pa do razlik med oglaševano in prodajno ceno, in sicer za
največ pet odstotkov, kar seveda
pomeni, da lahko stranka s pogajanji še vedno doseže določene

popuste pri nakupu novega stanovanja, prizna sogovornica.
KAKO SPROSTITI KRČ
Na vprašanje, kaj storiti, da bi krč,
ki je nastal pri prodaji novogradenj pa tudi rabljenih stanovanj,
vendarle popustil, Mojca Sauli
odgovarja: "Država naj se raje
odloči, namesto da odkupuje
neprodana stanovanja od investitorjev po določenih cenah in ima
na koncu še ogromno dodatnega
dela s preprodajo teh stanovanj
končnim kupcem,v današnjem
času, ko prodaja ni enostavna
in ne poceni, da svojim ključnim
segmentom oz. ciljnim skupinam
naše družbe, predvsem mladim
družinam, visokoizobraženemu
kadru, predvsem ljudem, ki prispevajo k razvoju naše države,
ponudi bančne garancije za pridobitev stanovanjskih kreditov." Po
razmišljanju sogovornice imajo
ravno mlade družine in visokoizobraženi kadri zaradi zaposlitev za
določen čas pri bankah največje
težave pri pridobivanju stanovanjskih kreditov. "S pomočjo države
bi lahko rešili kar nekaj težav, saj
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bi ciljne skupine lažje pridobile
financiranje za stanovanje. In ti
končni kupci bi se morali ukvarjati
s tem, kakšno stanovanje je za
njih primerno, katera cena je za
določeno nepremičnino ustrezna,
da si sami izpogajajo najugodnejše ponudbe, se odločajo, kakšna
cena je prava za nakup stanovanja ... Ne pa da se država, konkretneje Republiški stanovanjski
sklad, ukvarja s tem, ali je določena cena primerna za določeno
vrsto nepremičnine, hkrati pa
odkupuje, preprodaja, namesto
da bi poskrbela, da bi se na trg
plasiralo točno toliko sredstev,
kolikor bi bilo zares potrebno za
končne uporabnike, ciljne skupine. S tem bi se trg nepremičnin
odprl na eni strani, na drugi strani
pa bi tisti, ki dejansko potrebujejo
nepremičnino, rešili svoje stanovanjske probleme. Verjamem
pa, da se bo vsak zase potrudil,
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DESNO Na nepremičninskem trgu so opazne razlike med oglaševano
in prodajno ceno, in sicer za največ pet odstotkov, kar seveda pomeni,
da lahko stranka s pogajanji še vedno doseže določene popuste pri
nakupu novega stanovanja.
po svojih najboljših zmožnostih,
da bo dobil najboljše za najboljšo
ceno."
MOŽNA REŠITEV - ODDAJA
PRAZNIH STANOVANJ
Jure Dobošič pa o možnih rešitvah, ki bi zagotovile izhod iz
nepremičninske krize, razmišlja
takole: "Ena od rešitev bi zagotovo
bila sprostitev posojilnega krča
bank. Vendar je to zaradi slabega
stanja, v katerem so slovenske
banke, nerealno pričakovati.
Slabih terjatev, ki jih na svojih
plečih nosijo naše banke, je vedno
več, zaradi tega je njihova bonitetna ocena nižja, najem sredstev
za nadaljnje plasiranje na tržišče
pa vedno dražje. Banke tako zaostrujejo pogoje pri dajanju posojil
za nakup nepremičnin. K temu pa
je treba prišteti še splošno negotovost ljudi, pred izgubo delovnih
mest in splošnim stanjem v državi.

Rešitev, bi lahko bil ukrep države,
o katerem se že nekaj časa govori
v nepremičninskih krogih, in sicer
ustanovitev posebnega nepremičninskega sklada, kamor bi
banke lahko prenesle svoje slabe
terjatve, torej večino ponudbe
novogradenj v njihovi lasti. S tem
bi nemudoma izboljšali "krvno
sliko" naših bank, posledično bi

te prišle do ugodnejših sredstev
za dajanje posojil. Po besedah
sogovornika bi se nepremičnine
v takšnem skladu postopoma
lahko prodale klasičnim nepremičninskim skladom, ti pa bi
nepremičnine lahko tržili, na primer z dajanjem v najem, in tako
ustvarjali dobiček postopoma.

SANJA VEROVNIK

Dan odprtih vrat bo na naslovu

Dan odprtih vrat z opeko
POROTHERM!
Ob dnevu odprtih vrat bomo predstavili osnove energijsko
uèinkovite gradnje s sistemom POROTHERM DRYFIX v
prisotnosti investitorja in certificiranega izvajalca
predstavljene hiše.

Pivola 57, Hoèe
v soboto, 15. 9.2012, med 9:00 in 12:00.
Zaradi boljše organizacije dogodka prosimo za predhodno
prijavo na bostjan.kosec@wienerberger.com
ali GSM 041 762 777.
Na dnevih odprtih vrat boste dobili informacije iz prve roke.

Do dneva odprtih vrat
smo podaljšali
sejemske popuste:

• 5% akcijski
in 10% sejemski
popust za
PTH 38 PROFI
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Oglasno sporoèilo

• 15% akcijski popust
za POROTHERM
30 S P+ E
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