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Kot zatišje pred viharjem
O nepremičninskem trgu se je v minulih letih bolj ali manj pisalo v rdečih številkah in govorilo
v žalostnih tonih. Vsesplošna kriza je naredila svoje - gradbena podjetja so zapirala vrata drugo
za drugim, posledica tega je, da trg trenutno miruje, med kupci nepremičnin so le tisti z denarjem,
torej le redki, posledica tega je propad prenekaterih nepremičninskih agencij ...

Jure Dobošič iz nepremičninskega
podjetja Insa nepremičnine pravi,
da nas čaka zagotovo zelo zanimivo in aktivno nepremičninsko
leto. "Uvedba novih/starih davkov, zakonov in predpisov bo leto
samo še dodatno začinila in popestrila. Vsi, ki se z nepremičninami
ukvarjamo, si pravzaprav želimo
ravno nasprotno, miru in stabilnosti. Trenutno stanje bi opisal
kot zatišje pred viharjem ..."
Jožef Murko iz nepremičninske
družbe Dodoma se sprašuje,
kakšno naj bo letošnje nepremičninsko leto. "Kaj smo pa naredili,
da bi nam bilo bolje? BDP pada,
politika pa napoveduje za letos
minimalno rast. Število brezposelnih narašča, politika napoveduje
60.000 novih delovnih mest,
vendar kdo jim še verjame.
Mladi ljudje se izseljujejo iz
Slovenije. Ekonomskih emigrantov je vedno več. Glede na
dejstvo, da smo odvisni od izvoza,
nam bo tudi sedanja ukrajinska
kriza močno škodila. Torej posledično lahko pričakujemo nadaljnji
upad aktivnosti na trgu nepre-
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mičnin in pritisk na nižanje cen
nepremičnin ..."
Z njim se strinja tudi Daniel Angel
Sauli iz Atrium nepremičnin:
"Letošnje leto bo sledilo dosedanjemu dolgoletnemu trendu upadanja cen nepremičnin, ob relativno majhnem številu transakciji."
V ZNAMENJU SPREMEMB
Nepremičninski trg bodo letos
zagotovo najbolj zaznamovale tri
stvari, je prepričan Jure Dobošič.
"Dokončna sanacija bančnega
sistema v Sloveniji, z njim povezan
prenos velikega dela nepremičnin
na slabo banko, uvedba novega
enotnega nepremičninskega
davka in energetske izkaznice. Vse

tri zadeve so trenutno na precej
majavih temeljih, predvsem v smislu priprave in izvedbe. Veliko stvari je še nedorečenih, enostranskih,
slabo premišljenih. Vse to se odraža na zbeganosti in prestrašenosti
strank. Namesto da bi se ukvarjali z rednimi transferji v smislu
prodaje ali oddaje nepremičnin,
postajamo v naši branži neke vrste
svetovalni nepremičninski servis,
kjer mirimo razburjene stranke ter
jim skušamo svetovati kar se da
primerno in pametno določitev
glede njihovih nepremičnin."
Jožef Murko je prepričan, da
bodo nepremičninski trg zazna-

movale predvsem neskončne
debate o davku na nepremičnine.
"Enostavno ne razumem, zakaj
bikasto vztrajati pri nečem, kar
vesoljni svet zavrača. Davek naj
bo, vendar naj končno izpolnijo
prvotne obljube, da bo davčna
osnova za deset odstotkov nižja
od tržne vrednosti nepremičnine.
To pa pomeni, da ima davkoplačevalec možnost pritožbe tudi na
višino davčne osnove, ne samo
na podatke o nepremičnini, ki so
osnova za izračun davčne osnove
oziroma posplošene tržne vrednosti."
Ljudje se bodo zavedli, da lastništvo nepremičnin prinaša tudi
precejšnje obveznosti, ocenjuje
Daniel Angel Sauli. "Tukaj je
mišljen predvsem davek na
nepremičnine. Ljudje
se tudi vedno bolj
zavedajo,
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Strokovnjake s področja nepremičnin smo povprašali o aktivnostih in obetih v letu 2013, ko
se Slovenija sicer še vedno otepa
hude gospodarske krize.
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kako pomemben je vpis pravilnih
podatkov v zemljiško knjigo in
kataster."
LETOS BO ŠE TEŽJE
Lansko leto je minilo v nekakšnem krču in tihem pričakovanju, kaj se bo pravzaprav pripetilo,
je prepričan Dobošič. "Banke so
v drugi polovici leta 2013 počasi
začele spet sproščati sredstva, kar
se je takoj odrazilo na povečanem
zanimanju strank in večjem številu realiziranih transferjev. Končalo
se je z napovedmi o uvedbi novega davka in energetskih izkaznic,
kar je spet pomenilo svojevrsten korak nazaj v razmišljanju
potencialnih strank. Leto 2014
se je pravzaprav pričelo precej
turbulentno, stranke so zaradi
vsakodnevnih različnih napovedi
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precej razburjene in negotove. To,
kar si privoščijo nekatere državne
institucije, ki bi pravzaprav morale
dajati točne informacije v zvezi z
nepremičninami, je milo rečeno
blamaža in metanje denarja skozi
okno."
Jožef Murko je prepričan, da bo
letos še težje. "Vsi, ki delujemo
v storitvenem sektorju, krvavo
čutimo, da je dela vsak dan manj,
da je za vsako potencialno delo
vedno več prerivanja in nelojalne,
da ne rečem umazane konkurence. In pri tem smo popolnoma
nemočni. Ljudje pa si iz dneva v
dan težje zagotavljajo streho nad
glavo. Pri tem pa banke sedijo
na denarju, ki smo ga prelili v
njih. Vedno več bo ljudi oziroma
gospodinjstev, ki bodo zašla v
finančne težave in bodo prisiljena

prodajati svoja stanovanja in
hiše."
Letošnje leto se bo razlikovalo
po tem, da prihajajo na trg še
tiste zaloge nepremičnin, ki so jih
podjetja in gospodinjstva še lahko
vzdrževala, a jih bodo po sedmih
letih krize primorana prodati,
ugotavlja Sauli.
POVPRAŠEVANJE JE,
PONUDBE PA NI
"Uradno naj bi stopili iz območja
recesije," pravi Jure Dobošič.
"Vem, da je ta podatek še daleč
od resničnega stanja na trgu,
pa vendar me navdaja z blagim
optimizmom. Vsi, ki se ukvarjamo z nepremičninami, bi morali
tako ali drugače veliko prispevati
k umiritvi in stabilizaciji nepremičninskega trga. Moje mišljenje

je, da je to osnovni pogoj, ki bo
razmišljanje potencialnih strank
odvrnil od problematičnih zadev
in jih usmeril k proaktivnemu
razmišljanju o vsem, povezanem
s transferji nepremičnin. Po
tihem pričakujem tudi vsaj delni
premik na področju gradbeništva,
ki je trenutno na našem koncu
ne samo klinično mrtev, ampak
ga preprosto ni. Povpraševanje
po novogradnjah predvsem v
segmentu stanovanj je konstantno, ponudbe pa praktično ni."
Jožef Murko močno upa, "da
bomo že v letošnjem letu kot
narod, kot državljani, kot država,
prišli do sporazuma, kaj hočemo,
kakšni so naši cilji in kaj bomo
naredili oziroma kaj bomo spremenili, da jih bomo začeli uresničevati. Z 1,5-milijardnim letnim
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SPODAJ Začetek leta so trg nepremičnin gotovo najbolj zaznamovali
nepremičninski davek in prve odločbe o plačilu davka ter številne
nejasnosti, povezane z njimi, zaradi katerih so ljudje v vrstah čakali
pred geodetskimi pisarnami.

primanjkljajem bomo v dveh treh
letih bankrotirali".
Pred nami je še vsaj še eno težko
leto, je nedvoumen Daniel Angel
Sauli, "saj ni na vidiku bistvenega
izboljšanja splošne gospodarske
situacije. Prav tako pa ni bistvenih izboljšanj v javnofinančnem
poslovanju. Dokler država ne
bo podjetjem ponudila okolja za
normalno poslovanje in stimulirala razvoja, ni za pričakovati
nekih drastičnih sprememb. Če
gospodinjstva nimajo zanesljivih
prihodkov, tudi ne razmišljajo
o dolgoročnem kreditiranju, ki
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pa je pri nabavi nepremičnine
nujno".

poslovanje potekalo po nekih
ustaljenih in vsem poznanih tirnicah."

KUPCI VEDO VSE
Kupci in prodajalci so zelo dobro
seznanjeni s stanjem na nepremičninskem trgu, poznajo pravna
in dejanska stanja nepremičnin,
ki si jih ogledujejo, do potankosti
tudi dejanske tržne vrednosti
nepremičnin na posameznih
lokacijah, ocenjuje Dobošič.
"Trenutno si veliko prodajalcev
v strahu pred nepremičninskim
davkom želi dezinvestirati in se
znebiti odvečnih nepremičnin.
Na drugi strani kupci, ki imajo
dostop do določenih sredstev,
čakajo ugodne priložnosti za
nakup. Ponudba in povpraševanje
pač. Zagotovo pa si eni in drugi
želijo skupaj z nami neki stabilen
nepremičninski trg, kjer bo lahko

Jožef Murko: "Žal smo v situaciji,
ko večina kupcev izkorišča svoj
trenutni položaj, res pa tudi je, da
se večina prodajalcev noče sprijazniti z danostjo trenutka. Ampak
tako je bilo tudi v preteklosti in bo
tudi v prihodnje. Za ceno fiča ne
moreš dobiti mercedesa, vsaj v
normalni ekonomiji ne. Tu pa se
postavlja vprašanje, če smo mi še
normalna ekonomija."
Želje kupcev so seveda dobiti
čim boljšo nepremičnino po čim
ugodnejši ceni, kar je danes več
kot realno, da se dobi res ugodna priložnost, poudari Sauli.
"Včasih kupci zamudijo zelo
zanimive priložnosti, saj pričakujejo še dodatne popuste, a jih

nato prehiti odločnejši kupec. Pri
nepremičninah pa je žal tako, da
ob zamujeni priložnosti skoraj
ni mogoče najti na trgu enake
nepremičnine. Pozitivno vsekakor je, da se kupci vedno bolj
zavedajo, da ni vse v ceni, temveč tudi kakovosti, energetski
učinkovitosti ...
Prodajalci pa pričakujejo predvsem, da dobijo resne kupce, s
katerimi lahko pričnejo pogajanja
o ceni. Zanimivo je opazovati
spremembo razmišljanja iste
osebe, ki na eni strani prodaja
svojo nepremičnino in ob tem
kupuje drugo, kako neizprosno
zahteva nizko ceno ob nakupu, pri
prodaji lastne nepremičnine pa na
vse argumente za znižanje cene
hitro pozabijo."
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Samostojna hiša v Rogozi
Samostojna hiša v Rogozi v izmeri 141 m2
in 365 m2 zemljišèa. Letnik 2004, ogrevanje
urejeno s CK na olje, za sanitarno vodo je
namešèena toplotna èrpalka. Hiša se
prodaja opremljena, v garaži je prostor
za tri avtomobile. V bližini je vsa pomembna
infrastruktura, zato je hiša primerna za
družine z otroki!
Cena: 197.000 €

Vrstna hiša Limbuš (6 km do Maribora)
Vrstna hiša, Limbuš (6 km do Maribora),
letnik 2005, 102 m2, zemljišèe 164 m2.
Ogrevanje je urejeno s CK na utekoèinjen
plin (UPN), v dnevni sobi pa so v mesecu
februarju namestili kaminsko peè na pelete.
Terasa je ravna, sonèna in ograjena.
V hiši ostane kuhinja, ostala oprema pa po
dogovoru.
Cena: 128.000 evrov.

Nizkoenergetski vila blok Lenart
Prodamo nova energetsko varèna 3 in 4-sobna
stanovanja s teraso in ograjenim atrijem ali z
ložo. Stanovanja so v velikosti od 64,70m273,30m2. Cene od 83.463 € do 94.287 €.
Vsako stanovanje ima oštevilèen parkirni
prostor z nadstreškom. Ogrevanje urejeno na
toplotno èrpalko zrak-voda s samostojno
toplotno postajo in loèenimi števci za
posamezno stanovanjsko enoto.
Cena 1250 €/m2-1290 €/m2.

